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SAMMANFATTNING
Tyréns har fått i uppdrag att genomföra en dagvattenutredning i samband med
detaljplansarbetet för kvarteret Skäran i centrala Lidköping. Området är ca 2 hektar
stort och är idag bebyggt med flerfamiljshus. De befintliga flerfamiljshusen kommer
att rivas. Området är flackt och består av jordarter med hög genomsläpplighet och god
infiltrationsförmåga. Efter exploatering planeras det för 5 stycken flerfamiljshus med
tillhörande parkeringshus. Recipienten är Lidan som framförallt är påverkad av
övergödning.
Flödesberäkningar för 20-årsregn med 10 min varaktighet påvisar en ökning av flödet
efter exploatering, dock beräknas flödet efter exploatering med en klimatfaktor på
1,25 vilket orsakar till flödesökningen. Beräkningarna visar att den volym som behöver
fördröjas efter exploatering, för att inte släppa ut mer vatten än innan exploatering, är
86 m3.
Markförhållandena visar på god naturlig infiltrations. Dagvattenlösningarna ska därför
utnyttja den naturliga infiltrationen för att rena och fördröja dagvattnet. Den
huvudsakliga dagvattenhanteringen sker via regnbäddar med infiltration. Regnbäddar
bidrar till rening, fördröjning och ger en positiv inverkan på markens stabilitet.
Kompletterande dagvattenlösningar är ytliga rännor och naturlig infiltration via
gräsytor. Detta för att rena och fördröja dagvatten från innergårdarna samt vägarna i
området.
Föroreningsberäkningar indikerar att med föreslagna dagvattenlösningar renas vattnet
tillräckligt. Utredningsområdet bör inte påverka recipienten negativt.
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1

BAKGRUND OCH SYFTE

Tyréns har fått i uppdrag att genomföra en dagvattenutredning i samband med
detaljplanen för ombyggnation av kvarteret Skäran i centrala Lidköping. Utredningen
syftar till att:
❖
❖
❖
❖

2

Presentera befintliga förhållanden inom området
Beräkna dimensionerade flöden både före och efter exploatering
Presentera föroreningsbelastningen inom området före och efter exploatering
Ge förslag på lämpliga lösningar för hantering av dagvatten

UNDERLAG OCH RIKTLINJER

Utredningen grundar sig på underlag från beställare, Lidköpings kommun och
offentliga data:
•
•
•
•
•

Illustrationsskiss
Befintligt ledningsnät (utklipp från bild)
VISS, information kring vattendrag
Scalgo Live
Projekterings- PM/geoteknik, Bohusgeo AB, 2018
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3

BESKRIVNING AV UTREDNINGSOMRÅDET

3.1

ORIENTERING

Området är lokaliserat i centrala Lidköping, söder om Esplanaden, se Figur 1.

Figur 1. Figuren visar orienteringen av utredningsområdet i Lidköping, området är markerat med en röd
cirkel.
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3.2

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

TOPOGRAFI OCH MARKSLAG
Området är ca 2 hektar stort och består idag av flerbostadshus, grönytor och vägar. I
den södra delen av området låg tidigare en förskola som nu är riven, se Figur 2.
Figuren visar markanvändningen i utredningsområdet. Topografin i området är flack,
se Figur 3.

Figur 2. Figuren visar markanvändningen i utredningsområdet.
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Figur 3. Höjdskillnader i området. Bilden är gjord i Scalgo live.

GEOLOGI
En geoteknisk undersökning har genomförts 2018. Undersökningen påvisade att
jordlagren utgörs från markytan av fyllning, fast ytlager (silt och finsand), lera och
friktionsjord som vilar på berg. Den fria vattenytan varierar mellan ca 1,4 och 2,6 m
under markytan. Enligt SGU har området en hög genomsläpplighet och
infiltrationskapacitet i och med jordmånen i form av postglacial finsand, se Figur 4.
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Figur 4. Figuren visar genomsläppligheten och jordarterna i utredningsområdet enligt SGU kartvisaren.
Genomsläppligheten är hög och området består av postglacial finsand.
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BEFINTLIG AVVATTNING OCH INSTÄNGDA OMRÅDEN
Utredningsområdet avvattnas mot Vänern via Lidan. En rinnvägsanalys har gjorts i
Scalgo live som visar de ytliga rinnvägarna och instängda områden/lågpunkter, se
Figur 5. Området avvattnats huvudsakligen till Esplanaden och Nonnens väg samt mot
lågpunkter i korsningen Nonnens väg och Esplanaden.
Befintligt dagvattensystem i området består av dagvattenledningar längs vägarna, samt
underjordiskt magasin. Från gatan väster om Hästhagsvägen, Lunnelidsvägen ansluter
en mindre PVC-ledning till en 400 BTG-ledning längs Esplanaden med avrinning mot
öst-sydöst. Från Hästhagsvägen ansluter en 225-BTG ledning till en 800 BTG-ledning
längs Nonnens väg.
I hörnet mellan Nonnens väg och Esplanaden mot järnvägen finns ett underjordiskt
dagvattenmagasin för fördröjning av större flöden. Enligt uppgifter från VA är volymen
på magasinet ca 1500 m3. Magasinet släpper mot järnvägen och en 300 BTG-ledning i
Esplanaden, dock inte samma som tidigare nämnts.

Figur 5. Figuren visar rinnvägarna och instängda områden i utredningsområdet. De röda pilarna visar
huvudsakliga rinnvägsriktningar. Bilden är gjord i Scalgo Live. Underjordiskt magasin visas som fyrkant.

3.3

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN

Miljökvalitetsnormen beskriver den kvalitet en vattenförekomst bedöms ha vid en viss
tidpunkt med målet att alla vattenförekomster skall nå god status till 2027 och
kvaliteten ska inte försämras.
Vattenkvaliteten bedöms utifrån kemisk och ekologisk status. Kemisk status är
grundad på EU:s gemensamma miljökvalitetsnormer, och består av en lista med
prioriterade ämnen. Den ekologiska statusen bestäms utifrån de hydrologiska,
fysikalisk-kemiska och biologiska faktorerna.
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Naturlig recipient för utredningsområdet är Lidan, sträckan Lovene till Lidköping.
Dagvattenledningsnätet från området antas mynna till Lidan.
3.3.1 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LIDAN
Tabell 1. Tabellen visar statusklassning och miljökvalitetsnormerna för Lidan. Informationen är hämtad
2020-08-10 från VISS.

Status
Ekologisk

Statusklassning
Måttlig

Kemisk

Uppnår ej god

MKN
God ekologisk
status 2027
God kemisk
ytvattenstatus

Kommentar

MKN beslut
2017-02-23

Undantag för
kvicksilver,
kvicksilverföreningar
och bromerad
difenyleter

Motiveringen för den ekologiska statusen i VISS är att vattenförekomsten har måttlig
status beroende på övergödning. Statusen har förbättrats sedan förra cykeln, beroende
på minskning av näringsämnen. Vattenförekomsten har även problem med miljöfarliga
ämnen, bland annat flera förorenade ämnen (SFÄ). Miljökvalitetsnormen för
vattenförekomsten är god ekologisk status till 2027.
Den kemiska statusklassningen påverkas enligt VISS till stor del av att ett eller flera
prioriterade ämnen som bedöms att uppnå ”ej god status”. Miljökvalitetsnormen för
vattenförekomsten är god kemisk ytvattenstatus med undantag för bromerad
difenyleter och kvicksilver- samt kvicksilverföreningar.
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4

FRAMTIDA EXPLOATERING

Efter exploatering planeras att byggas fem stycken kvarter med flerbostadshus och
tillhörande parkeringshus. Bostäderna planeras i enlighet med Figur 6. Marken vid de
tre norra kvarteren, kvarter A-C, kommer att höjas med en meter i förhållande till
befintlig marknivå. Passagen mellan kvarter A och B och den västra parkeringen vid
kvarter A kommer inte att vara upphöjda. Solceller kommer kunna placeras på taken,
bortsett från taken som vetter mot Esplanaden som kommer vara av rött tegel.

Figur 6. Figuren visar förslaget för framtida exploatering.
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5

DAGVATTENBERÄKNINGAR

DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Rationella metoden enligt Svenskt Vatten P110 har använts för att beräkna
dimensionerande flöden för den befintliga markanvändningen, se ekvation 1:
(1)

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖(𝑡𝑟 )
där
𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚
A
𝜑
𝑖(𝑡𝑟 )
𝑡𝑟

=
=
=
=
=

Dimensionerande flöde, [l/s]
Avrinningsområdets area, [ha]
Avrinningskoefficient [-]
Dimensionerande nederbördsintensitet, [l/s*ha]
Regnets varaktighet

Avrinningskoefficienter för olika ytor anges i P110. Intensiteten är en funktion av både
återkomsttid och varaktighet. Dimensionerat flöde har beräknats för en återkomsttid
på 20 år. Ytorna som ligger till grund för beräkningarna före exploatering är
översiktligt framtagna med hjälp av Eniros kartverktyg med förutsättningen att den
befintliga förskolan är riven. Ytorna efter exploatering är framtagen från planritningar i
CAD enligt figur 6.
Regnets varaktighet i flödesberäkningarna för exploaterat område har valts till 10
minuter utifrån områdets storlek. Intensiteten beräknas enligt Dahlströms formel i
Svenskt Vatten P104, se ekvation 2:
3
ln(𝑇𝑅 )
𝑖Å = 190 ∗ √Å ∗ 0,98
+2

(2)

𝑇𝑅

där
𝑖Å
𝑇𝑅
Å

= Regnintensitet, [l/s*ha]
= Regnvaraktighet, [minuter]
= Återkomssttid

För beräkningar efter exploatering har en klimatfaktor på 1,25 använts.
FÖRE EXPLOATERING
Det dimensionerade flödet för ett 20-årsregn med 10 minuters varaktighet beräknas
till ca 307 l/s. Resultatet av beräkningarna går att se nedan i Tabell 2.
Tabell 2. Tabellen visar det dimensionerade flödet för ett 20-års regn med 10 minuters varaktighet.
Markanvändning A [ha]
Grönyta

Tak
Hårdgjorda ytor

Riven förskola
Summa:

0,749

0,275
0,8901

0,128
2,0421

Ared
[ha]

ϕ

i(10)
[l/s*ha]

Qdim
[l/s]

0,1

0,0749

286,7

0,9

0,2475

0,8 0,71208

286,7 70,9583
286,7 204,153

0,0384

286,7 11,0093

1,07288

307,59

0,3
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EFTER EXPLOATERING
Det dimensionerade flödet för ett 20-årsregn med 10 minuters varaktighet beräknas
till ca 460 l/s. Resultatet av beräkningarna går att se nedan i Tabell 3.
För ett 20-årsregn med 10 minuters varaktighet ökar flödet med 153 l/s efter
exploatering jämfört med före exploatering.
Tabell 3. Tabellen visar det dimensionerade flödet efter exploatering med klimatfaktor för ett 20 års regn
med 10 minuters varaktighet.
Yta

A [ha]

ϕ

Ared [ha]

i(10)
[l/s*ha]

Qdim
[l/s]

KF

Grönyta

0,6095

0,1

0,06095

286,7

1,25

Tak

0,7777

0,9 0,69993

286,7

1,25 250,837

Gata +
parkering

0,6549

0,8

286,4

1,25 187,563

Summa:

2,0421

5.1

0,52392
1,2848

21,843

460,24

FÖRDRÖJNINGSVOLYM

För att inte flödet ska öka efter exploatering jämfört med före exploatering krävs en
erforderlig magasinsvolym för ett:
❖ 20-årsregn med 10 min varaktighet: 86 m3
Flödesökningen uppkommer till största del på grund av klimatfaktorn.
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6

FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING

I och med att marken har god infiltrationskapacitet rekommenderas det att utnyttja

den naturliga kapaciteten genom att bibehålla möjligheten till infiltration. Detta är
även rekommenderat enligt den geotekniska utredningen, PM Geoteknik 2018, för att
säkra markens stabilitet och befintliga grundvattennivåer. Det bedöms finnas
tillräckligt med plats inom planen för att hantera fördröjning och rening av dagvattnet.
Dagvattnet föreslås främst att hanteras och fördröjas i regnbäddar, både upphöjda och
i marknivå, se Figur 7. Regnbäddarna ska huvudsakligen fördröja vattnet från takytor
(upphöjda) och parkeringsytor (marknivå). Dagvattnet från parkeringsytorna ska ledas
ytlig så att avledningen fungerar med självfall till regnbäddarna.

Figur 7. Figuren visar ett exempel på regnbäddar. Regnbäddarna kan utformas olika beroende på syftet.
Foto: Tyréns.

Gator föreslås avvattnas via rännstensbrunnar alternativ öppna rännor, Figur 8.
Avvattningssystem kopplas till de befintliga dagvattenledningarna som i sin tur leder
vattnet till det befintliga fördröjningsmagasinet.
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Figur 8. Figuren visar avvattning i öppna rännor med kupolbrunn. Bild tagen av Johanna Winberg.

Innergårdar kan avvattnas i gräsytor. Genom avvattning i gräsytor renas och fördröjs
vattnet via naturlig infiltration, se Figur 9. Infiltration i gräsytor är en enkel lösning
som kräver minimalt med underhåll. Nackdelen är att det tar plats och begränsar
gräsytornas användningsmöjligheter.
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Figur 9. Bilden visar exempel för gräsytor på innegårdar. Bild från VEGTECH.

Underjordiska perkolationsmagasin är en lösning som passar där det finns
begränsningar i tillgänglig plats. Underjordiska perkolationsmagasin är inte möjliga att
inspektera visuellt och för underhåll kan det krävas schakt i marken. Det finns
kassettmagasin som är lättare att inspektera men kostnaden är betydligt högre än för
ett makadamfyllt magasin.
Oberoende på vilken typ av anläggning som används ska användning av
sandfångsbrunnar vid inloppet samt regelbundet underhåll genomföras för att
säkerställa funktion och livslängden för anläggningen.
Norra delen av planområdet planeras att höjas cirka en meter ovan befintlig mark.
Eftersom det är infiltrationslösningar som föreslås för dagvattenhanteringen är det
viktig att infiltrationsförmågan inte försämras efter exploatering. Val av
fyllningsmaterial behöver således ta hänsyn till infiltrationsförmåga.
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REGNBÄDDAR: UTFORMNING OCH DIMENSIONERING
Upphöjda växtbäddar går att utforma på olika sätt beroende på platstillgång samt
önskad storlek. Växtbäddar används för att rena och fördröja dagvattnet, genom att
växtbädden efterliknar det naturliga kretsloppet för vatten. Det finns många fördelar
med växtbäddar såsom att reningsgraden är hög och att fördröjning av dagvattnet
sker.
Underhållet är viktigt med hänsyn till skötsel av växter, jord och byte av filtermaterial.
Växtbädden får inte växa igen, då fungerar varken reningsfunktion eller infiltration.
Regnbäddarna föreslås utformas enligt principsektionen nedan i Figur 10. Regnbädden
utformas som en låda där vatten kan samlas för att sedan infiltrera i marken. Upphöjda
växtbäddar föreslås för att hantera takvattnet, medan regnbäddar i marknivå föreslås
för hantering av dagvatten från parkeringsytor.
Regnbäddarna ska ha kapacitet att fördröja beräknad fördröjningsvolym för ett 20-års
regn. För större regn än dimensionerat 20- årsregn ska det finnas ett bräddavlopp som
kopplas till dagvattensystemet.
Växtjordlager som rekommenderas är sandbaserad jord för bättre infiltration och
rening. Växtjordlagret anpassas till växter som lämpar sig bäst i området.
Regnbäddsbotten ska utformas så att den är öppen, på så sätt sker naturlig infiltration
i marken. Det är ofta rekommenderat att anlägga ett dränerande lager med makadam
och en dräneringsledning beroende på jord- och grundvattenförhållanden. Enligt
områdets förutsättningar bedöms det att regnbäddar inom planområdet kan utformas
utan dränerande lager.

Figur 10. Figuren visar en principskiss på föreslagen utformning av regnbäddar där den naturliga
infiltrationen i marken utnyttjas.

Dämningsnnivå i regnbäddar har satts till 300 mm för upphöjda rengbäddar och
150 mm för regnbäddar i marknivå. Enligt förslag (Figur 11) är tillgänglig yta för
regnbäddar cirka 768 m2 vilket ger en fördröjningsvolym på cirka 212 m3, se Tabell 4.
Tillgänglig volym är större än erforderlig magasinsvolym (86 m3).

Dagvattenutredning kvarteret Skäran

2020-12-11
Rapport
18(21)

Figur 11. Figuren visar ytor tillgängliga för placering av regnbäddar.
Tabell 4. Tabellen visar tillgänglig yta för dagvattenhantering med tillhörande tillgänglig fördröjningsvolym.
Den totala tillgängliga ytan är 768 m2 och den totala tillgängliga fördröjningsvolymen är 212 m3.

Tillgänglig
yta

Dämningsnivå

Tillgänglig
fördröjningsvolym

m2

mm

m3

Tak A
Tak B
Tak C
Tak D
Tak E
Parkering vid A
Parkering vid B
Total

145
130
240
64
64
65
60
768

300
300
300
300
300
150
150
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7

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR

Med hjälp av StormTac (V. 20.1.1) har en föroreningssimulering gjorts för området. Ett
regn på 837 mm/år har använts, dvs. en genomsnittlig regnmängd för Göteborgs stad,
då detta är det alternativet som ligger närmast Lidköping geografiskt. Riktvärden
kommer från riktvärdesgruppen. Den översiktliga markanvändning som har använts
som in-data i programmet presenteras i Tabell 5.
Nedanstående tabell redovisar markanvändning som har använt i StormTac för att
beräkna föroreningar. Observera att det inte är benämningen som står i Tabell 2 och
Tabell 3, eftersom det där har tagits hänsyn till avrinningskoefficient och i Tabell 5 har
det tagits hänsyn till föroreningsbidrag per typ av yta.
Tabell 5. Markanvändningen som har använts i StormTac för området.

Markanvändning område
Flerfamiljshusområde
Gräsyta
Grusyta (riven förskola)
Summa

Före
exploatering
(ha)
1,1651
0,7490
0,1280

Efter
exploatering (ha)
1,4326
0,6095
2,04

2,04

Jämförelse mellan halterna före och efter exploatering visar att nästintill samtliga
ämnen ökar efter exploatering utan rening.
Tabell 6. Föroreningsmängder före och efter exploatering. Gråmarkerade celler överstiger riktvärdena från
riktvärdesgruppen.
P
N
Pb
Cu Zn
Cd Cr
Ni
Hg
(µg/l)) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l)

SS
(µg/l)

Oil BaP
(µg/l) (µg/l)

Före exploatering

170

1400 9.6

21

68

0.45 7.6

6.2

0.018 48000 450 0.031

Efter exploatering

190

1500 11

23

76

0.50 8.6

7.0

0.020 53000 510 0.036

Efter exploatering
med rening

140

1100 7.8

17

41

0.32 5.6

4.0

0.017 24000 98

Riktvärde

160

2000 8.0

18

75

0.40 10

15

0.030 40000 400 0.030

0.029

Reningssimuleringen i StormTac har genomförts med regnbäddar som simulerad
reningsanläggning. Samtliga ämnen minskar efter exploatering med rening i
regnbäddar. Reningseffekten som uppnås med föreslagen lösning är 25 %. Dagvattnet
som inte passerar regnbäddar leds till fördröjningsmagasinet vilket också ger en viss
rening.
Enligt resultaten av föroreningsberäkningarna anses dagvattnet renas tillräckligt för att
inte påverka recipienten negativ eller påverka recipientens möjlighet att uppnå MKN.
Det är viktigt att notera att StormTac är en modell över hur föroreningar ändras vid
exploatering. Programmet lämpar sig bäst för att representera större områdens
föroreningsbelastning. Vid mindre områden, som utredningsområdet är, blir resultaten
osäkrare. Resultatet bör därför ses som en indikation på hur det kan se ut och viktas
tillsammans med de verkliga förhållandena.
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Flödet efter exploatering ökar men en stor del av ökningen uppkommer på
grund av klimatfaktorn i beräkningarna.
Fördröjningsvolymen som krävs för att flödena efter exploatering inte ska öka
är 86 m3 beräknat för ett 20-års regn med 10 minuters varaktighet
I och med att marken har god infiltrationskapacitet rekommenderas det att
utnyttja kapaciteten till dagvattenhantering i form av infiltration. Det är viktig
att infiltrationsförmågan inte försämras efter exploatering.
Dagvattnet föreslås huvudsakligen att hanteras inom detaljplanen med
regnbäddar via naturlig infiltration, Regnbäddarna ska fördröja vattnet från
takytor samt parkeringsytor.
Gator föreslås avvattnas via rännstensbrunnar alternativ öppna rännor till
befintligt dagvattensystem.
Dagvattnet från innegårdarna hanteras genom infiltration i gräsytor.
Exploateringen bedöms inte ha en negativ påverkan på recipienten om rening
av dagvatten sker i regnbäddar.
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