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Sammanfattning
Denna dagvattenutredning behandlar en föreslagen detaljplan för förtätning av ett befintligt
mindre bostadsområde för äldre. Förtätningen innebär preliminärt nybebyggelse av bostäder
och tillhörande entrégata med parkeringsplatser, vändplan samt grönytor. Befintliga småhus
och markytor på planområdets södra del har idag ett separat dagvattensystem. De befintliga
byggnaderna ska rivas. Framför allt en ökning av mängden hårdgjord mark kommer
medföra att mer dagvatten än i dagsläget kommer att behöva hanteras.
Kommunen, som äger marken och är huvudman för projektet, önskar att dagvattnet ska
infiltrera ner i marken istället för att ledas bort i diken eller ledningar. För att tillgodose det
har planområdet har delats i tre delområden med separat omhändertagande av dagvattnet i
form av stora infiltrationsbäddar med buffrande, gröna översvämningsytor ovanpå. Marken
inom planområdet består av sand och grus, vilket ger goda förutsättningar för infiltration.
Området är inte anslutet till kommunalt dagvattennät men ska eventuellt anslutas längre
fram i tiden. Därför förbereds anläggningarna för att kunna sammankopplas i ett senare
skede så att vattnet kan avledas till en anslutningspunkt.
Planområdet ligger inom ett vattenskyddsområde och i den yttre skyddszonen för en
vattentäkt. Därför har stor hänsyn tagits till rening av dagvattnet innan det infiltrerar ner i
marken och kan nå grundvattnet. Föroreningar från motorfordon ska avskiljas genom
översilning över gräsklädd mark och i svackdiken samt vid infiltration genom marklager.
Utifrån tidigare studier utförda av bland andra Trafikverket bedöms det ge en god rening så
att grundvattnet skyddas och nuvarande föroreningsbelastning inte ska öka. Vatten från
takytor behöver inte renas mer än vad som sker när det infiltrerar genom sandjorden. Det
kan föras direkt till infiltrationsbäddarna.
Föreslagen dagvattenhantering kan omhänderta allt dagvatten som uppkommer vid ett 100årsregn med 24 timmars varaktighet, vilket motsvarar 119 mm regn. Att rikligare regn än så
inträffar under byggnadernas livslängd är osannolikt men en lösning med diken eller vallar
för att hantera även sådana extremfall har utarbetats och beskrivits.

Bakgrund och syfte
På uppdrag av Lidköpings kommun har Melica under juni 2020 utarbetat ett förslag för
dagvattenhantering till en detaljplan för fastigheten Råda 4:10 med flera. Detaljplanen syftar
till att befintlig bebyggelse ska ersättas med nya, högre byggnader och att antalet
parkeringsplatser ska öka. Planområdet omfattar ca 8 600 m2, är tämligen plant och beläget
på en ås ca 4 km väster om Lidköping centrum.
Kommunen har efterfrågat en dagvattenhantering där så mycket som möjligt infiltrerar i
marken. Området är inte anslutet till kommunalt dagvattennät men ska eventuellt anslutas
längre fram i tiden. Därför önskar de att anläggningarna för dagvatten görs
sammankopplade så att hela planområdets dagvattensystem enkelt kan kopplas in från en
enda anslutningspunkt.

Figur 1: planområdets läge i Lidköping (bakgrundskarta: Lantmäteriet)

Befintliga förhållanden
Området har idag fyra mindre radhuslängor med bostäder, en parkeringsplats och en
transformatorstation. Byggnaderna är från 1960- och 1980-talen och ägs av Lidköpings
kommun. Planområdet har en stor andel grönyta och har i sin sydvästra del flera stora träd
som utpekas som värdefulla i planbeskrivningen. Området gränsar till jordbruksmark i
söder och skog i öster. Nära intill åt norr och väster ligger ett äldreboende, Bräddegården.

Figur 2: ortofoto över planområdet med omgivning (bakgrundsbild från Google Earth Pro)

Hela området är nästan plant men marken lutar generellt svagt åt sydväst. Marken runtom
åt öster, väster och söder lutar bort från planområdet. Jordlagren är isälvssediment med hög
genomsläpplighet och området nämns utgöras av sand och/eller grus där tunna lager av lera
påträffats (Mitta, 2003).
Dagvatten från taken förs ner under mark och omhändertas på ett sätt som inte kunnat
fastställas. Det finns inga betydande lågpunkter som ur dagvattensynpunkt är instängda.
Mängden dagvatten som uppkommer har beräknats för två olika regnscenarier: ett 10årsregn med tio minuters varaktighet och ett 100-årsregn med 24 timmars varaktighet.
Storleken på de befintliga ytorna inom planområdet och deras resulterande
dagvattenmängder har sammanställts utifrån kommunens kartmaterial och visas i tabell 1.

Tabell 1: Dagvattenmängder vid ett 10-årsregn respektive 100-årsregn vid befintliga förhållanden. vid
Vid 100-årsregnet förväntas ingen avrinning från grönytorna
eftersom de är i stort sett horisontella och har god infiltrationskapacitet

BEFINTLIGT

Tak
Hårdgjord mark
Grönyta/naturmark
SUMMOR

Avrinnings
Area koefficient
(m2)
1 345
1 600
5 655
8 600

0,9
0,9
0,1

Red. area
(m2)
1 211
1 440
566
3 216

Dagvattenmängd (m3)
10-års
100-års
10 min
24 h
21
200
25
238
9,7
0
55
438

Vattenskyddsområde
Hela planområdet ligger inom vattenskyddsområdet för en dricksvattentäkt som kommunen
använder för uttag av råvatten. Vattentäkten har en inre och en yttre skyddszon, där
planområdet finns i den yttre skyddszonen.
I föreskrifterna för vattenskyddsområdet anges att infiltration av avloppsvatten (vilket i
detta sammanhang innefattar dagvatten) endast får ske efter tillstånd från
tillsynsmyndigheten. Schaktningsarbeten ska föregås av anmälan till tillsynsmyndigheten,
förutom då det är uppenbart att grundvattnet inte kan skadas till följd av arbetet. Ifall
behållare med skadliga ämnen, inkluderat drivmedel i arbetsfordon, placeras inom området
måste åtgärder vidtas för att fånga upp hela volymen av de skadliga ämnena vid läckage så
att inget av det kan nå grundvattnet.

Figur 3: Utbredningen av genomsläppligt isälvsediment (grön färgläggning) och planområdet (röd
kantlinje) i förhållande till gränsen till vattenskyddsområdet (blå-gul linje), efter SGU.

Föreslagen dagvattenhantering
Förtätningen innebär att mängden dagvatten som ska hanteras kommer att öka, om än inte i
någon större grad. Ökningen är främst på grund av en större andel hårdgjord mark i form av
parkeringsplatser. Mängden dagvatten som uppkommer har beräknats i enlighet med
Svenskt Vatten publikation P110 för två olika regnscenarier: ett 10-årsregn med tio minuters
varaktighet och ett 100-årsregn med 24 timmars varaktighet. Klimatfaktor 1,25 har
medräknats. Ytornas storlek och dagvattenmängder redovisas i tabell 2 och visas i figur 5.

Tabell 2: Förslagets dagvattenmängder vid ett 10-årsregn respektive 100-årsregn.
Vid det långvariga 100-årsregnet förväntas ingen avrinning från grönytorna
eftersom de är i stort sett horisontella och har god inifltrationskapacitet.

PLANOMRÅDET

Tak
Hårdgjord mark
Grönytor
SUMMOR

AvrinningsArea koefficient
(m2)
1 530
2 182
4 888
8 600

0,9
0,9
0,1

Red. area Dagvattenmängd (m3)
10-års
100-års
(m2)
10-min
24 h
1 377
24
228
1 964
34
329
489
8,4
0,00
3 830
65
557

Uppdelning av planområdet
För att fördela dagvattnet har planområdet delats i tre delområden med liknande storlek och
markanvändning. Varje delområde ges en egen infiltrationsbädd och omhändertar sitt
dagvatten separat men de kan sammankopplas om så önskas.

Figur 4: uppdelning av planområdet i tre delområden med röda linjer

För delområde 1 omhändertas även dagvatten från en liten yta utanför planområdet (en del
av P1 B, se figur 5 nedan) eftersom den ytan måste luta bort från en trappa eller ramp som
leder ner under markplan i den stora byggnaden. För en mindre yta längst åt väster i
planområdet, där marken är lägst, görs en invallning för att hindra dagvatten från att flöda
ut.

Figur 5: planområdets tak, vägar, bilparkeringar och de tre översvämningsytorna.

Svackdiken
Förslaget innebär att dagvattnet från entrévägar, körytor och parkeringsplatser först avleds
till grunda gräsklädda diken. Där renas vattnet genom att föroreningar fastläggs i det
översta marklagret när vattnet översilar gräset. Det första dagvattnet som rinner av vid varje
regntillfälle, och därför innehåller allra mest föroreningar, kommer att renas mest effektivt.
Svackdikena leder till en utloppsbrunn/utloppsledning och därefter till ytterligare
översilning över ca 3-5 meter gräsklädd sträcka innan dagvattnet infiltrerar igenom
marklagret och ned till en infiltrationsbädd. Översilningen görs på mark inom någon av tre
översvämningsytor, se figur 5. Översilningsytan ska vara gräsklädd och uppta ca 30 % av
översvämningsytan.

Infiltrationsbäddar
Vatten från takytor förs i ledningar till respektive delområdes infiltrationsbädd med
spridningsledningar, som fördelar dagvattnet så att det kan perkolera ner i djupare
marklager. Figur 6 visar ett exempel på infiltrationsbädd, som kan bestå av
spridningsledningar i en bädd av sand eller annat dränerande material.

Marken inom planområdet bedöms ha en tillräcklig infiltrationskapacitet och utförandet kan
då göras enklare genom en fiskbensmönstrad utformning för spridningsrören och där
mellanliggande befintlig sandjord bibehålls. Varje spridningsrör bör dock omges av grövre
friktionsmaterial. Infiltrationen kan då antas rymma 100 liter dagvatten per kvadratmeter.
Spridningsrören anläggs ca 2-3 dm cm under markytan.
Grundvattennivån är ca 2-3 meter under mark (Mitta, 2003). Generellt har naturmark,
gräsmattor och liknande en infiltrationskapacitet på ca 20 - 60 mm per timme (Bergil et al,
2004). En sträcka på 2 - 3 meter skulle då motsvara en infiltrationstid på ca 3 – 15 timmar.
Notera att endast takvattnet leds direkt in i infiltrationen, övriga mer förorenade dagvatten,
ges först en rening genom översilning i svackdiken och på gräsklädd mark.

Figur 6: exempel på infiltrationsbädd med spridningsbrunn (grå, längst bort i bild), dränledningar
(blå) och rör för luftning och rensning (gröna) under anläggning, före täckning

Översvämningsytor
Marken ovanför infiltrationsbäddarna utgör översvämningsytor såväl som översilningsytor.
Vid kraftiga regn mättas infiltrationsbäddarna och kan då tillfälligt inte ta emot dagvatten
fortare än det infiltrerar i marken. Översvämningsytorna kommer då att börja fyllas med
överskottsvattnet. De tre översvämningsytorna utformas som något nedsänkta markytor,
som vid de mest extrema regntillfällena kan översvämmas med ca 40 cm vatten utan att
brädda över. De har dimensionerats för att omhänderta det överskott av dagvatten som
uppkommer vid ett 100-årsregn med 24 timmars varaktighet.
Översvämningsytorna kommer att ta en stor del av planområdets grönytor i anspråk (se
figur 5) men översvämmas endast vid mycket rikliga regn. Ytorna kan nyttjas som
exempelvis uteplatser eller vanliga grönytor. Översvämningsytorna ska ha gräsklädda delar
som även används för översilning och därmed ytterligare rening av förorenat dagvatten från
körytor och parkering. Ytornas form och placering kan anpassas vid projekteringen förutsatt
att area och volym bibehålls.

I de fall parkeringsytorna kan vara svagt nedsänkta 1-2 dm kan även dessa utnyttjas som
översvämningsytor så att en mindre andel av grönytorna behöver tas i anspråk. Detta kan
även medföra att de större översvämningsytorna kan göras något mindre till ytan, att djupet
reduceras och att översvämningsytorna kan formas med svagare lutningar.
Översvämningsytornas överkant anläggs på samma nivå men ett mindre utlopp görs genom
liten avsänkning så att översvämningszonen ges möjlighet att brädda kontrollerat.
Bräddning där kan eventuellt komma att ske vid extremt rikliga regn och sker då till
rinnvägar som eventuellt behöver anordnas enligt figur 7. Rinnvägarna ska kunna avleda de
stora regnmängder som behövs för att hindra att byggnader inte översvämmas vid extrema
regn.

Figur 7: Schematisk redovisning av dagvattenförslagets anläggningsdelar samt ett förslag på
ledningsträckning inom planområdet för anslutning till kommunens framtida anslutningspunkt för
dagvatten. Översvämningszonernas storlek redovisas med blå streckad linje.

Beräknade dagvattenmängder
Dagvattenmängder vid de två regnscenarierna redovisas separat för varje delområde i
tabellerna 3 - 5.
Tabell 3: dagvattenmängder i delområde 1 vid 10-årsregn resp. kraftigt regn i ett dygn.

DELOMRÅDE 1

Area Avrinnings-

Tak 1A
Tak 1B
P 1A
P 1B
Vägyta 1
Grönyta / inf.yta*
SUMMA

(m2)
320
320
250
260
180
630
1330

koefficient
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,1

Red.area
(m2)
288
288
225
234
162
63
1260

Dagvattenmängd (m3)
10-års
100-års
10 min
24h
4,9
48
4,9
48
3,8
37
4,
39
2,8
27
1,1
57
22
255

* För 10-årsregnet ges dagvattenmängd från grönytor och för 100-årsregnet ges mängden dagvatten
som faller på den potentiellt vattenmättade infiltrationsytan.
Tabell 4: dagvattenmängder i delområde 1 vid 10-årsregn resp. kraftigt regn i ett dygn.

DELOMRÅDE 2

Tak 2A
Tak 2B
P2
Vägyta 2
Grönyta / inf.yta *
SUMMA

Area Avrinnings(m2)
320
320
200
400
1080
2320

koefficient
0,9
0,9
0,9
0,9
0,1

Red.area
(m2)
288
288
180
360
108
1224

Dagvattenmängd (m3)
10-års
100-års
10 min
24h
4,9
48
4,9
48
3,1
30
6,2
60
1,8
45
21
230

* För 10-årsregnet ges dagvattenmängd från grönytor och för 100-årsregnet ges mängden dagvatten
som faller på den potentiellt vattenmättade infiltrationsytan.

Tabell 5: dagvattenmängder i delområde 1 vid 10-årsregn resp. kraftigt regn i ett dygn.

DELOMRÅDE 3

Area Avrinnings-

Red.area

Tak 4
P 4A
P 4B
Vägyta 4
Grönyta / inf.yta *
SUMMA

(m2) koefficient
250
0,9
300
0,9
280
0,9
340
0,9
2215
0,1
3045

(m2)
225
270
252
306
222
1 275

Dagvattenmängd (m3)
10-års
100-års
10 min
24h
3,8
37
4,6
45
4,3
42
5,2
51
3,8
63
22
238

* För 10-årsregnet ges dagvattenmängd från grönytor och för 100-årsregnet ges mängden dagvatten
som faller på den potentiellt vattenmättade infiltrationsytan.

Delområdenas dagvattenmängder vid ett 100-årsregn med 24 timmars varaktighet har varit
dimensionerande för översvämningsytorna. Anläggningsdelarnas area och snittdjup redovisas
i tabellerna 6 - 8 nedan.

Tabell 6: Anläggningsdelarnas area, djup och kapacitet vid 10- respektive 100-årsregn för delområde 1

DELOMRÅDE 1
Infiltrationsbäddens area (m2)
Dagvattenvolym i delområdet (m3)
Vattenvolym i infiltrationsbädden (m3)
Vattendjup på översvämningsytan (cm)

10-årsregn 100-årsregn
380
22
255
22
38
0
41

Tabell 7: Anläggningsdelarnas area, djup och kapacitet vid 10- respektive 100-årsregn för delområde 2

DELOMRÅDE 2
Infiltrationsbäddens area (m2)
Dagvattenvolym i delområdet (m3)
Vattenvolym i infiltrationsbädden (m3)
Vattendjup på översvämningsytan (cm)

10-årsregn 100-årsregn
300
21
230
21
30
0
37

Tabell 8: Anläggningsdelarnas area, djup och kapacitet vid 10- respektive 100-årsregn för delområde 3

DELOMRÅDE 3
Infiltrationsbäddens area (m2)
Dagvattenvolym i delområdet (m3)
Vattenvolym i infiltrationsbädden (m3)
Vattendjup på översvämningsytan (cm)

10-årsregn 100-årsregn
425
22
238
22
43
0
35

Recipient, miljökvalitetsnormer (MKN) och föroreningar
Planområdets recipient är grundvattenmagasinet Rådaåsen (MS_CD:WA57610923 VISS
EU_CD: SE648797-134454), som är en porakvifer i en sand- och grusförekomst. Vattnet
uppnår för närvarande kvalitetskraven för god kemisk grundvattenstatus och god kvalitativ
status. Enligt VISS finns risk för betydande påverkan från transport och infrastruktur i form
av läckage/spill vid olyckor samt klorid från vägsaltning. Dessutom påpekas risk för
betydande påverkan från förorenade områden.
Det innebär alltid en avvägning att infiltrera dagvatten i marken i ett område där det finns
en dricksvattentäkt eftersom dagvatten kan innehålla föroreningar som kan påverka
grundvattnets kvalitet. I detta i stort sett horisontella planområde infiltrerar i dagsläget
huvuddelen av dagvattnet i de genomsläppliga marklagren. Dagvattnet för med sig
föroreningar, såsom metall från plåttak och oljor från körytor, ner i sandlagren. Även
bensinrester från motordrivna gräsklippare kan påträffas i dagvatten.
Förtätningen medför i stort sett ingen förändring av storleken på takytorna men de ökade
antalet bostäder och bilplatser förväntas ge en ökning av föroreningar från fordon. Även
föroreningar från biltvätt kan vara aktuella att minska genom åtgärder, företrädesvis med
information.

Dagvattenförslaget har inriktats på att ge förorenat dagvatten från körytor och
parkeringsplatser en effektiv rening genom översilning av vegetationsklädd mark och
svackdiken. Översilning ger generellt en god avskiljning och för metaller bör ca 70% rening
kunna uppnås (Trafikverket, 2011). I svackdiken ges möjlighet för oljeföroreningar att läggas
fast i det organiska materialet och kan då brytas ned i det översta markskiktet. För
takbeläggningar kan föroreningar undvikas genom att i högre grad använda takmaterial av
tegel eller vegetationsklädda tak.

Framtida anslutning till kommunala nätet
I framtiden kan det kommunala dagvattennätet komma att byggas ut och planområdet ska
kunna anslutas. Förslaget är att i så fall bibehålla översvämningsytorna (för att nyttjas vid
kraftiga regn) och även svackdiken, som ger rening såväl som viss fördröjning. Anslutningen
behöver göras i de tre fördelningsbrunnarna med proppning så att respektive delområdes
dagvatten förs till en ledning som för dagvattnet till kommunens anslutningspunkt. I
svackdikenas utloppsbrunnar ska samtidigt en proppning öppnas, som leder till samma
ledning. Denna ledning behöver anläggas särskilt för anslutningen och längden på den är
avhängig var kommunens anslutningspunkt kommer vara. Anslutningspunkten kan
exempelvis placeras i planområdets östra sida. Ledningen som sammankopplar de tre
översvämningsytorna grävs ner redan anläggningskedet, men ska då proppas. Ledningen
ska dimensioneras för flödet vid ett 10-årsregn. Vid kraftigare regn kommer det ytterligare
dagvattnet att kunna omhändertas i översvämningsytorna. Kommunen kan sätta en hårdare
begränsning av utflödet. I så fall kan den proppade utloppsledningen i utloppsbrunnen (för
svackdikenas översilning) öppnas och förses med en enkel strypning.

Konsekvenser vid extrema regnmängder
Ifall mer långvariga och rikliga regn än vad som statistiskt sett är sannolikt ändå inträffar,
kommer överskottsvattnet i så fall huvudsakligen att rinna söderut, i riktning mot
jordbruksmarken på fastigheten Råda Prästbol 1:17. Det innebär ingen förändring jämfört
med i nuläget, förutom att mängden dagvatten som då rinner mot den angränsande
fastigheten blir mindre än nulägets. Vatten som bräddas över från anläggningarna kan
enkelt fångas upp i grunda diken eller rännor i marken. Exempel på rinnvägar för dem
illustreras i figur 7. Lägsta markytan föreslås planeras till plangränsen i det sydöstra hörnet.
Idagsläget går ett svagt dike strax utanför södra plangränsen.
För att hindra att dagvatten avrinner ut från planområdet, ut på återvändsgatan som
ansluter i väster, kan ett dike och/eller en vall anläggas. Dike eller invallning vid
planområdets södra gräns kan då föra vattnet på sådant sätt att det fördelar sig nära de stora
träden i områdets sydvästra hörn, där marknivån är den lägsta inom planområdet.
Invallning är att föredra då träden på grund av sin ålder har omfattande rotsystem och
grävning där bör helt undvikas då rötterna kan skadas.

Risker och hänsynstagande
Vald dagvattenlösning minimerar påverkan på de bevarandevärda träden. En björkdunge i
planområdets södra del bör bevaras och kan även tillföras mer vatten än vad som sker i
nuläget. Översvämningsytorna bör vara avsedda för lättare utomhusaktiviter som lek och
rekreation. Ytorna ska huvudsakligen vara gräsklädda och buskar och träd kan få
förekomma.
Förslaget till dagvattenhantering görs helt inom planområdet och omfattar inte
Bräddegårdens dagvatten, som idag kan innefatta okända ledningdragningar, även inom
planområdet. Möjligen finns även en infiltrationsanläggning med okänd placering och

utbredning. Vår bedömning är att Bräddegårdens dagvatten troligast avleds via ledningar
mot nordväst och risken att Bräddegårdens dagvattenhantering måste förändras på grund av
förtätningen ses som liten.
Placeringen av infiltrationszoner och svackdiken bör
transformatorstationen då marken där sannolikt är förorenad.

undvika

området

kring

Skötsel och driftansvar
Brunnar ska inspekteras regelbundet och slamsugning göras vid behov. Perkolationsbrunnar
kan sätta igen och ska ha regelbundna intervall för spolning och rensning.
Översvämningsytornas gräsklädda markytor sköts företrädevis med elektrisk gräsklippare,
även så svackdikena från parkeringsytorna.
Ansvaret för anläggningarna ligger hos fastighetsägaren.

Kostnadsbedömning
Den valda dagvattenhanteringen anläggs inom planområdet och berör tre större markytor
som planeras för grönyta. Översvämningsytorna anläggs något nedsänkta under omgivande
mark och utgör även plats för översilning och brunnar för takavlopp. Infiltrationsbädden
anläggs under översvämningsytorna. Den framtida anslutningen till kommunala nätet görs
genom en anslutningsledning som anläggs i detta skede. De höga ledningskostnaderna för
anslutningsledningen tillsammans med kostnad för anslutning takavlopp står för ca 50% av
de beräknade kostnaderna på totalt ca en miljon kronor.
I kostnadsberäkningen ingår de anordningar och arbeten som behövs för svackdiken,
infiltrationsbäddar och översvämningsytor samt omfattar också kostnaden för
anslutningsledningen och för anslutning av takavloppen. Skötselkostnaden för gräsytor är
inte inkluderat i beräkningarna. I tabell 9 redovisas kostnaderna.

Tabell 9: bedömda kostnader för dagvattenanläggningen samt den framtida anslutningsledningen.
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