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Bakgrund och syfte
Lidköpings kommun har fått i uppdrag utav samhällsbyggnadskontoret att ta fram en
dagvattenutredning för fastigheten Liden 2:4 som är belägen i Tofta nära Villa Giacomina. Ytan som
idag är ca 1,22 ha har tidigare varit ett Gardencenter men ska nu bebyggas med fastigheter.
Syftet med utredningen är att beskriva de förutsättningar som idag rådet på platsen. En övergripande
bild utav hur ytorna lutar samt vart vattnet rinner ska genomföras. Slutrecipienten för dagvattnet ska
presenteras och så även hur vattnets väg dit ser ut. Slutligen kommer även enklare förslag på
dagvattenlösningar att föreslås.

Bild 1: Lidens 2:4, foto taget 2014

Nulägesanalys

Bild 2: Lidens 2:4. Gråmarkerat område markerar fastigheten. Röd/rosa områden
kommunens mark, övriga omgivande ytor är vägar eller ägs av privatpersoner.

Kraftiga lut dominerar idag ytan och byggnaderna ligger i dagsläget belägna på lågpunkten.
Väldigt lite växtlighet finns på platsen, ytan domineras utöver byggnaderna utav asfalterade
och grusade parkeringsytor. Möjligheterna för infiltration är idag förhållandevis små, de ytor
med störst genomsläpplighet är grusade parkeringsytor, dessa lutar kraftigt så
infiltrationstakten blir lägre än på en mer plan yta.

Beräkningar

Bild3: Beräkningarna grundas i följande uppdelning utav ytor på fastigheten

Total Avrinning vid ett 10-årsregn: 1189 m3
Total avrinning vid ett 100-årsregn: 2552 m3
Beräkningarna utgår ifrån prognoser och statistik från Branschorganisationen Svenskt vatten. Aktuell
klimatfaktor som använts är 1,25 och är hämtade från SMHI (22/10-18). Observera att beräkningarna
kommer att behöva ändras när markförhållandena på platsen ändras vid en byggnation,
beräkningarna visar alltså nuläget.

Bild 4: Röda pilar markerar vattnets avrinning

Bild 5: Skyfallskartering över Liden 2:4. Mörkblåa partier markerar djupare vatten

Planområdets dagvattenföreskrifter
Enligt de planföreskrifter som kommer att tillkomma när detaljplanen ändras från
handelsverksamhet till bostadsområde blir byggherren skyldig att projektera på ett sådant
sätt att ett 20 mm regn kan omhändertas på platsen. Detta motsvarar 244 m3 för
fastigheten. Inga krav på vart vattnet ska fördröjas på tomtmark finns från kommunens sida.
Dagvatten som överskrider ett 20mm regn och som leds ut i kommunens dagvattensystem
ska ledas till fastighetens baksida ut i befintligt dike där vattnet sedan transporteras vidare i
ledningar till Toftabäcken och vidare ut till Vänern. För dikets placering se bild 6.

Bild 6: Inritat rött område markerar diket där dagvatten ska släppas vid flöden som
överstiger ett 20mm regn.

Konkreta råd för dagvattenhantering
Lämpligast är ur ett ekonomiskt perspektiv att lägga fördröjningsytan på en naturlig lågpunkt
(se bild 5). Idag finns exempelvis en större damm på platsen som skulle kunna tjäna detta
syfte. Lidköpings kommun förespråkar primärt dammar och ytinfiltration på grund utav
dessa lösningars vattenrenande egenskaper men även förhöjande estetiska och biologiska
värden. Sekundärt föreslås dagvattenkasetter under jord.

