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Orientering
Melica har under hösten 2019 anlitats av Lidköpings kommun att utföra en
dagvattenutredning för fastigheterna Sävare 19:1 och en del av Sävare 26:1 i Vinninga i
Lidköpings kommun. Utredningen ska ligga till grund för en detaljplan med syfte att
möjliggöra bostadsområde, industriområde och grönområde. Utredningen ska
beskriva anläggningar för att minimera vattenflödena mot nedströms liggande
bebyggelse och mark vid riklig nederbörd.

Figur 1: planområdets läge i samhället inritat med röd linje
(karta från Lantmäteriet med va%endrag och diken från Länsstyrelsens geodata)

Underlag
– Elektroniskt kartmaterial inklusive markhöjddata från Lidköpings kommun
– Elektroniskt kartmaterial från Lantmäteriets och Länsstyrelsernas databaser
– Information om brunnar inom området, inmätta av Lidköpings kommun
– Handlingar från Falkagårdens dikningsföretag av 1954
– Resultat från grundvattenmätning utförd under 2019 av Mitta Geoteknik
– Projekterings-PM geoteknik för Sävare 19:1 sammanställt av Bohusgeo 2016
– Svenskt Vatten Publikation P110
– Lidköping skyfallsmodellering av DHI 2016
– Rapporten Stigande vatten av länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län
– Observationer vid ett fältbesök på platsen i september 2019
– Skiss över planerad bebyggelse erhållen av Lidköpings kommun

Sammanfattning
Exploateringen av planområdet med bostäder och industriområde m. m. medför en
betydande ökning av dagvattenflödena och även en ökning av de totala mängderna.
För att fördröja dagvattnet från hela området föreslås att det samlas i en damm med en
omgivande översvämningszon. Dammens reglervolym bör vara 1 200 m3 och
översvämningszonens volym ca 4 000 m3. Dagvatten samlas primärt i dammen, som
räcker för att fördröja de mängder som kommer vid de flesta kraftiga regntillfällen.
Utflöde ur anläggningen sker långsamt, till en befintlig ledning som tillhör ett
dikningsföretag. Ledningen mynnar ut i en bäck väster om planområdet och därifrån
rinner vattnet vidare till Vinningabäcken och vidare ut i Vänern.
Området har risk för framtida sättningar på grund av lerjord. I anslutning till tomt och
industrimark ska dagvatten först fördröjas genom trög, öppen dagvattenhantering
innan det leds till dammen. Fördröjningen ska förslagsvis rymma 20 mm regn från tak
och hårdgjord mark. Dränering för hus ska ledas till dammen.
Vatten från trafikbelastade ytor ska samlas separat och ledas genom oljeavskiljare
innan det blandas med annat dagvatten. Efter oljeavskiljare förs industriområdets
dagvatten till dammen.
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Befintliga förhållanden
Planområdet är ca 6,8 hektar stort och ligger i utkanten av samhället Vinninga, ca 7 km
sydöst om Lidköping. Det består av jordbruksmark, med undantag av en villatomt och
en skogsdunge i sydöst samt en smal grusväg. Området avgränsas i norr av en
landsväg, Varavägen. Marken är flack och har ca 6 meters nivåskillnad; höjden i meter
över havet (i höjdsystemet RH2000) varierar från ca 73,30 i områdets nordvästra del till
78 m ö h i sydöst. Enligt erhållna geotekniska undersökningar består jorden mestadels
av silt och sandiga leror.
Övervägande del av all nederbörd infiltrerar i jordlagren, varifrån vattnet avdunstar
eller rinner ner till grundvattnet. Vid rikliga regn blir markens översta skikt mättat.
Vattnet rinner av längs ytan och samlas där markytan är lägst: i nordväst, nedanför
Varavägen (se figur 2 nedan).
Anslutande industrimark vid Maskrosvägen, i planområdets västerkant kan eventuellt
bidra med dagvatten som kan påverka planområdet. I Maskrosvägen finns en
kommunal dagvattenledning med gallerbrunnar i gatan. Den ledningen ska inte
belastas med dagvatten ifrån planområdet.

Figur 2: ortofoto över planområdet där lågt liggande mark som riskerar a%
översvämmas vid kraMig nederbörd har markerats med blå%
(bild erhållen från Lidköping Kommun)
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Inom området finns en ledning som ingår i Falkagårdens dikningsföretag från 1954.
Ledningen för in vatten från söder och leder ut det i nordväst, varefter det mynnar ut i
en bäck 150 m väster om planområdet (se figur 3). Bäcken flödar vidare norrut mot ett
par små dammar i ett område som kallas Fredriksdal (se figur 1). Det området bedöms
av kommunen ha problem vid skyfall.

Figur 3: ledningarna för Falkagårdens dikningsföretag som streckad blå linje
med utlopp Pll bäcken vid kartans vänsterkant (bakgrundskarta från Lantmäteriet)

Dikningsföretagets handlingar anger att avvattning från 25 ha åkermark ska rinna in
nära punkten 15 (se figur 3 och 4) och att avvattning från ytterligare 40 ha åkermark
ansluter vid en brunn vid punkten 12. Förmodligen har mycket av den avvattningen
avvecklats under årens lopp men vid fältbesöket konstaterades ett tydligt flöde i
dikningsföretagets ledning. Den är av diameter 250 – 300 mm och bedöms gå full efter
rikliga regn. Kommunens mätningar har visat att brunnarna vid 15 och 12 har
vattengång vid nivån +74,36 respektive +72,30.
För området har bedömts att medelvattenavrinningen motsvarar 95 m3 per dygn.
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Figur 4: proﬁlritning av den beﬁntliga ledningen (från dikningsföretagets handlingar)
Recipient och vattenkvalitet
Recipient för dagvatten från planområdet är Vinningabäcken (även kallad Filsbäcken).
Den rinner i en meandrande fåra, mestadels genom jordbrukslandskap och mynnar ut i
Vänern. Planområdet ligger ca 6 km uppströms Vänern.
Vinningabäcken är inte klassad enligt miljökvalitetsnormer (MKN). Den aktuella delen
av Vänern (Värmlandssjön) är klassad och har enligt VISS "otillfredsställande"
ekologisk status och "uppnår ej god" kemisk status. Den ekologiska statusen motiveras
av att Vänerns fiskbestånd har förändrats avsevärt på grund av mänsklig påverkan,
främst genom att konnektiviteten i uppströms vattendrag har brutits. Bedömningen av
den kemiska statusen beror på att gränsvärden för PFOS och bromerad difenyleter
(PBDE) överskrids.
Föroreningar i dagvatten från planområdets kan komma från industriområdet, som
kan orsaka framför allt ojleföroreningar, men även från bostadsområdet.
Föroreningarna från bostadsområdet kan delvis fastläggas eller brytas ner vid
avrinning på makytor. Dagvatten från industrimarken behöver passera oljeavskiljare
innan det blandas med annat dagvatten.
Dagvatten från planområdet bedöms inte påverka Vinningabäckens eller Vänerns
vattenkvalitet.
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Föreslagen dagvattenhantering
Detaljplanens genomförande innebär att en stor del av marken exploateras med
småhusbebyggelse, körbanor och industriområde. Enligt en skiss över den framtida
exploateringen kommer ca 2,5 ha utnyttjas till bostäder, 1,25 till industritomt, 2,6 ha till
grönytor och 1 ha till gator och gångvägar. Mängden dagvatten kommer att öka
väsentligt. För att hantera ökningen föreslås en damm och en översvämningszon.

Tabell 1: olika delytors storlek (baserat på planskiss från Lidköpings kommun),
avrinningskoeﬃcient och resulterade reducerad area
Bostadsomr.
Hårdgjord mark
Grönytor
Industriomr.
SUMMOR

Area
25 500
10 000
26 000
12 500
74 000

Avrinning
0,7
0,9
0,1
0,9

Red. area
17 850
9 000
2 600
11 250
29 450

Figur 5: planskiss över markanvändning enligt tabell 1
(eMer Pdigare skiss från Lidköpings kommun).
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Flöden och vattenmängder som uppstår vid olika regn har beräknats enligt Svenskt
Vatten P110 utifrån föreslagen fördelning av markanvändning (bebyggelse, hårdgjord
mark, grönyta mm) och redovisas i tabellerna 2 och 3 nedan. Nederbördsintensitet vid
ett tioårsregn med tio minuters varaktighet har satts till 228 liter per sekund och
motsvarande hundraårsregn 489 l/s. För säkerhets skull har en hög avrinningskoefficient (0,7) antagits för bostadsbebyggelsen. Vid beräkningen av tio- och
hundraårsregn har klimatfaktor 1,25 använts.

Tabell 2: ﬂöde av va%en som avrinner från olika delytor vid 10- resp. 100-årsregn

Bostadsomr.
Hårdgjord mark
Grönytor
Industriomr.
SUMMOR

Avriningsﬂöde (l/s)
10års 10min 100års 10min
509
1 090
256
550
74
159
320
687
1 159
2 486

Tabell 3: dagva%enmängder från planområdets olika delar vid olika regnPllfällen

Bostadsomr.
Hårdgjord mark
Grönytor
Industriomr.
SUMMOR

Dagva%enmängd (m3)
10års 10min 100års 10min 100 mm regn
381
818
1 961
192
412
1 000
56
119
780
240
515
1 250
870
1 865
4 991

Bostadsområdets dagvatten
Dagvatten från bostadsbebyggelsen ska fördröjas i så tidigt skede som möjligt och ges
möjlighet att infiltrera i marken. Denna första fördröjning dimensioneras förslagsvis för
20 mm regn från tak och hårdgjorda ytor. Fördröjningen kan bestå av exempelvis
diken, nedsänkta regnrabatter och/eller perkolationsmagasin med makadam eller
plastkassetter. Om markens vatteninnehåll minskar för mycket kan sättningar uppstå
eftersom jorden här består av lera och silt.
Avrinning från tak och hårdgjorda ytor inom bostadsområdet förs i diken eller
ledningar till en damm med översvämningszon, som beskrivs nedan nedan.
Dränvatten från husgrunder ska ledas till dammen.
Industriområdets dagvatten
Dagvattenledningar ansluts efter oljeavskiljning till dammen. Längsmed
Maskrosvägen anläggs ett dike som ansluts till dammen. Ytvatten från närområdet ska
ges möjlighet att infiltrera från diket, som görs grunt och kan ges makadamfyllning.
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Damm
Dammen placeras ett stycke ifrån Varavägen med hänsyn till ledingsdragning. Den
ges ett vattendjup på 1,5 meter och utformas med en öppen vattenyta på ca 15 x 20 m2
(se figur 5). Vattenytan ligger vanligtvis i nivå med grundvattnet. Utloppet är
gemensamt med översvämningszonen. Det ansluts, via exempelvis en munkbrunn
med ev. flödesreglering som ersätter brunn 12. Brunn 12 är i dikningsföretagets
befintliga ledning mot bäcken i väster. Före anslutningen bör ledningssträckan
kontrolleras fram till utloppet i bäcken. Ledningssträckan måste vara tät. Eventuellt
måste ledningssträckan där bytas.
Dammen konstrueras med en reglervolym ovan grundvattnets nivå, som
dimensioneras för dagvattenmängden vid ett hundraårsregn med tio minuters
varaktighet: ca 1 200 m3. Den volymen är tillräcklig för att hantera allt dagvatten vid de
flesta tillfällen med kraftigt regn.
Dammens växtlighet och utformning kan gynna biologisk mångfald och utgöra ett
trevligt inslag i närmljön. Vegetation i dammen och längs kanterna kan behöva en
skötselplan. Kanterna anläggs med strandmattor.
Dikningsföretaget
Dikningsföretagets ledning föreslås ändras så att vatten från brunn 15 leds till dammen
istället för som i nuläget till brunnen 12. Det gör att dammen får en större omsättning
som förmodligen ger klarare vatten. Risken att vattennivån sjunker vid långvariga
torrvädersperioder minskar också.
Med den föreslagna exploateringen hamnar dikningsföretagets befintliga ledning
delvis under tomtmark i industriområdet. För att den inte ska skadas kan det vara
fördelaktigt att dra ny ledning hela sträckan från 15 till dammen. En ny ledning med
kringfyllnad dränerar dock omgivande mark mer än den befintliga. Anslutningen från
15 till dammen görs i ledning istället för i öppen fåra för att inte dela av grönytan för
mycket. Ledningar nära dammen måste vara täta. Ledningssträckan uppströms 15 bör
kontrolleras.
Översvämningszon
Översvämningszonen är en nedsänkt yta omkring dammen. Vid extrema skyfall kan
större mängder dagvatten samlas där tillfälligt för att släppas ut långsamt och
kontrollerat (se figur 6 nedan). Översvämningszonen utformas som en flack markyta,
som bara har vatten tillfälligt under året. Vid 100 mm regn ska den kunna fördröja det
dagvatten som inte ryms i dammen: ca 4 000 m3 (se tabell 3). Översvämningszonen
översvämmas väldigt sällan och kan vanligtvis användas som exempelvis park,
lekplats eller bollplan. Utbredningen av 7 000 m2 översvämningszon och ca 300 m2
damm illustreras i figur 5.

Sida 8 av 10

Figur 6: illustraPon med dammen i mörkblå% och översvämningszonen i ljusblå%

Översvämningszonens flacka del bör ligga minst 20 – 30 cm över grundvattennivån för
att avvattnas ordentligt. Grundvattnets nivå har uppmätts till mellan 72,50 och 73,00
(Mitta Geoteknik 2019).
Högsta vattennivå i översvämningszonen föreslås vara högst +74,00 för att
industriområdet ska avrinna dit. Marken i en liten del av industriområdet behöver
höjas något.
En vall måste anläggas för att hindra dagvatten från att svämma över västerut mot
Maskrosvägen. Vallen kan anläggas med massor från schaktningen.
Sammanfattningsvis kommer damm och översvämningszon att hantera hela den
ökning av dagvattenmängder och flöden som exploateringen medför. Därutöver kan
dagvattenbelastningen på mark och anläggningar nedströms minskas jämfört med i
utgångsläget.
Risker
Vald dagvattenlösning minskar risken för översvämningar inom och nedströms
planområdet. Risken för överbelastning av ledningar mot Vinningabäcken minskar.
Dagvattnet från de hårdgjorda ytorna förs till en damm där skräp och föroreningar
delvis kan fångas upp och i vissa fall brytas ner.
Eftersom marken består av sandiga leror med betydande inslag av silt finns en risk för
sättningar ifall vatteninnehållet blir mindre än tidigare. Därför är det viktigt att
dagvattnet i anslutning till byggnader och hårdgjord mark ges möjlighet att infiltrera
ner i marken.
En damm med öppet vatten innebär ett visst övervaknings- och skötselåtagande för
förvaltaren. Risker vid bristfällig skötsel är att rör sätts igen och översvämningszonen
riskerar att bli blöt onödigt ofta. För att bäst säkra dammens utlopp bör det förläggas
med god marginal ifrån både botten och vattenytan och änden vinklas neråt.
En damm med öppen vattenyta kan utgöra en risk för barn. Dammen kan förses med
en 1 m bred säkerhetshylla 40 cm under vattenytan.
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Skötsel och driftansvar
Dammen, dammens utlopp och brunnen i anslutning till utloppet ska inspekteras
regelbundet och rensas vid behov. Mark inom översvämningszonen kan skötas som
övriga grönytor, t. ex. med gräsklippare eller slåtterredskap.
Ansvaret för dagvattenanläggningarnas funktion och säkerhet åligger fastighetsägaren.
Kostnadsbedömning
Kostnaden för damm och översvämningszon beräknas uppgå till ca 1,5 – 2 miljoner
kronor. En förhållandevis dyr post är dammens kanter, som förses med strandmattor.
I tabell 4 redovisas kostnaderna. I kostnadsberäkningen ingår inte anordningar såsom
brunnar och ledningar för att samla upp dagvattnet och leda det till dammen.
Kostnader för drift och underhåll som exempelvis rensning, länshållning och skötsel av
vegetation i damm och översvämningszon tillkommer också.

Tabell 4: bedömda kostnader för dagva%enanläggningen
Schaktning för damm och översvämningszon
Ledningar och anordningar
VegetaPon och sådd
Höjning av industritomten
Hantering av översko%smassor
Oförutse% och 10 % påslag
SUMMA
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610 000
130 000
350 000
150 000
200 000
150 000
1 590 000

