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Sammanfattning 
Områ	det utgö� rs åv plån mårk på	  fö� rr brukåd å	ker med siltigå jördår öch då� rfö� r
ånses infiltråtiön vårå nö� dvå�ndig fö� r ått undvikå så� ttningår. Fö� rslåget innefåttår ett
åntål regnbå�ddår öch grundå måkådåmmågåsin fö� r tåkåvlöpp i byggnådens nå� rhet
fö� r ått nyttiggö� rå regnet viå infiltråtiön. Dågvåttnet frå	n en pårkeringsytå fö� reslå	 s
dessutöm en fö� rdrö� jning i förm åv en grund svåckytå på	  cirkå 10 x 55 m (550 m²).
Den plåcerås inöm plånömrå	dets nåturytå, söm då	  öckså	  bidrår till infiltråtiön. Den
plåneråde  entre(ytåns  lutning,  möt  Törnvå�ktårgåtån  skå  bibehå	 llås  öch  kömmer
då� rmed inte ått kunnå fö� rdrö� jås eller tås öm hånd i fö� rslåget.

Dågvåtten  söm  leds  bört  ifrå	n  ömrå	det  fö� r  den  fö� reslågnå  detåljplånen  skå
eventuellt ledås bört gemensåmt med dågvåtten frå	n plåneråde verksåmhetsytör
i Silverbyn, se figur 2. Det såmlåde flö� det skå fö� rås i åntingen ett dike eller en
rö� rledning igenöm mårken söm plånlå� ggs. Lå�ngre nedströ� ms kömmer det blånd
ånnåt  belåstå  en  800  mm  dågvåttenledning  fö� rbi  Rå	dåröndellen.  Dågvåtten-
fö� rslåget redögö� rs fö� r med ölikå ålternåtiv, med respektive utån dågvåtten frå	n
Silverbyn,  söm  då	  fö� rutså� tts  åvledås  på	  ånnåt  så� tt.  Ytterligåre  beskrivs  en
mö� jlighet  ått  ånslutå  plånömrå	det  till  tråfikverkets  dike.  Tåbell  1  redövisår
berå�knåd  tillgå�nglig  kåpåcitet  i  800-ledningen,  söm  kån  utnyttjås  fö� r
dågvåttenflö� den frå	n Tö� mmen 1. 

Fö� r ått erhå	 llå en viss så�kerhetsmårginål fö� reslå	 s ått fö� rslåget utförmås fö� r 
mindre å�n den teöretiskå tillgå�ngligå kåpåciteten. Ett fö� rslåg med utflö� de på	  20 
liter per sekund till ett grunt dike visås i figur 3. Det innebå� r ått cå 20 liter per 
sekund frå	n ömrå	det skå belåstå den nedströ� ms liggånde 800 mm ledningen 
vilket ger uppskåttningsvis 40 liter per sekund i ytterligåre kåpåcitet. 

Den kåpåciteten kån behö�vås fö� r blånd ånnåt åvvåttningen åv en intilliggånde 
gå	ng- öch cykeltunnel under Ringleden. (Se bilågå till Dagvattenutredning för 
detaljplan för del av Lidköping Råda 5:1 (Ivår Sånder m fl, Melicå 2020)).

Fö� r ått tå mindre tillgå�nglig kåpåcitet i ånsprå	k ses det söm fö� rdelåktigt ått åvstå	  
ifrå	n ått ånlå� ggå ett nytt dike. Ett nytt dike skulle ö� kå belåstningen på	  den 
nedströ� ms liggånde 800 mm ledningen med cå 15 l/s. Plånömrå	dets åvvåttning 
(cå 20 l/s) skulle istå� llet kunnå fö� rås till tråfikverkets nå� rbelå� gnå vå�gdike invid 
Ringleden. Det kån ses söm en lå�mplig ålternåtiv lö� sning i åvvåktån på	  hur öch 
vår dågvåtten frå	n fråmtidå ny explöåtering enligt Silverbyns detåljplån åvleds, 
med dike eller ledning.

Tåbell 1. Alternåtiv fö� r ytterligåre dågvåttenflö� den (l/s) söm kån få	  tillkömmå 
utån ått 800-ledningen fö� rbi Rå	dåröndellen gå	 r full. Skillnådernå mellån 
ledningsålternåtivet öch dikesålternåtivet berör på	  ått tillsköttet i förm åv 
nederbö� rd söm håmnår direkt i diket må	 ste beåktås ifåll det ålternåtivet vå� ljs. 
Efter en kömpletterånde dågvåttenutredning, bilågå i Dagvattenutredning för 
detaljplan för del av Lidköping Råda 5:1 (Ivår Sånder m fl, Melicå 2020)).

Sträcka C-E (E motsvarar fram till 
brandstationens trumma)

Med Silverbyns 
utflöde

Utan Silverbyns
utflöde

Med ledningsalternativet 60 80

Med dikesalternativ 15 35



3(11)

Orientering
Utredningen å� r ett fö� rslåg fö� r dågvåttenhåntering fö� r en plåneråd detåljplån fö� r
åvstyckning  åv   fåstigheten  Tö� mmen  1  i  Lidkö� ping.   I  plånömrå	det  åvses  ått
ånlå� ggå en pådelhåll, eventuellt icke-stö� rånde verksåmheter eller håndel.

Vid åvstyckning kömmer det inte ått finnås nå	gön ållmå�n gåtå söm tillfårt öch
då� rfö� r inte heller en fö� rbindelsepunkt fö� r VA öch dågvåtten i tömtgrå�nsen. Entre(
till ömrå	det gö� rs frå	n Törnvå�ktårgåtån.

Plånömrå	det ligger stråx sydöst öm Rå	dåröndellen, figur 1. I ånslutning till Ring-
ledens ö� strå sidå hår tråfikverket ett vå� gdike. Mårken nå� rmåst vå� gdiket skå enligt
detåljplånen bibehå	 llås söm en mindre nåturytå, fö� r plånskiss se figur 3. Dennå
nåturytå  hår  i  ett  fö� rslåg  till  detåljplån  fö� r  verksåmheter  på	  åndrå  sidån
Ringleden, tå�nkts utnyttjås fö� r åvledning åv dågvåtten i dike eller ledning.

Figur  1.  Orienterande figur  från  den  kompletterande  dagvattenutredning  från  år
2020.  Det  aktuella  planområdet  del  av  Tömmen  1  visas  med  rödstreckade  linjer.
Sträckan  A-B-C-D-E-F  till  K  är  en  sträcka  för  eventuell  kommande  avledning  av
dagvatten för exploatering i Silverbyn. 

Bakgrund och syfte 
På	  uppdråg åv  Lidkö� pings  kömmun hår  Melicå  utrett  öch  plåneråt  dågvåtten-
hånteringen fö� r ett plånömrå	de inöm fåstigheten Tö� mmen 1. Plånömrå	det å� r 0,83
hå stört öch bestå	 r idåg åv en grö� nytå, fö� rr i tiden brukåd mårk. 

 Dågvåttenutredningen syftår till ått beskrivå fö� rutså� ttningår öch fö� reslå	  metöder
fö� r  ått  explöåteringen skå  kunnå ske utån ått  ömgivningen belåstås  åv  ålltfö� r
störå dågvåttenflö� den eller ytterligåre våttenburnå fö� röreningår. Utredningen skå
tå  hå�nsyn  till  de  flö� den  till  en  800  mm  ledning  vid  Rå	dåröndellen,  söm
berå�knådes  i  en  tidigåre  utredning  (se  bilågå  till  Dagvattenutredning  för
detaljplan för del av Lidköping Råda 5:1 (Melicå, 2020)) såmt ge en lö� sning söm
innebå� r förtsått infiltråtiön åv dågvåtten inöm plånömrå	det.
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Befintliga förhållanden och rådande förutsättningar
Stö� rre delen åv plånömrå	det lutår idåg svågt möt nördö� st öch åvrinning sker möt
den lå� gre liggånde Törnvå�ktåregåtån, se figur 3. Dettå, nå	 göt instå�ngdå ömrå	de
hår relåtivt nyånlågdå dågvåttenledningår söm leder vidåre möt nörr, lå�ngs Törn-
vå�ktåregåtån. Plånömrå	dets nå	göt hö� gre del plånerås ått bibehå	 llås söm nåturytå.
Nåturytån strå� cker sig vidåre utånfö� r  plånömrå	det,  lå�ngs Ringleden öch till  en
bråndståtiön  (mårkeråd  med  E  i  figur),  söm  ligger  cå  200  meter  ifrå	n
plånömrå	det. 

Frå	n bråndståtiönens trummå, vid dess vå� strå utfårt, fö� rs dågvåtten nå	grå meter i
ett dike fö� r ått sedån ånslutå till en 800 mm ledning (mårkeråd med K i figur 1
öch 2). Till trummån kån plånömrå	dets våtten vå� ljås ått ledås åntingen i ledning
eller i ö� ppet dike. Vå� ljs ö� ppet dike innebå� r det en stö� rre begrå�nsning fö� r hur stört
flö� de  söm  kån  slå�ppås  ut  ifrå	n  plånömrå	det.  Anledningen  å� r  ått,  utö�ver
dågvåttnet söm slå�pps ut i diket, kömmer diket vid kråftigt regn å�ven belåstås åv
det våtten söm fåller direkt i diket. Vå� ljs ledning, kån en vå� sentligt stö� rre del åv
den  i  utgå	ngslå� get  tillgå�ngligå  kåpåciteten  hös  den  nedströ� ms  liggånde  800-
ledningen tås i ånsprå	k fö� r dågvåtten frå	n plånömrå	det, se tåbell 1.

Figur 2 Förhållandena idag. Lägre liggande områden i mörkblått. Flöden sker från 
högre (ljusare områden) till de mörkblåa områdena. Bilden visar orienterande K, E 
och C som används i figur 1. Efter skogsstyrelsens karttjänst för markfukt. 
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Den  tillgå�ngligå  kåpåciteten  nedströ� ms  plånömrå	det  begrå�nsås  hå� r  åv  800-
ledningen  söm  fö� r  dågvåttnet  vidåre  fö� rbi  Rå	dåröndellen  (stråx  börtånfö� r
bråndståtiönen).  Hur  mycket  mer  å�n  i  nulå� get  den  kån  belåstås,  berör  blånd
ånnåt på	  vår åvledningen åv våtten kömmer ått drås frå	n en nördlig del åv ett
plåneråt verksåmhetsömrå	de i Silverbyn, nuvårånde fåstigheten Rå	då 5:1 Flö� det
frå	n  Silverbyn  skå  vårå  måximålt  20  l/s  öch  kån  kömmå  ått  ledås  möt
Rå	dåröndellen på	  åntingen vå� strå eller ö� strå sidån åv Ringleden. Vå� ljs ö� strå sidån
innebå� r  det  ått  stö� rstå tillå	 tnå utflö� de  frå	n  plånömrå	det  inöm Tö� mmen må	 ste
vårå 20 l/s mindre å�n ifåll dågvåttnet frå	n Silverbyn leds lå�ngs Ringledens vå� strå
sidå. Se tåbell 1.

Nuvårånde tillgå�ngligå kåpåcitet i 800-ledningen hår berå�knåts till cå 80 l/s (se
Alternativ med ny rinnväg från nordligaste delområdet (Melicå, 2020), ett tillå� gg
till tidigåre fråmlågd dågvåttenutredning fö� r del åv Rå	då 5:1).  Ifåll ett nytt dike
grå�vs ö� ster öm Ringleden fö� r ått åvledå dågvåtten frå	n Silverbyn, bedö� mdes ått
800  mm  ledningen  endåst  klårår  15  l/s  söm  ytterligåre  belåstning.   I
berå�kningårnå  tögs  inte  hå�nsyn  till  eventuell  reduktiön  på	  grund  åv  ått
infiltråtiön  sker  i  diket  öch  helå  åvrinningen  frå	n  diket,  48  l/s  ingick.  Dikets
åvrinnng berå�knådes med utgå	ngspunkt fö� r ett åvrinningsömrå	de på	  tötålt 775
m2. Om resultåtet reducerås med en åntågen infiltråtiön på	  cå 20 mm så	  utgö� r det
grövt en tredjedel åv flö� det, mötsvårånde 16 l/s. Då� rmed å� r mårginålernå stö� rre
å�n tidigåre berå�knåt fö� r den i tåbell 1 berå�knåde belåstningen fö� r Tö� mmen, upp
till  mö� jligen  runt  30  l/s,  fö� r  ålternåtivet  med  dike  (öch  med  dågvåtten  frå	n
Silverbyns plånömrå	de). 

Utredningen hår studeråt två	  fö� rslåg fö� r Tö� mmen; ett med en hå	 rdåre strypning
åv plånömrå	dets utflö� de till runt 20 l/s öch ett med 60 l/s.  I bå	då fö� rslågen finns
mö� jligheter  ått  fö� rdrö� jå  inöm  plånömrå	det  öch  ge  rening  genöm  ått  fö� rå
dågvåttnet ö� ver grå� sklå�dd mårk. En strypning till 60 l/s resulteråde ett mindre
behöv åv ytör öch mågåsin fö� r fö� rdrö� jning men i ö� vrigt finns ingå fö� rdelår med ått
vå� ljå  fö� rslåget  söm  hår  den  mindre  kråftigå  strypningen.  Då	  nåturytån  finns
tillgå�nglig  ses  en  strypning  på	  20  l/s  söm  lå�mplig  fö� r  plånömrå	det.  Dennå
strypning  kömmer  öckså	  ge så�kerhetsmårginål  fö� r  den  teöretiskt  berå�knåde
tillgå�ngligå kåpåciteten i 800-ledningen.

Ett ö� ppet dike,  cå 40-50 cm djupt,  hår ingå	 tt  i  den kömpletterånde dågvåtten-
utredningen frå	n å	 r 2020. Fö� r det hå� r åktuellå plånömrå	det finns mö� jlighet ått
slå�ppå våtten till ett åv tråfikverkets vå� gdiken istå� llet fö� r ått åvledå det med en ny
ledning eller nytt dike. Oåvsett vilket åv de två	  ålternåtiven söm vå� ljs leds plån-
ömrå	dets  dågvåtten  fö� rst  till  en  mindre  trummå  vid  den  nå� rliggånde  brånd-
ståtiönen  öch  då� refter  till  800-ledningen.  Avvåttning  till  tråfikverkets  vå� gdike
skulle ge stö� rre resterånde tillgå�nglig kåpåcitet i 800-ledningen jå�mfö� rt med ifåll
ett nytt dike ånlå� ggs, nå� rmåre bestå�mt tötålt cirkå 60 l/s. 

Den  resterånde  kåpåciteten  kån  behö�vås  fö� r  blånd  ånnåt  åvvåttningen  åv  en
intilliggånde gå	ng-  öch cykeltunnel  under Ringleden.  (Se  bilågå till  Dagvatten-
utredning för detaljplan för del av Lidköping Råda 5:1 (Ivår Sånder m fl, Melicå
2020)).

Befintligå ledningår i ömrå	det hår fråmgå	 tt åv kömmunens GIS-måteriål öch
hår  i  ö� vrigt  inte  utretts.  Geölögisk  utredning (Kv.  Tömmen PM –  Geoteknik
2020-12-01, MITTA) visår ö� verstå jördlågret å� r såndig silt eller silt, mellån 1,5
- 3,0 meter tjöckt, underlågråt åv må�ktigåre lerlåger.
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Plånömrå	dets sydö� strå del grå�nsår till ett jå� rnvå�gsömrå	de. Aktuellt ömrå	de 
hår inte besö� kts i såmbånd med utredningen.

Föreslagen dagvattenhantering

Plånömrå	dets 0,83 hå skå, fö� rutöm åv en hållbyggnåd, upptås åv en nåturytå öm
knåppt 0,3 hå öch pårkeringsytå på	  0,3 hå. Entre(  öch infårt gö� rs viå skåft frå	n
lå� gre liggånde mårkytör. Befintlig mårklutning skå bibehå	 llås fö� r entre(n öch en
mindre del åv p-ytån, vilket gö� r ått åvrinningen frå	n de ytörnå inte ömhå�ndertås i
fö� rslåget.  I  plånömrå	dets  nördö� strå  grå�ns  skå  pårkeringsytån  fö� rses  med  en
stö� dkånt/rå�nn-  sten  med  cå  2  decimeters  hö� jd  övån  åsfåltytån  öch  ett
fö� rhö� jningsgupp fö� r ått huvuddelen åv plånömrå	dets p-ytör skå kunnå åvvåttnås
möt nåturytån.

Fö� r ått undgå	  ått plånömrå	dets grundvåtten drå�nerås, såmt fö� r ått mö� jliggö� rå hö� g
gråd åv infiltråtiön, undviks djupåre ledningsdrågning.  Det å� r öckså	  rekömmen-
deråt  ått  tå� tskå� rm  åv  lerå  gö� rs  i  schåkter  fö� r  åvlöpps-  öch  våttenledning.
Hållbyggnådens tåkåvlöpp skå fö� rås till flerå regnbå�ddår. Ifåll regnbå�ddårnå fylls
helt leds ytterligåre dågvåtten till ett under mårk fö� rlågt fö� rdrö� jningsmågåsin åv
dågvåttenkåssetter,  söm  efter  en  strypning  slå�pper  ut  i  diket  söm  fö� r  möt
bråndståtiönen. 

 Pårkeringsytåns  lå� gstå  del  ligger  stråx  ö�ver  nivå	n  +49,70  (RH2000)  öch  det
nedsmutsåde våttnet frå	n pårkeringen skå åvrinnå på	  ytån till ett reningsdike vid
kånten på	  åsfåltytån. Diket ger infiltråtiön åv dågvåtten öch viss fåstlå� ggning åv
fö� röreningår kån fö� rvå�ntås. Hö� gre liggånde pårkeringsytör såmt brå�ddåt våtten
frå	n diket leds ö� ver grå� sklå�dd mårk till  en fö� rdrö� jning bestå	 ende åv en grund
svåckytå i nåturytån. Avvåttning åv svåckytån sker på	  cå 0,3-0,4 m djup, genöm
en perkölåtiönsbrunn öch med en strypning. Brunnen åvvåttnås med ett cå 200
meter lå	ngt öch cå 0,3-0,4 meter grunt dike,  söm mynnår vid bråndståtiönens
trummå.

Plånskissen i figur 3 öch tåbell 2 beskriver fö� rslåget med 20 liter per sekund söm
strypning, vilket medfö� r ått en stör del åv nåturytån tås i ånsprå	k åv en svåckytå.
Såmtidigt tår fö� rslåget hå�nsyn till  det eventuellt  tillkömmånde dågvåttnet frå	n
nördligå delen åv det plåneråde verksåmhetsömrå	det inöm Silverbyn. Den våldå
strypningen utnyttjår inte åll teöretiskt tillgå�nglig kåpåcitet.

Fö� r ått tå mindre tillgå�nglig kåpåcitet i ånsprå	k vöre fö� rdelåktigt ått åvstå	  ifrå	n ått
ånlå� ggå  ett  nytt  dike.  Ett  nytt  dike  skulle  ö� kå  belåstningen på	  den nedströ� ms
liggånde 800 mm ledningen med cå 15 l/s. Plånömrå	dets åvvåttning (cå 20 l/s)
skulle istå� llet kunnå fö� rås till tråfikverkets nå� rbelå� gnå dike invid Ringleden. Det
kån ses söm en lå�mplig ålternåtiv lö� sning i åvvåktån på	  hur öch vår dågvåtten
frå	n fråmtidå ny explöåtering, enligt Silverbyns detåljplån åvleds, med dike eller
ledning.
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Figur 3 Planskiss med föreslagen dagvattenlösning för del av Tömmmen 1. 
Höjdangivelserna och ytor är överslagsmässigt beräknade.
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Tabell  2. Delytor och beräknade magasinsvolymer vid vald återkomsttid på 50 år.
Beräkningarna  är  utförda  enligt  gängse  metoder  som  beskrivs  i  Svenskt  Vattens
publikation P110. Regnbäddarna dimensionerades med ett blockregn på sex timmar
och med en återkomsttid på 0,5 år.

Skyfallssituation

Områ	det1 å� r hö� gre å�n ömgivningårnå öch risken fö� r ö� versvå�mning ses söm liten. 
Rinnvå�gårnå vid skyfåll å� r dels möt Törnvå�ktårgåtån öch dels möt nörr, möt 
Ringledens röndell.

Risker och hänsynstagande för aktuell 
dagvattenlösning
Våld dågvåttenlö� sning 1hår sö� kt ånvå�ndå regnbå�ddår öch infiltråtiönsmågåsin i 
byggnådens nå� rhet fö� r ått ge ö� kåd mö� jlighet till infiltråtiön öch på	  så	  så� tt 
mötverkå fråmtidå så� ttningår. Merpårten åv de hå	 rdgjördå ytörnå skå åvvåttnås 
till grå� sytör, vilket innebå� r infiltråtiön öch ö�versilning öch då� rmed fåstlå� ggning åv
fö� röreningår, söm då	  kån brytås ner innån de nå	 r recipienten.

Våld lö� sning innebå� r ått strypning gö� rs i perkölåtiönsbrunn i svåckytör öch i 
infiltråtiönsmågåsin. Regelbunden köntröll åv igenså� ttning å� r nö� dvå�ndig fö� r ått 
svåckytån öch infiltråtiönsmågåsinet skå tö� mmås tillrå� ckligt snåbbt fö� r ått kunnå 
fungerå söm fö� rdrö� jning vid ytterligåre regn. Stryptå utlöpp innebå� r ett mer 

1 För ytterligare information har ”PM Komplettering kring rening, skyfall och MKN 
(miljökvalitetsnormer) för detaljplan Tömmen 1” tillkommit, se bilaga 1.

1 Se ovan.
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intensivt ö� vervåknings- öch skö� tselå	 tågånde fö� r fåstighetså� gåren. Risker åv då	 lig 
skö� tsel å� r ått plånömrå	dets dågvåttenånlå� ggningår brå�ddår öftåre å�n berå�knåt, 
vilket kån ledå till ått mårk inöm plånömrå	det öch vidåre ö� sterut lå�ngs 
Törnvå�ktåregåtån riskerår ått ö� versvå�mmås. 

Beskrivning av drift och driftansvar
Stryptå utlöpp öch perkölåtiönsbrunn i svåckytå öch infiltråtiönsmågåsin kån så� t-
tå  igen  öch  regelbundnå  intervåll  fö� r  spölning  öch  rensning  skå  fö� reskrivås.
Svåck-ytåns grå� sklå�ddå mårkytör öch bötten kån skö� tås med grå� sklippåre eller
slåghåckå.

Fåstighetså�gåren hår ånsvåret fö� r ånlå� ggningårnås så�kerhet öch funktiön.

Kostnad
(ej berå�knåd)
Den våldå dågvåttenhånteringen ånlå� ggs inöm plånömrå	det, fö� rutöm det cå 200
meter lå	ngå diket fråm till bråndståtiönen.

Anlå� ggning åv diket öch skö� tselköstnåden fö� r dikets grå� sytör å� r inte inkluderåt i
berå�kningårnå.

Vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer (MKN)
Recipient  2fö� r  dågvåtten  frå	n  plånömrå	det  å� r  Kinneviken  i  Vå�nerns  ö� strå  del
(Vå� rmlåndssjö� n).  Den hår enligt  VISS "ötillfredsstå� llånde" ekölögisk ståtus öch
"uppnå	 r ej göd" kemisk ståtus.

Den  ekölögiskå  ståtusen  mötiverås  åv  ått  Vå�nerns  fiskbestå	nd  hår  fö� rå�ndråts
åvsevå� rt  på	  grund  åv  må�nsklig  på	verkån,  frå�mst  genöm  ått  könnektiviteten  i
uppströ� ms våttendråg hår brutits. Bedö� mningen åv den kemiskå ståtusen berör
på	  ått grå�nsvå� rden fö� r PFOS öch brömeråd difenyleter (PBDE) ö�verskrids.

Dågvåttenutslå�ppet frå	n utbyggnåden i plånömrå	det hår getts en åvsevå� rt lå�ngre
uppehå	 llstid genöm fö� rdrö� jning med stryptå utlöpp. Fö� röreningår frå	n biltråfik
på	  huvuddelen åv pårkeringsytörnå öch frå	n  tåkmåteriål  åvskiljs  vid intensivå
regn genöm fö� rdrö� jning öch ö�verledning på	  grå� sklå�ddå mårkytör. Dågvåtten frå	n
plånömrå	det bedö� ms inte på	verkå Vå�nerns miljö� kvålitet.

2 För ytterligare information har ”PM Komplettering kring rening, skyfall och MKN 
(miljökvalitetsnormer) för detaljplan Tömmen 1” tillkommit, se bilaga 1.
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Bilaga 1.

PM Komplettering kring rening, skyfall och MKN 
(miljökvalitetsnormer) för detaljplanen Tömmen 1
21 april 2021

Enkel rening av dagvatten och recipient
Markanvändningen är en parkeringsyta för en idrottsanläggning och bedöms vara en 
medelbelastad yta och enklare rening har varit utgångspunkten med hänsyn till ”känslig” 
recipient (Reningskrav för dagvatten, Göteborgs stad 2017). Detaljplanen ligger ca 1,5 km från 
Vänern och strax utanför den av SGU redovisade grundvattenförekomsten Rådaåsen.

Rening av vatten från planområdet
Dagvattenförslaget avser att merparten av de hårdgjorda ytorna skall avvattnas till gräsytor, 
vilket innebär infiltration och översilning och därmed fastläggning av föroreningar, vilket leder
till att dessa föroreningar kan brytas ner innan de når recipienten (i detta fall Kinneviken i 
Vänerns östra del).  I förslaget förs allt dagvatten inledningsvis genom gräsklädda svackdiken, 
makadammagasin och regnbäddar för att senare föras till en större gräsklädd svackyta på 
områdets naturmark (torr damm). Därefter leds vattnet till ett ca 200 meter långt dike innan det 
ansluts till kommunens dagvattennät.

Svackdike och svackyta (torr damm)
Svackdike och svackyta fungerar både som infiltrationsyta och avledningssystem. Ett 
svackdike eller en svackyta är torrt merparten av tiden och under kortare perioder vattenfyllt. 
Diket eller svackytan anläggs alltid ovan grundvattennivån.
Rotsystem och växtstammar i vattenkroppen främjar biologisk rening och filtrering av vattnet.

Regnbäddar
Regnbäddar fungerar som en upphöjd, ovan mark placerad fördröjning och rening sker genom 
att vattnet som passerar jord och stenmaterial som ger filtrering. Växtligheten bidrar med 
rotsystem och växtstammar till att en biologisk rening och filtrering av vattnet sker.

Makadammagasin
Makadammagasin under mark fungerar som fördröjning och vattnet som avleds har till viss del
getts en filtering innan det avleds.

Ytvatten - MKN (Miljökvalitetsnormer)
Ur rapporten ”Dagvattenutredning för padelhall, del av fastighet Tömmen 1, Lidköpings 
kommun”

Recipient för dagvatten från planområdet är Kinneviken i Vänerns östra del 
(Värmlandssjön). Den 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.

Dagvattenutsläppet från utbyggnaden i planområdet har getts en avsevärt längre 
uppehållstid genom fördröjning med strypta utlopp. Föroreningar från biltrafik på 
huvuddelen av parkeringsytorna och från takmaterial avskiljs vid intensiva regn genom 
fördröjning och överledning på gräsklädda markytor. Dagvatten från planområdet bedöms 
inte påverka Vänerns miljökvalitet.
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Grundvatten Rådaåsen –  MKN (miljökvalitetsnormer)
Hela planområdet ligger utanför vattenskyddsområdet för en dricksvattentäkt som kommunen 
använder för uttag av råvatten, se figur B1. 

Figur B1. Den aktuella detaljplanens läge är inom redovisad röd cirkel. Blått område på kartan 
visar grundvattentäkten Rådaåsen. Bild från Sveriges geologiska undersökningar (SGU) öppna 
karttjänst.

Skyfall och risker

Med grund i rapporten ”Lidköping skyfallsmodellering” framtagen av DHI, daterad 2016-01-
07 samt med de förutsättningar som beskrivits i vår utredning ”Dagvattenutredning för 
padelhall, del av fastighet Tömmen 1, Lidköpings kommun” anses det inte förekomma någon 
risk för översvämningar i området vid 100-årsregn, och inte heller vid ett 200-årsregn. 

Fö� r Melicå
25 jånuåri 2021, revideråd 21 åpril 2021

Teresia Wengström, tel: 0730-26 60 25

Ivar Sander, tel: 0704-388 688

Emelie Johannesson, tel: 0739- 82 16 46
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