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Sammanfattning
Planförslaget innebär en exploatering av jordbruksmark med byggnader och täta
markbeläggningar, som kraftigt kommer att öka mängden dagvatten vid nederbörd. För
att hantera det ytterligare dagvattnet föreslås en lösning med hantering i tre steg.
Första steget är ett flertal små anläggningar i nära anslutning till byggnader och hårdgjorda
ytor. De utgörs av små infiltrationsmagasin, som samlar dagvatten vid lätta regn och låter
det sippra ner i marken så att vattnet renas och jordens vattenmättnad bibehålls.
Infiltrationsmagasinen dimensioneras för att hantera avrinningen vid 10 mm regn.
Ytterligare dagvatten som rinner till innan de 10 mm hunnit infiltrera i marken leds vidare
till fördröjningsmagasin.
Fördröjningsmagasinen är andra steget i dagvattenlösningen, där vattnet buffras för att
kunna släppas ut långsamt så att den momentana belastningen på ledningar och diken i
samband med kraftiga regn inte ska öka för mycket. Magasinen töms genom strypta
utlopp, huvudsakligen österut till Lidan men delvis även norrut, mot Vänern. De
dimensioneras för avrinningen vid ett 10-årsregn och när mer dagvatten än så måste
hanteras bräddar de överskjutande mängderna upp på översvämningszoner ovan mark.
De stora fördröjningsmagasinen föreslås ett utförande med plastkassetter då dessa idag
har möjlighet att med endasten tunnare täckning kan göras körbara och nyttjas som väg
eller parkering inom planområdet. För dagvattenhanteringen pekar förslaget också ut ett
par möjliga platser för större dammar som alternativ till de föreslagna
fördröjningsmagasinen. Stora dammar bidrar till biologisk mångfald och är också viktiga
element som skapar attraktiv miljö för boende och besökare. De ger i praktiken även en
extra säkerhetsmarginal eftersom dammens vattennivå ofta kommer att vara lägre än vad
som antagits.
Tredje steget är översvämningszoner, som består av nedsänkta eller invallade ytor på
marken som kan översvämmas med upp till två decimeter dagvatten. Eftersom de
statistiskt sett endast får stående vatten en gång vart tionde år, och då oftast långt mindre
än två decimeter, kan översvämningszonerna vara exempelvis gräsmattor, bollplaner eller
parkeringsplatser.
Planområdet gränsar till en järnväg. Den har ett säkerhetsavstånd på 30 meter där
byggnader inte ska uppföras. Ytorna som erfordras för fördröjningsmagasin och
översvämningszoner är stora men ryms helt inom det säkerhetsavståndet och utgör inte
hinder för områdets exploatering.
Utflödet av dagvatten från planområdet begränsas för att minimera belastningen på det
kommunala dagvattensystemet. Upp till 16 liter per sekund släpps ut till en ledning
västerut mot Lidan. Nära planområdets norra gräns släpps ytterligare 20 l/s ut i ett dike
som för vattnet mot Vänern. Det senare nämnda utflödet är beroende av att ett dike
fördjupas utanför planområdet. I gengäld kan samma dike nu ockås användas för att
minska översvämningstillfälllena på Karltorpsvägen. Vägen har pekats ut i kommunens
skyfallskartering som ett problemområde.
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Orientering
Under våren 2020 har Melica utfört en dagvattenutredning för Lidköpings kommun inför
ett förslag till detaljplan. Området som ska planeras är drygt nio hektar och ligger i Råda,
i sydvästra delen av Lidköping tätort, ca 1 km nordväst om Lidan och riksväg 44. Hela
planområdet är inom fastigheten Lidköping Råda 5:1, som ägs av kommunen. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse av bostäder och näringsverksamhet.

Figur 1: planområdet, markerat med rosa fyllning. Efter Lantmäteriets karttjänst.
Markförhållandena kännetecknas av flacka marker med jord som mestadels består av sand
och lera. Det innebär särskilda förutsättningar för dagvattenhantering eftersom vatten som
kommer vid rikliga regn inte rinner undan lika fort som vid kuperade förhållanden, utan
tenderar att ligga kvar och riskera att orsaka översvämningar.
Skyfallskarteringen visar risk för översvämning finns främst vid Karltorpsvägen och även
för planområdet södra del, figur 3.
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Figur 2: planområdet utsträckning och uppdelning efter typ av exploatering, Lidköpings kommun.
Planområdet är långsträckt och har fyra delar (se figur 2): två blivande bostadsområden
med ett mellanliggande skogsparti och, längst i norr, en yta för etablering av
näringsverksamheter (nämnd i rapporten som verksamheter). Områdets södra del ansluter
till Skattegårdsvägen och norra delen till Karlstorpsvägen, båda återvändsgator som leder
in till de angränsande bostadsområdena. Längs östra sidan sträcker sig järnvägen.

Figur 3: planområdet har studerats med kommunens skyfallskartering. Områden med risk för
översvämning redovisas med mörkare blå färg. Efter Lidköpings kommun. Efter DHI.
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Befintliga förhållanden
Mark- och grundvattenförhållanden

Marken är idag obebyggd och består av brukad åkermark och en mindre del skog. Idag
avleds jordbruksmarken genom täckdikningen till dagvattenledningar som ligger i lägen
som motsvarar den äldre dikningen som utfördes för dikningsföretaget. Skogsområdet är
en äldre jordbruksmark och avleds förmodligen till dagvattenledningar eller till den äldre
kanalen, ett större dike som är en kvarvarande rest av dikningsföretaget.
Eftersom planområdet är obebyggt infiltrerar och avdunstar huvudsakligen all nederbörd
under året. De mängder som avleds från området som dagvatten är sett under året mycket
små.
Den geotekniska undersökningen visar att det ytligare jordlagret består av ett 10–40 cm
tjockt lager med sandig mulljord (Mitta, 2020). Under det utgörs marken av lera, silt och
sand med 1–2 m djup, där andelen lera är större i söder medan marken i norr har en större
andel sand. Grundvattnets nivå bedömdes ligga 1–2 m under markytan.
Södra bostadsområdet är inom en grundvattenförekomst utpekad av Sveriges geologiska
institut (SGU), se figur 2. Grundvattenmagasinet överlagras av tätande jordskikt men ska
beaktas med avseende på dagvattnets föroreningar från gator och parkeringsytor. För
södra bostadsområdet ska grundvattnet ges extra skydd och val av takmaterial till
miljöriktigt material som till exempel tegel ska tas för att minska föroreningsspridning till
grundvattnet.
Grundvattenriktningen är mot nordöst, se figur 4.

Figur 4: grundvattenmagasinets utbredning i mörkblå och turkos färg
med planområdet i rosa. Bedömd grundvattenriktning är inlagd med blå pil. Efter SGU.
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Befintliga ledningar och avvattning
Avledningen av dagvatten visas i figur 5. Genom planområdet avleds den angränsande
bebyggelsen via en 1 000 mm ledning, Ågårdsledningen. Ågårdsledningen betjänar ca 50
ha småhusbebyggelse, 6 ha skog och 7 ha jordbruksmark. Ledningen övergår till 1 200 mm
strax innan järnvägen och avleder genom Ågårdsskogen vidare till Lidan.
Till Ågårdsledningen förs den södra delen av den gränsande bebyggelsen via en 800 mm
ledning längsmed Skattegårdsvägen.

Figur 5: avledning av dagvatten vid planområdet. Dagvattenavledningens riktning visas
schematisk med gröna pilar, blå pilar visar avledning i öppna diken. Planområdets gränser är
markerad med tunna rosa linjer.
Parallellt med järnvägen, inom tio meter ifrån spårmitten, är en markremsa reserverad för
ledningar genom servitut. Där ligger inom en spillvattenledning med brunnar och
avluftningsrör som sticker upp vid järnvägsbankens kant. Det är tänkbart att fler ledningar
ligger eller ska läggas där i framtiden och marken där ska inte tas i anspråk för något annat
ändamål.
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I åkermarken norr om skogen finns en ledning, förmodligen en del av täckdikningen som
avleds till en brunn invid kanalen. I övrigt finns inga korsande ledningar inom planområdet.
Nära den stora brunnen för Ågårdsledningen, se figur 5, börjar ett stort dike, kanalen som
är en rest av ett av dikningsföretagen. Diket är inte sammankopplat med brunnen utan tar
endast emot vatten från skogen väster om, uppskatttningsvis ca sju hektar. I dikets norra
ände ligger en brunn som med ett strypt utlopp avleder till dagvattenledning på
Karlstorpvägens ledning. Brunnens utloppsledning är endast 250 mm och flödet genom
den när den går full har beräknats till 38 l/s. Längs denna del av kanalen finns även en av
ledning, uppskattad till betong 200 mm som går parallellt med kanalen och ansluter till
Karltorpsvägens dagvattenledning.

Avvattning av södra delarna

Planområdets södra del avleds genom täckdikning till 800 mm ledningen längsmed
Skattegårdsvägen. Täckdikningen ligger nära markytan, ca 50 - 60 cm ned. Vid fältbesöket
noterades strax söder om området trumma. Trumman går under järnvägen och ger
hydraulisk kontakt med järnvägens östra dike och åkermark söder om bostadsområdet.
Genomströmningen var nästintill obefintlig. Fotot, figur 4 visar markförhållanden på
planområdets sida. Diket på östra sidan var dämt av växande träd och naturliga skogsrester.
Det södra området är svagt skålformat och figur 7 redovisar lågt liggande mark med
mörkare blå färg. En synlig lågpunkt som förmodligen avvattnar området idag finns nära
planområdets skog och en annan vid bostadsområdets sydvästra kant.

Figur 6: foto från fältbesöket i mars 2020, som visar trummans västra mynning.

8(23)

Figur 7: lågt liggande mark inom södra bostadsområdet markerad med blått.
Efter Lantmäteriets höjdmodell.

Avvattningen av Karlstorpsvägen och norra delarna

Dagvatten från den befintliga bebyggelsen, ca 16 ha småhusbebyggelse nära planområdets
norra del avleds till Karlstorpsvägen som för vattnet norrut. Karlstorpsvägens
dagvattenledning är klent dimensionerad och bör inte belastas med ytterligare flöden.
Karlstorpsledningen förs till ett dike längsmed Ringleden (se figur 5) och slutligen ut i
Vänern.

Recipient och vattenkvalitet

Huvuddelen av dagvattenmängderna förs via ledning och via Lidan till Kinneviken som
är i Värmlandssjön, Vänerns östra del. En mindre del förs norrut och når Vänern inom
delen Värmlandssjön. Värmlandssjön "uppnår ej god" kemisk status enligt vattenmyndigheten (VISS, 2020) fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) och den ekologiska
statusen bedöms som "otillfredsställande". Klassningen av kemisk status motiveras av att
gränsvärdena för kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE) överskrids, vilket gäller
generellt för alla naturliga vattenförekomster i Sverige. Vattenmyndigheten anger också
att sjön "kan ha en betydande påverkan av dagvatten", som ofta är förorenat med
polycykliska kolväten (PAH) och metaller såsom koppar, zink, bly och kadmium.
De något ökade föroreningsmängderna som exploateringen innebär medför ingen
förändring av recipientens möjligheter att uppnå miljökvalitetsnormerna.

Begränsningar på grund av järnvägen

Trafikverket anger att ny bebyggelse inte bör tillåtas inom ett område på 30 meter från
järnvägens spårmitt. Parkeringsplatser, inklusive carportar och små garage, bör placeras
minst 15 m ifrån. Körbanor inom ett parkeringsområde kan läggas som närmast 10 m ifrån
spårmitt. Säkerhetsavstånden är inte fasta bestämmelser utan en bedömningsfråga som
avgörs från fall till fall (Trafikverket, 2018). Säkerhetsavståndets utbredning är inom
planområdet 30 m ifrån järnvägens mitt.
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Råden utgör inga hinder för dagvattenanläggningar och marken kan vara mer lämplig
för dammar, magasin och översvämningszoner eftersom den ändå inte kan utnyttjas för
bebyggelse. Markens stabilitet har vid den geotekniska undersökningen visat att den ska
beaktas anläggning genom vid exempelvis val av släntlutning.

Utredning av lägre liggande mark

En stor andel av marken för det blivande området för verksamheter ligger under +50,51 (se
figur 8). Den geotekniska undersökningen (Mitta, 2020) anger att en uppfyllnad av marken
inte är lämplig, vilket medför att avledningen av dagvatten inte ska göras till Ågårdsledningen.
Ågårdsledningens överkant invid järnvägen är enligt kommunens kartverk på nivå +50,51
m. Det innebär att ingen mark som är lägre än den nivån kan anslutas utan risk för att
vatten i ledningen rinner baklänges och orsakar översvämning.
Ett dike som löper från järnvägen och norrut längs Ringledens västra kant anses vara den
mest lämpliga flödesvägen. Uppgift från kommunen är att Ågårdsledningen ska väljas i
första hand och att Ringledens dike på grund av hög nedströms liggande översvämningsrisk för gångtunnel endast används för dagvatten som inte kan föras till
Ågårdsledningen.
För den vidare dagvattenutredningen innebär detta att verksamhetsområdets dagvatten
behöver delas, ledas åt två olika håll.

Figur 8: planområdets norra del. Mark lägre än 50,50 m ö h är markerat i blått och den högre
liggande marken visas i grönt.
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Utredning för att minska belastningen på befintliga ledningar
Ågårdsledningen

Ågårdsledningen har mellan stora brunnen och järnvägen en innerdiameter på 1 000 mm
enligt kommunens kartverk. Flödet vid full ledning har beräknats till ca 1 230 l/s.
Tillrinningsområdet med befintlig bebygglese till Ågårdsledningen har bedömts vara 63
ha och har en reducerad area på ca 22 ha.
För den reducerade arean beräknas ett 100årsregn med 230 minuters varaktighet ge ett
dagvattenflöde på 1 230 l/s (med klimatfaktor 1,25). Blockregn med längre varaktighet än
230 minuter har lägre intensitet och kommer därmed inte att överbelasta ledningen. Det
innebär statistiskt sett att Ågårdsledningen på hundra års sikt kommer att gå helt full i
som längst ca fyra timmar. Ett 100årsregn med fyra timmars varaktighet ger 96 mm
nederbörd.
När Ågårdsledningen är helt fylld kan inget ytterligare dagvatten med säkerhet antas
kunna ledas in i den. Därför måste tillkommande dagvattenanläggningar som ansluts till
Ågårdsledningen kunna buffra hela den dagvattenmängd som uppstår vid ett 100årsregn med fyra timmars varaktighet.
Utöver dagvatten från den planerade bebyggelsen i planområdet som ska föras till
Ågårdsledningen tillkommer endast marginell ytavrinning från skogsmark. De 96 mm
som faller i skogen inom planområdet antas på fyra timmar kunna absorberas och ligga
kvar på marken i pölar vilket ger att deras bidrag till planområdets totala utflöde blir
försumbart.

Ringledens diket norrut

Eftersom markytan i nordligaste delen av verksamhetsområdet är lägre kan det området
inte avvattnas till Ågårdsledningen. I stället ska dagvattnet där ledas norrut via ett dike
vid Ringledens västra sida.
Inom verksamhetsområdets norra del har dagvattenanläggningarna dimensionerats på
sedvanligt sätt utifrån rinntid, reducerad area och utflöde. Verksamhetsområdet antas få
en stor andel hårdgjord mark och avrinningskoefficient antas vara 0,8. Reducerad area blir
ca 1 ha. Med rinntider upp till tio minuter och ett utflöde på 20 l/s behöver
dagvattenanläggningarna en total kapacitet av ca 680 m (med klimatfaktor 1,25).
3
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Föreslagen dagvattenhantering
Planförslaget omfattar två bostadsområden, ca 1,8 ha respektive 2,5 ha stora samt ca 2,2 ha
stor yta för nåringsverksamhet. Samtliga områden är idag flack, obebyggd åkermark som
har täckdikning. Bebyggelsen förväntas vara tätare typ av småhus.
Det framtagna dagvattenförslaget syftar till att föreslå anläggningsutförande så att
exploatering ska kunna ske utan att Ågårdsledningen, dagvattenavledningen vid Ringörondellen och gränsande mark belastas av ökade dagvattenflöden eller av vattenburna
föroreningar. Beräkningarna visar att med ca 4 timmar fördröjning bör dagvattenflödet från
befintlig bebyggelse ha medfört att Ågårdsledningens kapacitet kan utnyttjas för planområdets dagvattenmängder. För dagvattenavledningen till rondellen har beräkning gjorts
och förslaget avlastar här Karlstorpsvägen.
I beräkningarna har takens och de hårdgjorda ytornas sammanlagda andel antagits omfatta
40 % av markytan, vilket medger en tät småhusbebyggelse. Ifall områdena exploateras
hårdare, mindre grönyta eller glesare, stor andel grönyta så kan beräknade flöden och
dagvattenmängder justeras upp eller ner i motsvarande utsträckning.
Exploateringen medför att de hårdgjorda ytorna och taken kommer öka mängden dagvatten
som avrinner från området. Tabell 1 redovisar den ändrade markanvändningen och den
bidragande andel, den reducerade arean för de framtida dagvattenmängderna. Tabell 2 visar
dimensionerande flöden för planområdet vid två regntillfällen. De flöden och
vattenmängder som uppkommer vid olika regn har beräknats enligt praxis som anges av
Svenskt Vatten (2016). Intensiteten hos ett tioårsregn med tio minuters varaktighet antas
vara 228 liter per sekund och ett tiominuters 100årsregn antas ge 489 l/s. Vid beräkning av
10årsregn respektive 100årsregn har klimatfaktor 1,25 använts. De dimensionerande dagvattenmängderna för de två regntillfällen redovisas i tabell 3 och har kompletterats med ett
10mm regn som kan vara lämpligt att dimensionera anläggningar nära takavlopp,
byggnader och närliggande platsmark/tomtmark..
Planområdets dagvattenhantering för de olika delarna; bostadsområdena och verksamhetsområdet har dimensionerats och beskrivs under
rubrikerna; Södra
bostadsområdet, Norra bostadsområdet och verksamhetsområdets södra del samt Verksamhetsområdets norra del som avvattnas till Ringleden där även planskiss finns. I efterföljande kapitel;
Infiltrationsmagasin, Fördröjningsmagasin, Fördröjning i dammar och Översvämningsyta
beskrivs de anläggningar som ingår i dagvattenhanteringen för samtliga av planområdets
delar
Tabell 1: planförslaget delytor, deras area och markanvändning, föreslagen avrinningskoefficient
och den resulterade reducerade arean. Markanvändning och area från Lidköpings kommun.
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Tabell 2: flöden från planförslagets delytor vid 10- respektive 100-årsregn.

Tabell 3: dagvattenmängder från planförslagets delområden vid tre regntillfällen.
.

*) För Norra bostadsområdet omfattar dagvattenhanteringen även södra delen av verksamhetsområdet. Detta beskrivs närmare under rubriken Utredning av lägre liggande mark.

Infiltrationsmagasin

Planområdets dagvatten omhändertas först i små infiltrationsmagasin i anslutning till
byggnader, hårdgjorda ytor och anslutande platsmark, för att därefter ledas till större
fördröjningsmagasin.
Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska fördröjas i så tidigt skede som möjligt och ges
möjlighet att infiltrera i marken. På så sätt minskas och utjämnas flödena och marklagren
tillförs vatten så att sättningar kan undvikas. Skulle markens vatteninnehåll minska för
mycket kan sättningar uppstå eftersom jordlagren består av lera och silt.
Infiltrationsanläggningarna dimensioneras förslagsvis för 10 mm regn från tak och
hårdgjorda ytor. Eftersom de allra flesta regn ger mindre än 10 mm kommer på årsbasis en
stor andel av dagvattnet infiltrera genom anläggningarna utan att rinna vidare.
Anläggningarna kan utföras som diken, nedsänkta eller förhöjda växtbäddar (regnrabatter),
perkolationsmagasin med makadamfyllning eller med plastkassetter. Dagvattnet renas när
det passerar genom anläggningarnas jordlager.
De små infiltrationsmagasin ges möjlighet att brädda och dagvattnet förs vidare i rännor
eller med ledning till större fördröjningsmagasin. Figur visar ett exempel på en stenlagd
ränna som även utformas med en trädrad.

Figur 9: visar ett exempel på en stenlagd ränna som även utformas med en trädrad.
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Fördröjningsmagasin

Utöver infiltrationsmagasinen behövs fördröjningsmagasin, utrymmen för att buffra vatten
vid rikligare regn.
Fördröjningen innebär att dagvattnet kan avledas från planområdet långsammare än om det
hade runnit av direkt från de täta ytorna. Magasinen ska tömmas långsamt genom strypta
utlopp så att dagvattnet belastar det kommunala dagvattensystemet med så små flöden som
möjligt, om än under längre tid.
Fördröjning kan exempelvis utformas som öppna dammar, makadamfyllda stenkistor eller
med gallerkassetter av plast. Typ av magasin kan väljas och gärna kombineras men
respektive typ har olika för- och nackdelar. Vid en täckt yta som vid plastkassetter eller
makadamfyllda diken kan ytan användas som parkering eller grönyta men behöver mycket
mer utrymme för att uppnå samma våtvolym som en öppen damm. Plastkassetter är en
relativt dyr lösning men ger en täckt markyta som inte är större än den som krävs för öppen
damm. För att klara att vara körbara kräver plastkassettter normalt minst en halv meters
täckning, vilket kan vara svårt att erhålla i delar av planområdet..
Grundvattennivåer kan periodvis under året förekomma ytligt, nära markytan och medför
att magasinen behöver anläggas grunt, maximalt en meter under marknivån och till sin
utbredning göras breda/långa. I dagvattenförslaget komplettteras magasinen med mer ytligt
liggande översvämningszoner på knappt två decimeters djup.

Fördröjning i dammar

Öppna dammar ger en mer naturlig miljö för både människor och bibehåller och förbättrar
för den biologiska mångfalden. Dagvattnet kan renas i dammar genom att olja, förorenade
partiklar och skräp kommer upp på ytan och kan brytas ned av solens UV-ljus.
Öppna dammar inom tätbebyggelse kan vara problematiska ur barnsäkerhetssynpunkt.
Jordlagren på platsen behöver vara tillräckligt stabila för att kanterna inte ska rasa. Ges
dammen flacka slänter (större lutning än 1:1,5) är det senare inget problem för planområdet.
Mot järnvägsbanken bör infiltrationen begränsas och dammsidan behöver där ges tätning
av lera. Vid dammen får gärna träd finnnas och den inom planområdet ligggande skogen
utgör en viktig del för faunan. För att öka möjligheter för groddjur bör tillgång till öppen
vattenyta ges fram till midsommartid, vilket behöver undersökas.
För planområdet föreslås att en till två dammar kan tillkomma och som gynnar den biologiska mångfalden.

Översvämningszoner

Översvämningszonerna kan helt eller delvis utgöras av parkeringsplatser, körbanor,
grönytor lekområden, bollplaner eller annan typ av markanvändning som vid extrema regn
kan tillåtas bli översvämmade. Översvämningszonerna görs nedsänkta, ca två decimeter
djupa och är dimensionerade för 100årsregnet.
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Södra bostadsområdet

Området ska bebyggas med tät småhusbebyggelse. Området är idag svagt skålformat och
den nuvarande täckdikningen ligger nära markytan, se figur 10. Skattegårdsvägens brunnar
ska inte användas för dagvattenavledning. Avvattningen görs mot fördröjningsmagasinet
som schematiskt är placerat i områdets östra del, vid järnvägen, se figur 7. Fördröjningsmagasinet är strypt och avleder till Ågårdsledningens brunn ca 200 meter norrut.
Dagvatten från taken omhändertas nära byggnaderna, först i infiltrationsmagasin och sedan
förs till fördröjningsmagasinet. Dagvatten som från rinner av från marken kan samlas upp
vid lågpunkterna och föras i ledningar eller öppna rännor till ett fördröjningsmagasin med
översvämningszon. Själva fördröjningsmagasinet utförs täckt och och nedsänkt, ca 2 till tre
decimeter. Sänkan utgör översvämningszon. Fördröjningsmagasinet placeras som i figur 10,
inom säkerhetszonen för järnväg. Fördröjningsmagasinet kan till exempel utföras med
plastkassetter eller som bredare makadamdike men tar då ca tre gånger större plats än
kassetter eller damm.
Figur 10 visar även en alternativ placering för en damm. Dammen ges reglervolym som
motsvarar fördröjningsmagasinet. Bräddning från dammen sker isåfall som ett flackdike,
norrut i skogen.

Figur 10: framtida dagvattenhantering i södra planområdet. Planskissen visar arean som
upptas för fördröjningsmagasin av typen plastkassett i mörkblått och översvämningszon i
ljusare blå skraffering. Planområdets delytor visas med rosa kantlinje. Säkerhetsavståndet
väster om järnvägen visas med streckad röd linje som tangerar översvämningszonen.
Områdets behov av fördröjningsvolym redovisas i tabell 4. Fördröjningen dimensioneras för
350 m3 dagvatten som uppstår vid ett tioårsregn med 30 minuters varaktighet, med avdrag
för 70 m3 som omhändertas i infiltrationsmagasinen. En öppen damm med en meters
reglerdjup kräver då en yta på drygt 350 m2 och ett motsvarande makadammagasin 1 050
m2.
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Översvämningszonen dimensioneras för den ytterligare volym som uppstår vid ett
hundraårsregn: 440 m3. Ett största vattendjup på två decimeter innebär att ytan behöver
vara ca 2 200 m2. Hela översvämningszonen kan få plats inom säkerhetsavståndet för järnvägen, utan att inkräkta på ledningsservitutets mark.
Från södra bostadsområdet avleds fördröjningsmagasinet med ett strypt utlopp och ansluts
till Ågårdsledningens brunn, strax väster om järnvägen. Lämplig tömningstid för
fördröjningsmagasin och översvämningszon är 24 timmar. Detta ger ett utflöde till
Ågårdsledningen som är 9 litrt per sekund. En ändring i utflödet får inte förändra den här
dimensionerade fördröjningsvolymen då den är beräknad för att avlasta Ågårdsledningen.
Tabell 4: Södra områdets dimensionerande dagvattenmängder fördelade, som ett förslag för
de tre ingående anläggningsdelarna.

Norra bostadsområdet och verksamhetsområdets södra del

Det norra bostadsområdet och verksamhetsområdet utgörs av åkermark och är nästan helt
plant; största höjdskillnad är bara ca 50 cm. En täckdikning som korsar området till en brunn
i kanalen ska avslutas. Avvattningen från områdena förändras och istället föras till Ågårdsledningen. I likhet med för södra bostadsområdet föreslås en första uppsamling av
dagvattnet i små infiltrationsmagasin, såsom regnrabatter, för att omhänderta de första 10
mm vid varje regn.
Från infiltrationsmagasinen leds dagvattnet, gärna öppet till ett fördröjningsmagasin.
Magasinet är schemtatiskt placerad inom säkerhetszonen för järnvägen (se figur 11).
Fördröjningen dimensioneras för 730 m3 dagvatten som uppkommer vid ett 10-årsregn med
30 minuters varaktighet, med avdrag för 100 m3 dagvatten som omhändertas av de små
infiltrationsmagasinen.
Med 1 m reglerdjup blir utgör ett fördröjningsmagasin av plastkassetter en yta om ca 750
m2, väljs en fördröjning med ett bredare makadamdike blir ytan ca tre gånger större.
Översvämningszonen utgör en markyta, nedsänkt två decimeter och kan anläggas ovanpå
fördröjningsmagasinet. Översvämningszonen har dimensionerats vara 430 m3 vid ett
100årsregn och ytan uppgår till ca 2 150 m2. Hela översvämningszonen kan få plats inom
säkerhetsavståndet för järnvägen, utan att inkräkta på marken som berörs av
ledningsservitutet.
Dagvattenmängderna som omhändertas redovisas i tabell 5.
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Figur 11: framtida dagvattenhantering för norra bostadsområdet och verksamhetsomr¨ådets
södra del. Planskissen visar arean som upptas för fördröjningsmagasin av typen plastkassett i
mörkblått och översvämningszon i ljusare blå skraffering. Planområdets delytor visas med
rosa kantlinje. Säkerhetsavståndet väster om järnvägen visas med streckad röd linje som
tangerar översvämningszonen.
Fördröjningen har sitt utflöde till Ågårdsledningen, i den befintliga brunnen närmast
järnvägen. Från områdena avleds fördröjningsmagasinet med ett strypt utlopp och ansluts
till Ågårdsledningens brunn, strax väster om järnvägen. Lämplig tömningstid för
fördröjningsmagasin och översvämningszon är 24 timmar. Detta ger ett utflöde till
Ågårdsledningen som är 7 liter per sekund. En ändring i utflödet får inte förändra den här
dimensionerade fördröjningsvolymen då den är beräknad för att avlasta Ågårdsledningen.
Tabell 5: Norra bostadsområdet samt del av området för näringverksamhet. Dimensionerande
dagvattenmängder fördelade, som ett förslag för de tre ingående anläggningsdelarna.

Kanalen, strax utanför planområdet har i en kortare sträcka som har viss kapacitet att
motta dagvatten. En del av kanalen kan möjligen utnyttjas som damm och kan göra ett
attraktivt inslag längs GC-vägen. Förhållandena beskrivs längre fram under rubriken
Förbättrad avvattning för Karltorpsvägen. Alternativet har inte utretts närmare.
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Verksamhetsområdets norra del som avvattnas mot Ringleden

Verksamhetsområdets norra del utgörs av markytor som är lägre än +50,50 m ö h och därför
inte kan avvattnas till Ågårdsledningen. Områdets dagvatten ska istället ledas norrut till ett
dike som löper längs med Ringledens västra sida. Verksamhetsområdet har bedömts behöva
delas höjdmässigt kring marknivå på ca +50,50 så att dagvattnet avleds åt två olika håll.
Förslaget har gjort en uppdelning som motsvarar att ca 1,0 ha avleds mot söder
(Ågårdsledningen) och drygt 1,2 ha avleds mot norr (Ringledens dike).
För att undgå att belasta dagvattenledningen i Karlstorpsvägen kan dagvattnet från detta,
lågt liggande område avledas till Ringledens dike. För att möjliggöra avledningen från
planområdet så behöver diket fördjupas och tillskapa en höjdnivå på ca 48,90 som kan
nyttjas för utflödena från denna nordliga del av planområdet, se vidare under rubriken
Förbättrad avvattning för Karlstorpsvägen.
Dimensionerande magasinsvolym har beräknats med rinntid enligt Svenst Vatten (2010), se
tabell 6 resulterande magasinsvolymer. Fördröjningen kommmer ha sitt utflöde till diket
längs med ringleden. Från området avleds fördröjningsmagasinet med ett strypt utlopp och
ansluts tilll diket. Lämplig tömningstid för fördröjningsmagasin och översvämningszon är
nio timmar. Detta ger ett utflöde till diket med 20 liter per sekund. Ett mindre utflöde, till
exempel 10 liter per sekund kommer att påverkat så att fördöjningensmagasinet och
översvämningszonen blir avsevärt större, en ökning med 165 m3.

Figur 12: framtida dagvattenhantering för verksamhetens norra del som avvattnas mot
Ringleden. Planskissen visar arean som upptas för fördröjningsmagasin av typen plastkassett i
mörkblått och översvämningszon i ljusare blå skraffering. Planområdets delytor visas med
rosa kantlinje. Säkerhetsavståndet väster om järnvägen visas med streckad röd linje som
tangerar översvämningszonen
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.
Utifrån Ringledens trumma vid rondellen som har en genomströmningskapacitet på 440 l/s
bedöms belastning av utbyggnaden med ett utflöde på 20 liter per sekund vara godtagbart.
I likhet med för övriga delområden föreslås att små infiltrationsmagasin anläggs nära
bebyggelse och platsmark inom området för att omhänderta 10 mm regn från tak och
hårdgjorda ytor. För det behöver de ha en sammanlagd kapacitet på 100 m3.
När infiltrationsmagasinetn fyllts bräddar dessa över och förs till en damm eller ett täckt
fördröjningsmagasin av plastkassetter på 150 m3 och ett motsvarande makadammagasin 450
m2. En öppen damm med en meters reglerdjup ovan grundvattennivån blir då drygt 150 m2
stor. I detta område finns förutsättningar för att skapa en större damm som har en
vattenspegel under längre tid. Dammen kan läggas inom planområdet men kan förslagsvis
ligga strax utanför. I praktiken ger en damm större säkerhetsmarganiler än ett underjordiskt
placerat magasin då reglervolymen kan vara större.
Fördröjningsmagasinet kan dimensioneras så att de bräddar över vid väldigt kraftiga regn,
statistiskt sett en gång vart tionde år, och kompletteras därför med översvämningszoner för
att hantera resterande vatten vid den rikligaste nederbörden som beräknats inträffa på 100
år.
Översvämningszonens volym behöver vara 430 m3 och med ett vattendjup på två decimeter
ger frt detta en markyta på 2 150 m2 .
Tabell 5: Verksamhetens norra del.
Dimensionerande dagvattenmängder fördelade, som ett förslag för de tre ingående
anläggningsdelarna
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Förbättrad avvattning av Karlstorpsvägen
På Karlstorpsvägen har själva gatan enligt kommunen stor risk för översvämning vid riklig
nederbörd. I kommunens skyfallskartering (DHI 2016) visas främst två lågpunkter på nivå
ca +49,75, där vatten kan ansamlas på ytan.
För att begränsa vattenansamling föreslås att en ny ledning eller dike dras från dagvattenbrunnen i Karlstorpsvägens krök, punkt A (se figur 11). Ledningen/diket ska ansluta till
diket längs Ringleden vid B. Diket längs Ringleden behöver fördjupas. Diket schaktas ned,
ca 0,5- 1,0 meter djupt på en ca 100 meter lång sträcka fram till ett utlopp från Karltorpsvägen
(+ 48,27). Ledningen kan dras helt inom kommunens fastighet Råda 5:1.
Ett dike här kan med fördel utformas med små dämmen som bromsar dagvattnet så att mer
infiltration och bättre rening uppnås.

Figur 13 : förslag till placering av nya ledningar vid planområdets norra del. Ny ledning visas
med streckad blå linje. Gröna linjer visar befintliga dagvattenledningar, punktade linjer är
fastighetsgränser och den gul-röda linjen visar gränsen för området som berörs av servitut för
ledningar.
.
En åtgärd som även den kan motverka att vatten ansamlas på körbanan vid regntillfällen
kan vara att minska vägbredden på Karltorpsvägens vändgata och avleda körytorna till ett
längs med vägen anlagt svackdike eller stenfylld ränna. För att ges utrymme behöver
förmodligen den närliggande vallen naggas något, alternativ sänkas. I båda fallen ska de
befintliga gallerbrunnarna i körbanan tas bort. I figur 9 visas en stenfylld ränna där även
träd har anlagts. Träd vid entréer och i denna landskapsmiljö kan vara positiva inslag.
Ytterligare kan åtgärder uppströms Karlstorpsvägen göras för att dämpa flöden och hindra
att dagvattenledningarna går fulla. Vid genomförandet av planområdet kommer dränvatten
(täckdikningen) avlastas från kanalen och föras till Ågårdsledningen.
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Vid fältbesöket noterades att hela kanalsträcka idag inte utnyttjas till fullo vid vårperioden,
trots strypningen vid kanalens norra ände. Den övre delen av kanalen, markerad i figur 10
med beteckningen damm har bedömts ha ytterligare kapacitet och kan utnyttjas för dämning
och reglering. Kanalsträckan påförs här ytvatten från en bäck i skogen väster om. Den
befintliga sträckan är 130 lång och rymmer en reglervolym på 130 m3. Kanalsträckan skulle
kunna fördjupas och ges flackare slänter för att ge en öppen vattenspegel i hela kanalens
sträckning. Möjligen skulle detta ge en öppen vattenspegel en längre tid vilket kan gynna
grodlek. Denna åtgärd påverkar inte Karlstopsvägens belastning av dagvatten.

Risker
Risker vid bristfällig skötsel är exempelvis att rör sätts igen och översvämningszonerna
riskerar att bli blöta onödigt ofta. För att bäst säkra utloppet från en damm bör det vinklas
nedåt och förläggas med god marginal ifrån både botten.
En damm med öppen vattenyta kan utgöra en risk för barn. Dammen kan förses med en 1
m bred säkerhetshylla 40 cm under vattenytan.
Risken för överbelastning av kommunens ledningsnät för dagvatten har i förslaget
motverkats genom att flödena ut från planområdet har begränsas kraftigt. Stora mängder
dagvatten fördröjs och utflödet sker så långsamt att planområdets bidrag till ledningsnätets
belastning blir litet.
Eftersom marken har en ansenlig andel lera finns en risk för sättningar ifall vatteninnehållet
blir mindre än tidigare. Därför är det viktigt att dagvattnet i förslaget har getts möjlighet att
infiltrera ner i marken.
Vid södra bostadsområdet finns en hydraulisk förbindelse med vattennivåer på järnvägens
östra sida, Ågårdsskogen. Järnvägsbanken är att betrakta som permeabel. Det finns
möjlighet att de djupare liggande schakten kring spillvattenledningarna är dränerande och
avlastar något vid höga grundvattennivåer. En trumma ligger även strax nedströms
området, se figur 9 och 10. För området är det viktigt att diket på motsatta sidan järnvägen
rensas. Annars är risken stor att vatten därifrån rinner in till planområdet och belastar
dagvattenanläggningar och husgrundsdräneringar. Även om trumman under järnvägen
proppas kan vatten som däms upp i diket rinna igenom järnvägsbanken, då den består av
otäta massor såsom sand, grus och makadam.
.

Rening

Dagvattnets innehåll av föroreningar från tak, körbanor och parkeringsytor begränsas i
förslaget genom att dagvattnet ges möjlighet att infiltrera genom jordlager, men också att
delar av dagvattnet leds till flera öppna dammar där olja, förorenade partiklar, plast och
skräp förs upp på ytan och bryts ned av solens UV-ljus.
Dagvatten från näringsverksamhetens trafikbelastade ytor ska samlas separat och ledas
genom oljeavskiljare innan det blandas med annat dagvatten. Efter oljeavskiljare förs
dagvattnet via fördröjningsmagasin till en damm.
För möjliggöra rening och bibehålla öppen vattenspegel en längre tidsperiod behöver dammarna ha ett strypt utlopp under vattenytan.
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Skötsel och driftansvar
Brunnar, magasin och andra dagvattenanläggningar ska inspekteras regelbundet och rensas
vid behov. Fastighetsägare ansvarar för att tillse skötsel och egenkontroll av anläggningar
för dagvatten. Projekteringen av dagvattenanläggningar bör omfatta framtagande av driftinstruktioner som klargör vilka åtgärder som behöver utföras för att upprätthålla
funktionen. Tillvägagångssätt och intervall för tillsyn, slamsugning, rensning etc. ska
framgå. Tillfartsvägar och andra ytor som kan behövas vid skötseln bör också anges.
Höga grundvattennivåer och eventuellt även ytligt tillströmmande vatten från
Ågårdsskogen kan utgöra en risk för planområdets södra del. Orsaken är att diket vid
järnvägens motsatta, östra sida inte underhålls. Rensas diket upphör risken för problem med
vatten från Ågårdsskogen.

Kostnader
En översiktlig kostnadsuppskattning för dagvattenlösningarna är för de tre delarna
strax under 8 miljoner kronor. Kostnaden inkluderar inte sådana anläggningar som
härrör till den normala uppsamlingen och avledningen av dagvatten. Inte heller är
kostnad för eventuell flyttning av befintliga ledningar inkluderade. Planskiss i figur 10,
11 och 12 visar dagvattenkonstruktionerna översiktligt.
Kostnaderna inkluderar inte de åtgärder som görs utanför planområdet och inte heller
alternativen med dammar.
Tabell 5 Kostnad för dagvattenhantering för bostadsområden och verksamhetsområde för
Råda 1:5. Kostnaderna omfattar infiltrationsmagasin, fördröjningsmagasin och översvämningszoner inklusive ledningar eller svackdiken för avledning av utloppen. Kostnaderna
inkluderar föreslagna fördröjningsmagasin med plastkassetter.
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