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Sammanfattning 

I nuläget består aktuellt område av produktionsskog och åkermark. Marken är kuperad 
med två större definierade avrinningsområden, ett som avvattnas mot Tidan och ett som 
avvattnas mot Mariestadssjön (Vänern). Avsedd exploatering kommer att utgöra en 
betydande förändring av dagvattnets kvantitet och kvalitet. 

För att kunna nyttja nedströms diken och trummor krävs avtal med respektive 
markavattningsföretag. Befintliga diken och trummor är ej tillräckliga för att kunna avleda 
dagvattnet från planområdet utan utjämning. Utjämningsanläggningar behöver anordnas 
och anpassas efter vad som avtalas med nedströms markavvattningsföretag och tillgänglig 
kapacitet. 

En varsam och väl genomtänkt höjdsättning och anläggande av erforderlig 
utjämningsvolym innebär att överskottsvatten vid skyfall kan avledas utan negativa 
konsekvenser på befintliga och planerade byggnader. 

Planområdet utgör i nuläget en liten föroreningsbelastning till recipienterna Tidan och 
Mariestadssjön. Planområdet avvattnas ej i kommunal regi i nuläget och planområdet 
avses ej upptas i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Detaljplanen möjliggör 
industri vilket generellt medför höga föroreningshalter samtidigt som tilltänkt etablering 
blir stor. Därav krävs uppförande av anläggningar för rening och utjämning av dagvatten. 
Avtal behöver träffas med berörda markavattningsföretag gällande dagvattens mängd och 
kvalitet. Dagvattenläggningarnas genomförande och utformning samt framtida skötsel 
åligger framtida fastighetsägare och verksamhetsutövare. Ansvar och underhåll av dessa 
bör tryggas i ett tidigt skede för att garantera god funktion över tid. 

Föreslagen dagvattenhantering baseras på exemplifierad bebyggelsestruktur framtagen av 
Mariestads kommun. Dagvattenhanteringen utgörs av två sedimentationsdammar för 
rening. Sedimentationsdammarna placeras inom lågpunkten för respektive 
avrinningsområde. Uppströms sedimentationsdammarna föreslås erforderlig 
utjämningsvolym fördelas på torrdammar och svackdiken. Avledning bör i största möjliga 
utsträckning ske ytligt via diken för att kunna för att anlägga ett rationellt 
dagvattensystem. 

Då planområdet är mycket stort, med olika delavrinningsområden, förordas en 
förprojektering av gator, ledningsnät och verksamhetsytor baserad på fastställd 
bebyggelsestruktur för att närmare analysera hur dagvattnet ska hanteras internt och 
avvattnas mot respektive anläggning. 

  



DAGVATTENUTREDNING TILLHÖRANDE KORSTORP 2:1 M FL 
OMRÅDE FÖR INDUSTRIVERKSAMHET – FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

2022-10-07 
REV 2023-01-25 

 

 4

 

Innehållsförteckning 
1. BAKGRUND OCH SYFTE ............................................................................................... 5 

2. FÖRSLAG TILL DETALJPLAN, BEBYGGELSE- OCH GATUSTRUKTUR ..................... 6 

3. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN .................................................................................... 7 
3.1. Markförhållanden ..................................................................................................... 10 
3.2. Hydrologi, avrinningsområde och vattenanläggningar ............................................ 11 
3.3. Markavattningsföretag .............................................................................................. 12 
3.4. Dagvattenanläggningar ............................................................................................ 15 
3.5. Recipient ................................................................................................................... 16 

4. ANALYS ......................................................................................................................... 17 
4.1. Klimatförändringar ................................................................................................... 17 
4.2. Förutsättningar och antaganden .............................................................................. 17 
4.3. Markanvändning ....................................................................................................... 18 
4.4. Beräknade flöden ...................................................................................................... 19 
4.5. Kapacitet vattenanläggningar................................................................................... 22 
4.6. Utjämningsbehov ...................................................................................................... 23 
4.7. Sedimentationsdamm ................................................................................................ 24 
4.8. Skyfallsanalys............................................................................................................ 25 

5. FÖRORENINGSBELASTNING ..................................................................................... 28 

6. HUVUDMANNASKAP ................................................................................................... 29 

7. FÖRORDAD DAGVATTENHANTERING .................................................................... 30 
7.1. Dagvattenanläggningar för avvattning, rening och utjämning................................. 31 

8. PÅVERKAN PÅ MILJÖKVALITETSNORMER OCH SKYDDAD NATUR .................... 33 
 

  



 DAGVATTENUTREDNING TILLHÖRANDE KORSTORP 2:1 M FL 
OMRÅDE FÖR INDUSTRIVERKSAMHET – FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 
2022-10-07  
Rev 2023-01-25 
 
 
  

   5

1. Bakgrund och syfte 

Vatten och Samhällsteknik AB har på uppdrag av Mariestads kommun utfört en 
dagvattenutredning för aktuellt detaljplaneområde Korstorp 2:1 m fl. öster om Mariestads 
tätort. En första dagvattenutredning1, vilken syftade till att beskriva förutsättningarna för 
avvattning av planområdet, dimensionerande flöden och utjämningsbehov arbetades fram 
inför samrådsskedet. Denna dagvattenutredning fortsätter det arbetet och avser att mer i 
detalj redogöra för utjämningsbehov och förslag till fördelning av dessa samt hantering av 
skyfall. 

Aktuellt detaljplaneförslag avser möjliggöra etablering av industriverksamhet. Vid 
dagvattenutredningens författande är det ej bestämt hur etableringen är tänkt att se ut 
eller byggnaders- och gators placering. Dagvattenhantering och renings- och 
utjämningsanläggningars placering i denna utredning bygger på exempel till bebyggelse- 
och gatustruktur upprättad av Mariestads kommun 2022-04-28. 

Med planbestämmelser kan kommunen skapa de förutsättningar som behövs för att 
genomföra en viss dagvattenlösning. Beroende om planområdet omfattas av 
verksamhetsområde för dagvatten enligt lagen om allmänna vattentjänster, LAV eller inte 
kan det finnas olika behov av reglering med planbestämmelser.  

Utgångspunkten i plan- och bygglagen, PBL, är att marken som ska tas i anspråk för 
bebyggelse ska vara lämplig för det ändamål som detaljplanen anger. Är dagvattnet ett 
problem som behöver lösas för att marken ska anses vara lämplig ska kommunen kunna 
visa att ett genomförande av detaljplanen klarar av att lösa problemet. I vissa fall kan det 
räcka att kommunen i planbeskrivningens genomförandedel visar hur lösningen kan 
genomföras. I andra fall kan kommunen också behöva införa särskilda planbestämmelser 
för att dagvattenlösningen ska kunna genomföras och marken ska bli lämplig. Hur dessa 
lösningar utformas blir beroende av bland annat de krav som anges i lagen om allmänna 
vattentjänster, LAV, samt de möjligheter som finns i fjärde kapitlet PBL att i detaljplanen 
exempelvis reglera markanvändningen, bebyggelsens omfattning och placering och 
markens höjdläge och anordnande. 

Dagvattenutredningen syftar till att beskriva dagens dagvattensituation, förändringarna i 
dagvattenflödet efter att området exploaterats enligt aktuellt detaljplaneförslag. 
Möjligheterna till avvattning till kommunalt dagvattenledningsnät, respektive befintliga 
diken och markavattningsföretag beskrivs. Förslag till renings- och 
fördröjningsanläggningar beräknas och beskrivs övergripande. 

Samtliga nivåer i utredningen är angivna i RH2000, SWEREF 99 13 30.  

  

 
1 Vatten och Samhällsteknik. (2022). Dagvattenutredning tillhörande Korstorp 2:1 m fl – område för 
induustriverksamhet. 
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2. Förslag till detaljplan, bebyggelse- och gatustruktur 

Planområdet är ca 150 ha och är beläget öster om Mariestad intill E20. Planen syftar till 
att möjliggöra industriverksamhet med mycket hög hårdgörandegrad. Största 
byggnadsarea är satt till 67 ha vilket motsvarar 45 % av planområdet. 10 % av 
planområdet ska vara genomsläpplig mark. Planförslaget medger en total hårdgjord yta 
om ca 135 ha. All mark inom planområdet avses planläggas såsom kvartersmark. 

För att kunna visa på huruvida marken är eller kan göras lämplig för bebyggelse och att 
dagvattenavledning kan ske utan att orsaka översvämning har ett exempel på bebyggelse 
och gatustruktur arbetats fram av Mariestads kommun. I figur 1 redovisas aktuell 
plangräns och förslag till byggnaders och gators placering upprättad av Mariestads 
kommun 2022-04-28. 

 
Figur 1 Översikt aktuellt planområde och föreslagen bebyggelsestruktur. 
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3. Befintliga förhållanden 

Planområdet är beläget öster om Mariestad intill E20. Direkt väster om planområdet 
ligger Bångahagens avfallsanläggning. Norra gränsen ligger intill väg 202 mellan Mariestad 
– Töreboda. Centralt inom området ligger en jordbruksfastighet med mangårdsbyggnad 
och tillhörande ekonomibyggnader. Inom jordbruksfastigheten finns också ett anlagt 
viltvatten. Genom planområdet sträcker sig en ytvattendelare som delar av planområdet i 
två avrinningsområden, se figur 2  

 
Figur 2 Berörda avrinningsområden, förekommande diken/kulvertar. Fotons placering 

(X) 

Det nordöstra avrinningsområdet avvattnas till Mariestadssjön och det sydvästra 
avvattnas till Tidan. Vid Tidans utlopp, ca 7 km nedströms aktuellt planområde, ligger 
Natura 2000-området Gamla Ekudden. Nedströms det sydvästra avrinningsområdet 
planeras för ny planläggning av industri inom planområdet Sandbäcken. Nedströms 
planområdet Sandbäcken i anslutning till Tidan ligger detaljplanen för Sund 4:6 som 
nyligen är antagen. Även denna detaljplan gäller industrietableringar, se figur 10. 

Markanvändningen inom den nordöstra delen av planområdet utgörs i huvudsak av 
åkermark medan det sydvästra området primärt utgörs av skog.  
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Avvattning av planområdet sker i nuläget via ledningar och diken som är lagligförklarade 
via vattenförrättningar. 

Fältbesök utfördes torsdagen den 14 oktober 2021. Nederbörd förekom ej vid fältbesöket 
och inga större mängder nederbörd hade förekommit i närtid. Skogsmarken var växelvis 
blöt. Större dräneringsledningar inspekterades. Vatten rann inom samtliga kontrollerade 
ledningssträckor och funktionen bedöms som god. Stående vatten förekom ställvis inom 
åkermarken. I figur 3 till figur 6 redovisas utvalda foton från fältbesöket. Fotons 
placering (X) redovisas i figur 2. 

 
Figur 3 (1) Brunn på dräneringsledning vid ”Ramslåttern” med ett friskt flöde.  

 
Figur 4 (2) Anlagd mindre damm med viltvatten vid ”Korstorp”. Vy mot norr. 
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Figur 5 (3) Påtagligt blöt mark i anslutning till ”Anderstorp” och ”Stora Sumpen” . Vy 

mot väst. 

 
Figur 6 (4) Huvuddiket tillhörande Brodderuds DF av år 1941. Vy mot nordöst från väg 

202. 



DAGVATTENUTREDNING TILLHÖRANDE KORSTORP 2:1 M FL 
OMRÅDE FÖR INDUSTRIVERKSAMHET – FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

2022-10-07 
REV 2023-01-25 

 

 10

3.1. Markförhållanden 

Planområdet utgörs av ca 68 ha åkermark och 82 ha skog. Skogsmarken är belägen i den 
södra delen där marken ligger högre. Jordbruksmarken ligger framförallt i norr där 
marken generellt är lägre. Marknivåerna inom planområdet varierar med ca 14 m. Inom 
det nordöstra avrinningsområdet varierar marknivåerna mellan 85 m.ö.h. inom de 
centrala delarna till 72 m.ö.h. i lågpunkten i anslutning till väg 202. Inom det sydvästra 
avrinningsområdet varierar marknivåerna mellan 85 m.ö.h. och 71 m.ö.h. Från de högst 
belägna områdena inom planområdets sydöstra delar ner till lågpunkten blir den 
genomsnittliga gradienten ca 7 ‰.  

Generellt gäller att inom planområdet utgörs marken av lera där åkermark förekommer, 
med vissa inslag av postglacial sand. Morän dominerar inom skogsmark. Lera 
karaktäriseras av mycket låg genomsläpplighet, morän såsom medelhög genomsläpplighet 
och sandig mark har generellt hög genomsläpplighet. Jorddjupet är mellan 0 – 5 m. 
Generellt råder dåliga förutsättningar till infiltration. 

Berg i dagen förekommer ställvis inom hela planområdet men mer frekvent i anslutning 
till ytvattendelaren. Inom E20 längs med västra gränsen utgörs marken av torv, se figur 7. 

 
Figur 7 Jordartskarta 
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För att tillskapa rationella verksamhetsytor och byggbar mark kommer omfattande 
schakt, sprängnings- och fyllnadsarbeten krävas. Dagvattenutredningen är författad 
utifrån att förekommande vattendelare i huvudsak behålls. 

3.2. Hydrologi, avrinningsområde och vattenanläggningar 

Planområdet är uppdelat i två huvudavrinningsområden. Det nordöstra som avvattnas 
mot Mariestadssjön via ett cirka 7 km långt dike och det sydvästra som avvattnas mot 
Tidan via ett ca 2,5 km långt dike. Det nordöstra huvudavrinningsområdet avvattnas i 
nuläget via tre dikes/ledningsnät och har därför delats in i 3 delavrinningsområden 1, 2 
och 3. Det sydvästra huvudavrinningsområdet har delats in i två delavrinningsområden, 
område 4 och 5. Delavrinningsområdena visar på en förhållandevis stor belastning av 
externt vatten till den nordöstra delen av planområdet. Externa vatten är sådant vatten 
som har sin uppkomst utanför planområdet. Det externa vattnet kommer uteslutande 
från naturmark, vilket innebär en förhållandevis trög avrinning. Naturmarksavrinning har 
främst betydelse vid långvariga regn och mättad mark eller under snösmältning då högre 
flöden kan uppstår under lång tid, se tabell 1 och figur 8. 

 

 
Figur 8 Berörda delavrinningsområden och huvudavrinningsområden  
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Tabell 1 Storlek avrinningsområden 
Avrinningsområde Delavrinningsområde Storlek [ha] Storlek inom 

planområde [ha] 
Nordöstra 
avrinningsområdet 
(mot Mariestadssjön) 

1 98 9,4 
2 48,4 17,1 
3 151 76,8 

Sydvästra 
avrinningsområde 
(mot Tidan) 

4 44,4 8,63 

5 47,6 36,4 

 

3.3. Markavattningsföretag 

I Sverige finns ca 30 000 markavattningsföretag, vilket är ett samlingsbegrepp för 
dikningsföretag och invallningsföretag vilka samtliga syftar till varaktig avvattning av mark 
för att öka dess lämplighet för visst ändamål. 

Våtmarker och sankmarker har en betydelsefull utjämnande förmåga vid högvattenflöden. 
Därutöver kan viktiga ekosystemtjänster erhållas genom rening av vatten. Våtmarker är 
också några av landets mest värdefulla och artrika områden. Utdikad våtmark genererar 
även stora koldioxidutsläpp. Utdikning av mark är därför tillståndspliktigt och ny 
utdikning är sedan 1992 förbjuden i södra Sverige.  

När utdikning berör flera fastigheter bildas vanligen en samfällighet – ett 
markavattningsföretag. Respektive fastighetsägare har då en ”båtnadsandel” eller 
nyttoandel av avvattningen. Båtnadsandelen innebär också att kostnader för underhåll av 
anläggningar tillhörande markavattningsföretaget belastar fastigheten med samma andel. 
Vid ägarskifte följer båtnadsandelen fastigheten. 

Markavattningsföretaget är en juridisk person som har laga kraft för all framtid, såvida det 
inte kan anses övergivet. Markavattningsföretaget har skyldighet att se till att fastställda 
bottendjup och kapaciteter inom lagligförklarade anläggningar bibehålls. Skall 
markavattningsföretaget upphävas måste det fastställas i domstol.   

Så gott som all åkermark inom nordöstra delen av planområdet omfattas av täckdikning. 
Även nedströms planområdet förekommer omfattande markavvattning för att tillskapa 
produktiv åkermark.  

Förekommande täckdikning och öppna diken inom åkermarken inom nordöstra 
avrinningsområdet är reglerat via ett markavattningsföretag – Brodderuds DF av år 1941. 
Markavattningsföretagets syfte är enligt förrättningshandlingarna att dränera 
”vattenskadad” mark. Dräneringsnivån ligger på ca 1,2 m under mark vilket är det djup 
som avvattning brukar ske ner till för att skapa goda förutsättningar för att bedriva 
jordbruk. 

Redovisat båtnadsområde har av Länsstyrelsen intolkats från handlingarna tillhörande 
förrättningen. Intolkningen av gränserna och diken/dräneringar för båtnadsområden är i 
vissa fall mycket generaliserad, men förefaller stämma väl för Brodderuds DF. A-P 
hänvisar till diken/ledningar såsom redovisade i förrättningshandlingarna tillhörande 
Brodderuds DF av år 1941, se figur 9. 
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Figur 9 Båtnadsområde och anläggningar tillhörande Brodderuds DF av år 1941. 

Nedströms det nordöstra avrinningsområdet finns ytterligare två fastställda 
markavattningsföretag och dessutom ett antal ”ej fastställda markavattningsföretag”. 
Planområdet ligger ej inom båtnadsområdet för dessa markavattningsföretag, men nyttjar 
samma huvuddike. 

Ej fastställda markavattningsföretag innebär att anläggningarna inte prövats av 
vattendomstolen eller av miljödomstolen vilket vid tidpunkterna för tillkomsten av 
markavattningsföretagen motsvarade en prövning hos mark- och miljödomstolen idag. 

Det sydvästra avrinningsområdet avvattnas till Tidan via ej fastställda 
markavattningsföretag. Planområdets befintliga avvattning är således beroende av ett 
flertal markavattningsföretag. Från aktuellt planområde ner till Tidan bedrivs ytterligare 
detaljplanering för Sandbäcken, men också Sund 4:6 som nyligen vunnit laga kraft. 
Dagvatten från det sydvästra avrinningsområdet avses avledas mot Tidan via en ny 
avvattningsväg inom planområdet för Sandbäcken och Sund 4:6.  

 I figur 10 och tabell 2 redovisas förekommande markavattningsföretag. 
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Figur 10 Markavattningsföretag 

Tabell 2 Berörda markavattningsföretag 
 Nr Namn Arkivnr. Båtnadsområde 

[ha] 
Omfattning Belastas 

av 
Fastställt 1 Brodderuds DF 

av år 1941 
R-E1a-
0865 

135 Dikningsföretag 4,5,6 

2 Ingaryd-lövåses 
DF år 1953 

R-E1a-
1562 

123 Dikningsföretag 1,4,5,6 

3 Hassle-Säby DF 
1954 

R-E1a-
1658 

29 Dikningsföretag 1,2,4,5,6 

Frivilligt 
avtal 

4 Brodderuds DF 
av år 1941/1981 

U1168 
 

Uppgift saknas Omläggning 
ledning 

 

5 Igenläggning av 
avlopp 

Brodderyds DF 
år 1972 

U0664 
 

Uppgift saknas Igenläggning av 
öppna avlopp 

 

6 Skogsdikning 
Rösslingen 1988 

U1486 
 

Uppgift saknas Dikningsföretag  

7  U0116 Uppgift saknas Uppgift saknas 1,2,4,5,6 
8 Uppgift saknas U1769 

 
Uppgift saknas Uppgift saknas  

9 Sunda 
dikningsföretag 

av år 1983 

U1298 
 

Uppgift saknas Dikningsföretag 8 
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3.4. Dagvattenanläggningar 

Kommunalt dagvattenledningsnät finns ej utbyggt inom planområdet. Närmaste 
anslutningspunkt ligger inom Krontorp, ca 800 m nordväst om planområdet. Kommunalt 
dagvattenledningsnät ligger dock betydligt högre och kapaciteten är nära nog fullt 
utnyttjad. Avvattning av planområdet via självfall bedöms enbart vara möjligt genom att 
nyttja samma avrinningsvägar likt nuläget, i annat fall krävs pumpning. 

Nordöstra avrinningsområdet avvattnas via tre trummor under väg 202 och därefter ett 
relativt djup huvuddike med en genomsnittlig lutning om 3,7 ‰. Väg 202 är statlig och 
trummorna är Trafikverkets anläggningar. Huvuddikets utformning beskrivs i 
förrättningshandlingarna tillhörande Brodderuds DF av år 1941. Huvuddiket avser 
sträckan A -F. Enligt förrättningshandlingarna har diket i anslutning till väg 202 
bottenbredden 0,3 m och släntlutning 1:1,25. Inom diket växte högt gräs och vass vilket 
reducerar vattenföringsförmågan. Underhåll är kritiskt för att behålla 
vattenföringsförmågan.  

Väg 202 och vägtrumman har tillkommit senare. Inga handlingar gällande vägen eller 
trummor har funnits. Trummorna är placerade vid läge I, H och G. Trummar vid läge G 
som ansluter direkt till huvuddiket är av avsevärt större dimension, ø1000 mm, se figur 
11. Vattengången på trumman är ca +70,8 möh. Bef mark inom lågpunkten uppströms 
trumman ligger på ca +71,8 möh. 

  
Figur 11 Trumma, ø1000, under väg 202, vid läge G. 

Sydvästra avrinningsområdet avvattnas via en delvis kulverterad sträcka. I fält bedömdes 
kulverteringen utgöras av ø400 mm betongledning med en genomsnittlig lutning om 6 
‰. Efter ledningen avleds vatten via ett öppet dike ner till E20 varefter diket återigen är 
kulverterat ner till Tidan. Sydvästra avrinningsområdet avses avvattnas via ny vattenväg 
via planområdet Sandbäcken och Sund 4:6 varför belastningen till befintlig avvattningsväg 
kommer att minska efter planens genomförande. 
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3.5. Recipient 

Utgående från Förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) (utgår 
från EU:s s k vattendirektiv) har Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, 
förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för i princip samtliga vattenförekomster. I detta 
fall berörs två vattenförekomster där sådana miljökvalitetsnormer utfärdats: 

 Vänern – Mariestadssjön (Sjö) SE651352-138225 

 Tidan – Mariestad till Knutstorp (Vattendrag) SE650558-138755 

Enligt senaste förvaltningscykeln (2017 – 2021) uppnår Mariestadssjön ej god ekologisk 
eller kemisk status. Ekologiska statusen är måttlig där statusen på fisk varit 
utslagsgivande. Problematiken härleds framförallt till regleringen av Vänern. 
Vattenförekomsten har ej problem med näringsämnen/övergödning eller försurning. 
Kemiska statusen är ej god med anledning av alltjämt överskridande ämnen (Hg och 
bromerade difenyleter) samt tributyltenn. Hg och bromerade difenyleter härstammar till 
stor del från historisk verksamhet och atmosfärisk deposition. Tributyltenn kan ofta 
kopplas till båtbottenfärg och transporter och infrastruktur.  

Tidan uppnår ej god ekologisk eller kemisk status. Ekologiska statusen klassas som 
måttlig med anledning av påverkan på fisk och kiselalger. Fisk kan ej vandra fritt, delar av 
vattenförekomsten saknar naturliga livsmiljöer för vattenlevande växter och djur. 
Vattenförekomsten är även påverkad av markavattning vilket ändrar vattendragets flöden 
på ett sätt som är negativt för fiskbestånden. Påväxt på kiselalger påvisar problematik 
med övergödning, vilket även styrks av halterna av näringsämnen. Kemiska statusen är ej 
god med anledning av alltjämt överskridande ämnen (Hg och bromerade difenyleter) 
samt PFOS. PFOS är vanligt förekommande i flamskyddsmedel och brandskum. 

Det förväntas att samtliga verksamheter och samhällssektorer i förhållande till sina 
respektive belastningar medverkar till att god status uppnås. Detta är särskilt lämpligt att 
beakta i samband med framtagande av en detaljplan. En exploatering förutsätter att den 
inte bryter mot det s k icke försämringskravet inom aktuella vattenförekomster och 
försvårar att god status kan uppnås och vidmakthållas. 
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4. Analys 

Dagvattenavrinningens storlek bestäms främst av nederbördens intensitet och 
varaktighet, avdunstning, markytans beskaffenhet samt avrinningsområdets storlek, form 
och lutning. När naturområden bebyggs förändras den naturliga vattenomsättningen. 
Vegetationen och de betydelsefulla ytliga marklagren tas bort och ersätts av täckande, 
vattentäta konstruktioner som byggnader, vägar och parkeringsplatser. Vattenavrinningen 
från sådana ytor blir i högre grad direkt beroende av nederbörden, den blir snabb och 
dämpas knappt alls. Borttagandet av naturlig vegetation innebär dessutom att växternas 
förmåga att ta upp vatten och på annat sätt kvarhålla vatten elimineras. Avdunstningen 
blir mindre. Följden blir att volymen avrinnande ytvatten ökar. 

Dagvattenproblematiken omfattar generellt såväl effektiv bortledning, så att risken för 
översvämningar minimeras, som utjämning av flödet för att minimera risken för 
störtflöden nedströms, samt rening av vattnet.  

Aktuellt planområde är mycket stort och utgörs uteslutande av naturmark varvid 
uppkomna dagvattenflöden till följd av tilltänkt exploatering kommer att vara avsevärt 
större. Likväl kommer föroreningsbelastningen från planområdet till respektive recipient 
ofrånkomligen att öka då föroreningsbelastningen i nuläget är mycket liten frånsett 
näringsämnen. Sammantaget ger det att betydande utjämningsvolymer och 
dagvattenreningsanläggningar krävs. 

4.1. Klimatförändringar 

SMHI har gjort klimatscenarier för perioden 1961–2100 för Sveriges samtliga län. 
Årsmedelnederbörden i Västra Götalands län beräknas öka med 12–25 % till slutet av 
seklet, med den största ökningen under vinter och vår med upp till 40%. 
Korttidsnederbörden (skyfall) förväntas öka mellan 20 – 30 % 2. 

För att kunna möta de större flödena har en klimatfaktor på 1,3 använts vilket följer RCP 
8,5.  

4.2. Förutsättningar och antaganden 

Efter byggnation avses dagvatten från planområdet ledas ut till recipienten Mariestadssjön 
och Tidan. För att kunna avvattna planområdet via självfall krävs att befintliga diken, 
trummor och kulvertar nyttjas för avvattning av nordöstra avrinningsområdet mot 
Mariestadssjön. Förutsättningen som då gäller är att dimensionerande flöden inte får öka 
från dagens nivåer. Befintliga anläggningar förvaltas av de fastighetsägare som ingår i 
respektive markavattningsföretag. För att få avleda dagvatten till en vattenanläggning 
krävs överenskommelse med ägaren till vattenanläggningen avseende mängden av 
utsläpp, framtida underhåll och kostnader. Gäller det avvattning till ett 
markavattningsföretag träffas sådana överenskommelser med styrelsen för aktuellt 

 
2 M. Asp et al. (2015). Framtidsklimat i Västra Götalands län – enligt RCP-scenarier.  
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markavattningsföretag. Om kapaciteten behöver öka för att göra området lämpligt för 
bebyggelse räknas det som ny markavvattning och kräver tillstånd.  

Fastighetsägare ansvarar för avvattning av fastigheten samt att dimensionerande flöden 
inte ökar från planområdet i enlighet med vad som avtalas med berörda 
markavattningsföretag eller fastställda krav i miljövillkor. Eftersom miljöprövning och 
avtalstecknande kommer att göras i senare skede, och att faktisk kapacitet och 
flödesbelastning i befintliga nedströms diken inte är känd, studeras i detta skede hur en 
dagvattenlösning kan utformas utifrån ett rimligt antagande om framtida 
flödesbegränsning.  

Ansvaret för att uppfylla de överordnade kraven på översvämningssäkert byggande ligger 
på kommunen. Kommunens ansvar för marköversvämning med skador på byggnader 
sträcker sig generellt till >100 år.  

Rening av dagvatten förutsätts nödvändigt för att inte bidra till försämrade möjligheter att 
uppnå/bibehålla god status i recipienten.  

Avrinningskoefficienter och flödeshastighet för olika typer av ytor har tagits från Svenskt 
Vatten P110.3 

Enligt P110 gäller att för industriområden måste man från fall till fall utreda vilken 
återkomsttid som skall väljas utifrån möjligheterna att skapa fördröjningsvolymer och 
översvämningsytor. Då aktuellt planområde avser obebyggd mark och är mycket stort 
anses möjligheterna för placering och utformning av fördröjningsvolymer och 
översvämningsytor ej begränsande. Återkomsttiden för dimensionering av föreslagna 
dagvattenanläggningar har antagits till 20 år.  

Beräkningar bygger på att ytvattendelare genom planområdet behålls. Efter exploatering 
kan ytvattendelare justeras vilket behöver beaktas vid dimensionering av 
dagvattensystemet. 

4.3. Markanvändning 

Markanvändningen inom planområdet och uppströms belägen mark utgörs i nuläget 
uteslutande av skog- och åkermark.  

Efter exploatering förutsätts en hög hårdgörandegrad. Hårdgörandegraden har ansatts till 
90 %, fördelat enligt 45% takytor och 45% asfalt. I tabell 3 och tabell 4 redovisas ytslag 
och reducerad area för respektive avrinningsområde. 

  

 
3 Svenskt Vatten P110 – Avledning av dag, drän- och spillvatten. 2016 
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Tabell 3 Ytfördelning, avrinningskoefficient samt reducerad area för nordöstra 
avrinningsområdet 

Ytslag Yta [ha] Avrinningskoeff. Reducerad 
area [ha] 

Tak 46,5 0,9 41,8 

Gata/Parkering 46,5 0,8 37,2 

Natur 204,4 0,005 1 

Totalt 297  80,05 

 

Tabell 4 Ytfördelning, avrinningskoefficient samt reducerad area för sydvästra 
avrinningsområdet 

Ytslag Yta [ha] Avrinningskoeff. Reducerad 
area [ha] 

Tak 20,3 0,9 18,9 

Gata/Parkering 20,3 0,8 16,3 

Natur 51,4 0,005 0,26 

Totalt 92  35 

 

4.4. Beräknade flöden 

Planområdet utgörs uteslutande av jordbruks- och naturmark i nuläget. Enligt 
exploateringsförslaget tillkommer en mycket stor andel hårdgjorda ytor. Flödesförloppet 
kommer därför att se annorlunda ut, se figur 7. 
 

 
Figur 12 Beskrivning av avrinning före och efter exploatering (Svenskt vatten P110. 2014) 

En förutsättning bör vara att vattenföringen från planområdet ej får överstiga nuvarande 
dimensionerande vattenföring upp till en viss återkomsttid. Dimensionerande flöden har 
därför beräknats för respektive avrinningsområde före och efter exploatering. 
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Dimensionerande flöden – nuläge 
 
Flöden har beräknats för nuläget enligt Svenskt Vatten P110. I figur 13 redovisas 
avrinningen uttryckt i l/s och ha som funktion av avrinningsområdets storlek. Det 
statistiska underlaget som redovisas i  P110 bygger på ett regn med en återkomsttid av 5 
år, vilket sedan justerats med en faktor enligt tabell 5 för respektive återkomsttid. Faktor 
för ett regn med 20 års återkomsttid saknas i P110 varför denna faktor interpolerats fram. 
För 20 års återkomsttid har en faktor 1,6 använts. 

 
Figur 13 Specifik naturmarksavrinning för olika stora områden enligt Svenskt vatten P110, 

figur 4.4 

Tabell 5 Faktor för återkomsttid, år för specifik naturmarksavrinning enligt Svenskt Vatten 
P110, figur 4,4 

Återkomsttid, 
år 

Faktor 

1 0,6 

2 0,75 

5 1 

10 1,3 

50 2,3 

100 3 
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I ansökan för Brodderuds markavattningsföretag anges ett ”maximalt” flöde från 
naturmark till 2 l/s och ha. Enligt beräkningarna i tabell 6 motsvarar det maximal 
dygnsvattenföring för ett års återkomsttid. ”Vanlig” vattenföring enligt 
förrättningshandlingarna har angivits till 0,2 l/s och ha, vilket har tolkats som 
medelvattenföring. I tabell 6 presenteras beräknade flöden från det nordöstra respektive 
sydvästra avrinningsområdet innan exploatering samt flöden enligt Brodderuds DF av år 
1941. 

Tabell 6 Beräknade flöden enligt Brodderuds DF av år 1941 samt beräknade flöden för 
nuläget för nordöstra respektive sydvästra avrinningsområdet 

 
Dimensionerande flöde – efter exploatering 
Att bestämma dimensionerade flöden från ett sammansatt avrinningsområde med stor 
andel naturmark kan vara problematiskt sett till att systemet är trögt och det kan vara 
svårt att komma fram till en korrekt dimensionerande tid på nederbördstillfället. Generellt 
uppstår det största flödet vid långvariga regn eller vid snösmältning från 
avrinningsområden med stor andel naturmark. 

I svenskt vatten P110 presenterar två olika metoder för beräkning av dimensionerande 
flöde från avrinningsområden med stor andel naturmark, Maximal avrinning från hårdgjorda 
ytor – inverkan av naturmarksavrinning samt Maximal avrinning från naturmark. Beräknade 
flöden gäller för ett regn med 20 års återkomsttid. Klimatfaktor (1,3) har adderats för 
beräknade flöden efter exploatering. 

Maximal avrinning från hårdgjorda ytor – inverkan av naturmarksavrinning  

Qdim=Aexpl*φexpl*i(tr)expl+ Anatur*φnaturl*i(tr)natur 

Maximal avrinning från naturmark 

Qdim= Anatur *i(tr)natur+ Aexpl*(i(tr)expl-i(tr)natur) 

 

Vid beräkning enligt Maximal avrinning från hårdgjorda ytor – inverkan av naturmarksavrinning 
gäller att om rinntiden för det exploaterade området är kort (< 30 min) sätts 
avrinningskoefficienten till 0 – 0,02, vilket förutsetts gälla för aktuellt område. Rinntiden 
är beräknad till 15 min för sydvästra och nordöstra avrinningsområdet. 
Avrinningskoefficienten för naturmark har satts till 0,005.  

Vid beräkning enligt Maximal avrinning från naturmark kan inverkan av hårdgjorda ytor 
uppskattas om nederbördsintensiteten antas uppgå till 20 – 40 l/s ha för ett regn med 5 
års återkomsttid vid maxflödet från naturmark. 20 l/s ha gäller för områden större än 20 
ha. Nederbördsintensiteten har multiplicerats med en faktor (1,6) för 20 års återkomsttid 
enligt tabell i figur 4.4 i P110, se figur 13. 

 Enligt Brodderuds DF av år 1941 
 

Enligt P110 

Avrinningsområde 
Storlek  ”Medelvattenföring” 

(0,2 l/s ha) 

”Maximal 
vattenföring” 
(2 l/s ha) 

Vattenföring 
återkomsttid 
1 år  

Vattenföring 
återkomsttid 
20 år 

Vattenföring 
återkomsttid 
100 år 

[ha] [l/s] 

Nordöstra 298 60 600 (l/s ha) 
600 (2 l/s ha) 1500 (5 l/s 

ha) 
2850 (9,5 l/s) 

Sydvästra 92 - - 
300 (3,3 l/s 

ha 
780 (8,5 l/s 

ha) 
1520 (16,5 

l/s) 
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Flöden har också beräknats enligt rationella metoden enbart för planområdet. 

Qdim = A · φ· i(tr ) · kf 

I tabell 7 redovisas beräknade flöden uppdelat på det nordöstra respektive sydvästra 
avrinningsområdet efter exploatering. 

Tabell 7 Beräknade flöden för nordöstra respektive sydvästra avrinningsområdet efter 
exploatering 

Avrinningsområde Maximal 
avrinning 
från 
naturmark 
[m3/s] 

Maximal avrinning  
från hårdgjorda ytor - 
inverkan från 
naturmarksavrinning, 
20 år [m3/s] 

Dimensionerande 
flöde enl 
rationella 
metoden, 20 år 
[m3/s] 

Dimensionerande 
flöde enl 
rationella 
metoden, 100 år 
[m3/s] 

Nordöstra 5,2 23,6 23,3 39,7 

Sydvästra 3,2 10,2 10,2 17,3 

 

Flödena från respektive avrinningsområde blir avsevärt större efter exploatering. För det 
nordöstra avrinningsområdet ökar flödet från 1,5 m3/s till 23,6 m3/s för ett regn med 20 
års återkomsttid, dvs nästa 16 ggr större. Efter exploatering motsvarar 1500 l/s ett regn 
med en återkomsttid kortare än 1 månad istället för som nu 20 års återkomsttid. 
Fördröjande åtgärder inom planområdet blir nödvändigt. Beräknade maximala flöden 
uppstår dock under kort tid. Intensiteten beror till stor del hur exploateringen och 
avvattningen inom planområdet slutligen ser ut. 

Flödesberäkningarna visar också att avrinningen från naturmark har mycket liten 
betydelse sett till dimensionerande flöden vid skyfall efter exploatering. Även om 
avrinningsområdet som utgörs av naturmark är förhållandevis stort så har de föreslagna 
hårdgjorda ytorna så mycket större inverkan för dimensionerande flöden. Flödestopparna 
från naturmark är små.  

4.5. Kapacitet vattenanläggningar 

Utöver att dagvattenflöden från planområdet inte teoretiskt bör öka från nuläget måste 
uppkomna dagvattenflöden kunna avledas kontrollerat från avrinningsområdet via 
befintliga vattenanläggningar. Huruvida detta är möjligt beror av befintliga 
vattenanläggningars (diken, ledning etc) kapacitet. 

Kapaciteten från det nordöstra avrinningsområdet styrs primärt av förekommande 
trummor under väg 202 samt mottagande dike (A-F) under väg 202.  

Trumman vid läge G, dimension ø1000, ligger inom den lägsta punkten för det nordöstra 
avrinningsområdet och bedöms behöva ta emot merparten av uppkommet dagvatten 
inom planområdet och skogsmarken uppströms. Trumman klarar att avleda ca 1500 l/s 
fylld upp hjässan. Trumman vid läge I, dimension ø500, klarar att avleda 250 l/s fylld till 
hjässan. Ytterligare en trumma finns med oklar dimension, men denna bedöms vara av 
mindre dimension. 
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Mottagande dike nedströms väg 202 är dimensionerat för att avleda ca 600 l/s, omräknat 
utifrån de förutsättningar som anges i handlingarna för Brodderuds DF av år 1941. Givet 
dikets utformning bedöms diket klara att avleda ca 1500 l/s. 

Det sydvästra avrinningsområdet avvattnas via ett kulverterat dike. Dimensionen på 
kulverteringen uppskattades till ø400. Ledningen klarar att avleda ca 165 l/s fylld till 
hjässan, vilket inte motsvarar beräknade flöden med ett års återkomsttid enligt befintlig 
markanvändning. Då avsikten är att det sydvästra avrinningsområdet avvattnas via ny 
avvattningsväg och på så vis avlastar befintlig ledning leder exploateringen till förbättrade 
möjligheter till avvattning av mark nedströms det sydvästra avrinningsområdet. 

I denna utredning har ingen utförligare bedömning gjorts av nedströms liggande 
anläggningars skick eller funktion. För att säkerställa att beräknade flöden kan avledas i 
framtiden avses en hydraulisk modellberäkning utföras för att närmare beskriva kapacitet 
i nedströms anläggningar samt framtida flödesmönster. 

4.6. Utjämningsbehov 

Dimensionerande flöden från det nordöstra respektive sydvästra avrinningsområdet ökar 
markant vid exploatering. Därav uppstår ett behov av utjämning av dagvatten inom båda 
avrinningsområdena. 

Utjämningsbehov är beräknade via rationella metoden och baseras på att 1500 l/s kan 
avledas från det nordöstra avrinningsområdet och 600 l/s från det sydvästra. Beräknade 
utjämningsvolymer gäller för ett nederbördstillfälle med en återkomsttid om 20 år, se 
tabell 8.  

Tabell 8 Utjämningsbehov 
Avrinningsområde Utflöde [l/s] Utjämningsvolym, 20 

år [m3] 
Regnets 
varaktighet [tim] 

Nordöstra 1500 29 000 2 
Sydvästra 600 13 000 2 

 

Då kapaciteten är begränsad till 1500 l/s via trummor under väg 202 från det nordöstra 
avrinningsområdet riskerar överskottsvatten att ansamlas i lågpunkter. Höjdsättning av 
mark och byggnader ska göras med beaktande av att byggnader ej riskerar att skadas och 
att framkomligheten säkerställs även om dagvatten tillfälligt ansamlas på ytan. Detta 
bedöms vara ett mindre problem då merparten av planområdet ligger betydligt högre än 
den nordöstra lågpunkten intill väg 202 där vatten kan ansamlas vid extrema regn, se kap 
4.6 Skyfallsanalys. 
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4.7. Sedimentationsdamm 
Industriell verksamhet medför typiskt höga halter föroreningar i dagvatten varför ett 
reningsbehov föreligger. Rening föreslås hanteras via sedimentationsdammar. 

Sedimentationsdammarna föreslås utföras med tre reningssteg: 

 Försedimentationsdamm 

 Oljeskärm 

 Huvuddamm 

Första reningssteget utgörs av en försedimentationsdamm där grövre partiklar och 
föroreningar avskiljs. Det grövre sedimentet utgör en stor volym, men är dock mindre 
förorenat. Försedimenteringen underlättar därför underhåll av dammen.  

Vid inloppet till huvuddammen eller försedimentationsdammen, beroende på hur stor 
denna görs, rekommenderas att en oljeskärm anläggs. 

Medeldjupet sätts normalt till 1–2 m. Blir vattendjupet större än 2 m riskerar syrefria 
bottnat att uppstå. Grundare än 0,8 m innebär att risken för att sediment virvlar upp och 
fastläggning minskar på så sätt. Ett för litet vattendjup innebär också att volymen för 
sediment minskar varvid underhållsfrekvensen ökar. För beräkning av ytanspråk har ett 
medeldjup om 1 m antagits. Reglervolym inom dammen har ej inkluderats. Utjämning 
förväntas i huvudsak ske uppströms sedimentationsdammarna. 

En av de mest betydelsefulla parametrarna för avskiljning av föroreningar i en 
dagvattendamm är dess förmåga att kvarhålla regnvolymen mellan olika regntillfällen, 
vilket väl beskrivs av dess specifika effektiva permanentvolym beräknad med utgångspunkt från 
tillrinningsområdets reducerade area. 

Genom att dividera permanentvolymen hos en damm med den reducerade arean hos dess 
tillrinningsområde erhålls dammens specifika permanentvolym. Den effektiva 
volymkvoten är ett mått på hur effektivt vattnet omsätts i en damm och kan beräknas 
med utgångspunkt från dammens längd och bredd. Genom att korrigera den specifika 
permanentvolymen med den beräknade effektiva volymkvoten kan en dagvattendamms 
specifika effektiva permanentvolym uppskattats. En genomgång av avskiljningen i 
svenska dagvattendammar4 har visat att när den specifika effektiva permanentvolymen 
uppgår till 150 m3/hared eller mer leder ytterligare volymtillskott endast till försumbar 
ökning av avskiljningen. 

Sedimentationsdammen inom det nordöstra avrinningsområdet föreslås till 15 000 m2 
med ett medeldjup på 1 meter vilket ger en permanentvolym på 15 000 m3. Med ett 
längd/breddförhållande på 7:1 erhålls en effektiv volymskvot på ca 80 % givet ett väl 
dimensionerat inlopp. Den specifika effektiva permanentvolymen blir då 150 m3/hared. 

 
4 Pramsten, J. (2010) Avskiljningsförmåga hos dagvattendammar i relation till dammvolym, 
bräddflöde och inkommande föroreningshalt. Vatten, vol. 66, pp. 99-111. 
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Sedimentationsdammen inom det sydvästra avrinningsområdet föreslås till 6500 m2 med 
ett medeldjup på 1 meter vilket ger en permanentvolym på 6500 m3. Med samma 
längd/breddförhållande som sedimentationsdammen inom det sydvästra 
avrinningsområdet blir den specifika effektiva permanentvolymen då 150 m3/hared. 
Beroende på vilken verksamhet som bedrivs kan rening av lösta ämnen behöva prioriteras 
och då bör en damm som regel kompletteras med ytterligare reningssteg såsom biofilter 
eller större våtmarksytor. 

Vid dimensionering och anläggande av sedimentationsdammarna är förberedelser för 
underhåll viktigt att beakta. Åtkomst till dammen ska säkerställas. Arbetsnedfarter bör 
anläggas och tillräckligt med massor ska påföras ovan eventuell tätduk för åtkomst med 
maskiner. 

Vidare bör en plan arbetas fram avseende hur och med vilka intervaller tillsyn och 
underhåll ska ske. Ansvarsförhållanden ska fastställas och en plan ska finnas för hur 
förorenat sediment och oljehaltigt vatten ska omhändertas.  

Dagvattenhanteringen kommer att utgöra del av kommande tillståndsprövning för den 
verksamhet som etableras. Detta innebär att tillkommande krav kan komma att ställas 
avseende bland annat rening.  

4.8. Skyfallsanalys 

Skyfall i denna kontext avser nederbördstillfällen kraftigare än dimensionerande 
nederbördstillfällen för föreslagna anläggningar dvs när anlagt ledningsnät och 
dagvattenanläggningar ej kan utjämna eller avleda överskottsvatten. Vatten måste då 
kunna avledas kontrollerat ytledes och tillfälligt ansamlas inom områden som inte skadar 
byggnader eller samhällsviktiga funktioner. Översvämningssituationen inom eller utanför 
planområdet bör inte försämras. 

Övergripande gäller att planområdet ligger högt inom huvudavrinningsområdet och 
marken lutar ihållande ut mot i huvudsak angränsande åkermark. Åkermark kan generellt 
hantera periodvisa översvämningar vid skyfall utan betydande påverkan. På så vis utgör 
planområdet inget uppenbart riskområde för översvämning. 

En analys av rinnvägar och översvämmande ytor har gjort s med hjälp av programmet 
Scalgo Live5 via en så kallad lågpunktskartering. I analysen har en nederbörd på 100 mm 
använts, vilket motsvarar ett nederbördstillfälle> 100 års återkomsttid. I Scalgo Live antas 
marken vara helt mättad och ingen hänsyn tas till jordlager, föreslagna 
utjämningsanordningar, ledningar, kulvertar eller vegetation. Analysen visar således på ett 
extremt scenario. Analysen indikerar vart översvämning skulle kunna ske och vilka 
strukturer som är kritiska att bevara eller vart åtgärder krävs utifrån dagens topografi. I 
figur 14 redovisas hur vatten ansamlas i landskapet under dessa förutsättningar. 
Simuleringen visar att det enbart är inom befintlig åkermark inom det nordöstra 
avrinningsområdet som vatten då riskerar ansamlas till problematiska vattendjup. 

 
5 Scalgo Live är en plattform som, med hjälp av Lantmäteriets kartdatabas används för att 
genomföra scenarion där vattnets beteende över topografin kan studeras. Databasen är uppdaterad 
21-01-07, vilket innebär att scanning är frän 2019-03-30 
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Ansamlingen av vatten är en följd av den konstruerade vägbanken tillhörande väg 202. 
Maximalt kan då vatten stiga upp till krönnivån på befintlig vägbank, dvs +72,5 möh. 
Marknivåerna inom lågpunkten ligger som lägst på ca +71,8 möh. 

 

 
Figur 14 Skyfallsanalys baserat på befintlig topografi. Ytlig avrinning. Igensatta trummor 

och ledningar. Vattendjup: grön (0 – 30 cm),  orange (30 - 50 cm), röd (50 – 100 
cm) 

I figur 15 redovisas samma simulering men under förutsättning att befintliga trummors 
funktion är intakta och att vattenavledningen från planområdet inte överskrider befintliga 
trummornas kapacitet vilket kräver utjämning. Risken med problematiska 
vattenansamlingar är då betydligt mindre. Sammantaget visar det på vikten av att 
säkerställa befintliga trummors funktion och anläggande av utjämningsmagasin enligt 
föreslagen omfattning. 
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Figur 15 Skyfallsanalys baserat på befintlig topografi, fungerande trummor. Vattendjup: 

grön (0 – 30 cm), orange (30 - 50 cm), röd (50 – 100 cm) 

Entréer till nya byggnader, försänkta lastkajer och vägar för åtkomst av 
utryckningsfordon bör inte placeras lägre än + 72,5 möh. Viss flexibilitet finns för lägsta 
nivå på nya vägar. Fordon kan generellt hantera vattendjup upp till 30 cm. Större 
utryckningsfordon kan hantera vattendjup upp till 40-50 cm. 

Vidare är det viktigt att påpeka att analysen gäller för befintliga topografiska förhållanden. 
Det finns inga garantier för att instängda områden inte skapas om inte 
översvämningsrisken beaktas vid projektering och terrassering av planområdet. 
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5. Föroreningsbelastning 

Föroreningsberäkningar har gjorts med yt- och dagvattenmodellen StormTac. 
Föroreningsberäkningar har gjorts för planområdet, inte avrinningsområdet. Blivande 
verksamhetsutövare och fastighetsägare har inget ansvar för rening av vatten uppströms 
planområdet. Samtidigt föreligger inget reningsbehov för avrinnande vatten uppströms 
planområdet då marken utgörs av skogsmark. 

Lokala nederbördsdata används som indata (medelnederbörden 650 mm). I modellen 
används en faktor 1,1 för att korrigera för mätfel för bland annat vindeffekt, vilket ger en 
korrigerad medelnederbörd på 715 mm.  

Beräkningar har gjorts för föroreningshalt och föroreningsmängd utan rening före 
exploatering och efter exploatering inklusive rening. Markanvändningen efter 
exploatering har satts till Industri. 

Rening avser sedimentationsdamm. Föroreningsberäkningar är gjorda för det nordöstra 
avrinningsområdet som avvattnas till Mariestadssjön och det sydöstra som avvattnas till 
Tidan. Riktvärdena är tagna från Göteborgs stad för utsläpp av förorenat dagvatten. 
Riktvärdena är lågt satta. Dagvatten som har lägre föroreningshalter kan i de flesta fall 
släppas till ett känsligt vattendrag, se tabell 9. 

Tabell 9 Resultat föroreningsmängder och föroreningshalter från avrinningsområde i 
utgående dagvatten före och efter exploatering inklusive rening. 

 

 Nordöstra  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Nuläge, ingen rening 

kg/år 22 380 1.2 2.7 8.5 0.044 0.62 1.1 0.0026 7900 35 0.029 0.0037 

µ/l 45 780 2.5 5.7 17 0.091 1.3 2.2 0.0054 16000 72 0.059 0.0077 

Efter exploatering & rening 
kg/år 78 740 4.9 9.8 45 0.31 1.7 3.3 0.022 16000 140 0.13 0.018 

µ/l 87 830 5.6 11 50 0,35 2.0 3.7 0.025 18000 150 0.14 0.020 

                            
Riktvärde [µ/l] 50 1250 28 10 30 0,9 7 68 0,07 25000 1000   0,27 

 

 Sydvästra P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Nuläge, ingen rening 

kg/år 3.5 63 0.27 0.55 1.6 0.0096 0.16 0.26 0.00061 1600 7.9 0.0057 0.00068 

µ/l 34 600 2.6 5.3 15 0.091 1.5 2.4 0.0058 16000 75 0.054 0.0065 

Efter exploatering & rening  

kg/år 33 310 1.9 3.8 18 0.13 0.64 1.2 0.0092 5900 58 0.054 0.0076 

µ/l 120 1100 6.9 14 66 0.46 2.3 4.4 0.033 21000 210 0.19 0.027 

                            
Riktvärde [µ/l] 50 1250 28 10 30 0,9 7 68 0,07 25000 1000   0,27 
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Föroreningsbelastningen till respektive recipient kommer att öka efter exploatering, vilket 
är ofrånkomligt sett till att befintlig mark utgörs av skog- och åkermark. 
Föroreningshalterna beräknas dock bli låga efter exploatering och rening. 

6. Huvudmannaskap 

Det finns inget kommunalt verksamhetsområde i närområdet. De berörda dikena och 
kulvertarna är i nuläget de enskilda fastighetsägarnas ansvar. 

Dagvattensystem kan ha enskilt eller allmänt huvudmannaskap. För att det ska finnas 
behov av en allmän anläggning krävs att det med hänsyn till skyddet för människors hälsa 
eller miljön behöver ordnas avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse. 

Aktuellt planområdet avses ej upptas i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten 
varför ansvar för avvattning, utjämning och rening faller på fastighetsägaren och 
verksamhetsutövaren. 
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7. Förordad dagvattenhantering 

Exploatering av planområdet innebär betydande förändringar av avrinnande vattens 
kvantitet och kvalitet. Exploateringen motsvarar grovt räknat ca 30% av Mariestads 
tätorts nuvarande hårdgjorda ytor. Förändringarna innebär att anläggningar för att 
motverka flödestoppar och rening av dagvatten blir nödvändiga. Vid exploatering av 
planområdet bedöms det angeläget att vidta följande åtgärder för att säkerställa en god 
dagvattenhantering: 
 

 Minimera hårdgörandegraden  

 Anordnande av renings- och utjämningsanläggningar inom respektive 
avrinningsområde anpassade utifrån aktuell verksamhet, kapacitet i nedströms 
anläggningar samt efter vad som avtalas med nedströms berörda 
markavattningsföretag 

 Säkerställ nytt avvattningsstråk från sydvästra avrinningsområdet mot Tidan samt 
kapaciteten inom befintligt avvattningsstråk mot Vänern 

 Överenskommelse med berörda markavattningsföretag avseende aktuella flöden 
samt reningsgrad inom det nordöstra avrinningsområdet. 

 Omprövning av Brodderuds markavvattningsföretag gällande berört 
båtnadsområde överlappande planområdet 

 Säkerställande av fortsatt avvattning av uppströms belägen skogsmark genom 
planområdet 

 Förprojektering av mark, lokalgator och dagvattenanläggningar baserad på 
fastställd bebyggelsestruktur. 

 Avtal med Trafikverket gällande nyttjande av befintliga trummor alternativt ny 
trumma. 

 

Generellt gäller alltid vid planering utifrån ett dagvattenperspektiv att man i första läget 
ska eftersträva att minimera hårdgörandegraden då den är helt avgörande för vilka 
dagvattenflöden som uppstår. Dock måste hårdgörandegraden balanseras mellan 
verksamhetens krav för att kunna tillskapa rationella ytor och byggnader där planerad 
verksamhet ska bedrivas. Finns dagvatten med i ett tidigt skede vid dimensionering och 
utformning av exploateringsområdet går det dock ofta att tillskapa en god 
dagvattenhantering. Det kan handla om att anlägga skelettjord vid trädplanteringar, 
regnbäddar, genomsläpplig beläggning, ytlig avvattning mot genomsläpplig mark istället 
för via täta ledningar etc. 

Befintliga avvattningsvägar mot Tidan och Vänern är helt och hållet inom privat mark. 
Inget kommunalt dagvatten släpps till dessa i nuläget och planområdet avses ej upptas 
inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Exploatören ansvarar för att 
säkerställa möjligheterna till avvattning och rening av dagvattnet från 
exploateringsområdet likaså uppfyllande av de avtal som tecknas.  
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7.1. Dagvattenanläggningar för avvattning, rening och utjämning 

Föreslagen dagvattenhantering bygger på att erforderlig utjämningsvolym fördelas via 
flera anläggningar uppströms lägre belägen mark. Inom respektive lågpunkt anordnas en 
större sedimentationsdamm med permanent vattenspegel för rening av dagvatten. 

Företrädesvis anordnas två separata dagvattensystem. Takvatten och vatten från 
uppströms liggande naturmark, där reningsbehov generellt inte föreligger, avleds i ett 
separat system så långt som möjligt och leds efter utjämning förbi reningsanläggningen. 
På så sätt minskar risken för ursköljning av sedimentationsdammen, uppehållstiden inom 
dammen blir längre och reningsgraden högre. 

Med mycket stora ytor och flöden så blir avvattningsvägarna inom och nedströms 
planområdet viktiga att beakta. Vid terrasering av exploateringsområdet är det extra 
viktigt att beakta möjligheterna till avvattning av tilltänkt bebyggelse och verksamhetsytor 
inom planområdet.  

Föreslagna dagvattenanläggningars placering och utformning baseras på den 
bebyggelsestruktur som presenterats av Mariestads kommun och beräknade behov av 
utjämning och rening. Föreslagna anläggningars placering och utformning kan ske på 
olika sätt så länge funktionen är säkerställd. 

Inom det nordöstra avrinningsområdet krävs att minst 29 000 m3 dagvatten kan 
fördröjas. Inom det sydvästra krävs att minst 13 000 m3 dagvatten kan fördröjas. 
Utjämningsvolymen föreslås fördelas på svackdiken och dammar. 

Avvattning inom planområdet föreslås ske via nya diken. Avvattning via diken innebär 
generellt ytligare vattengångar än täta ledningar vilket innebär att även uppströms 
påkopplade verksamhetsytor och tak behöver avvattnas ytligt. Täta ledningar skulle kräva 
stora djupt liggande ledningar längre ned inom systemet vilket blir problematiskt sett till 
befintlig vattengång på trumman under väg 202. Även för den nya avvattningsvägen mot 
Tidan är det fördelaktigt om vattengångarna är ytliga. Sker ingen utjämning uppströms 
föreslagen sedimentationsdamm innebär det att dagvattensystemet måste ha en kapacitet 
motsvarande Qdim, 20 år, dvs 23,6 m3/s för det nordöstra avrinningsområdet och 10,2 m3/s 
för det sydvästra avrinningsområdet. För det nordöstra avrinningsområdet innebär det en 
ledningsdimension på ca ø3500 mm och för det sydvästra en ledningsdimension på ca 
ø2500 mm. Med konventionella schakt och fyllnadsnivåer innebär detta schaktdjup på ca 
4 m. Vattengången på mynningen inom lågpunkten uppströms trummorna under väg 202 
skulle då hamna på ca 3,7 m under mark dvs ca +68,1 möh. Mynningen skulle då ligga ca 
2,7 m under befintlig vattengång på trumman under väg 202 vilket innebär att merparten 
av ledningsnätet skulle bli dämt. Att anordna en samlad utjämnings- och 
reningsanläggning i lågpunkten för respektive avrinningsområde utan fördröjning 
uppströms bedöms därför ej vara genomförbart.  

Diken föreslås utföras såsom svackdiken där stor flödeskapacitet kan säkerställas. 
Svackdiken förslås också nyttjas för utjämning genom att dessa sektioneras med stalp. 
Under vintern kan svackdiken nyttjas för snöupplag vilket också innebär att smältvatten 
renas via nedströms sedimentationsdamm. Smältvatten från snöupplag innehåller typiskt 
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höga föroreningshalter. Genomgående har det förutsatts att 1 m3 dagvatten per lm 
svackdike kan fördröjas. 

Torrdammar fördelas inom området via flera enheter för att uppströms påkopplade ytor 
ska kunna avvattnas mot utjämningsanläggningarna. Torrdamm innebär att dessa ytor inte 
har någon permanent vattenspegel utan nyttjas enbart vid nederbörd och reningseffekten 
blir då låg varför rening inom sedimentationsdammar är nödvändig. Generellt har det 
antagits att 1 m3 dagvatten per m2 dammyta kan fördröjas.  

Inom nordöstra avrinningsområdet har 26 000 m3 utjämningsvolym fördelats på 
torrdammar. Resterande 3000 m3 utjämnas inom svackdiken. En sedimentationsdamm 
med en vattenspegel om 15 000 m2 och en medelvattennivå på 1 m anläggs inom 
lågpunkten. Avrinnande vatten från uppströms naturmark leds om i ett nytt separat dike 
längs med östra planområdesgränsen. Diket leds ej in i sedimentationsdammen då inget 
reningsbehov föreligger. Utloppet från dammen styrs via exempelvis en munkbrunn för 
att kunna reglera flödet ut till nedströms markavattningsföretag och nivån i dammen.  

Inom sydvästra avrinningsområdet har 12 000 m3 utjämningsvolym fördelats på 
torrdammar. Resterande 2000 m3 utjämnas inom svackdiken. En sedimentationsdamm 
med en vattenspegel om 6500 m2 och en medelvattennivå på 1 m föreslås i anslutning till 
lågpunkten inom det sydvästra avrinningsområdet. Även här bör flödet och nivån i 
dammen kunna regleras via exempelvis en munkbrunn. 

I figur 16 redovisas föreslagna dagvattenanläggningar och avvattningsvägar.  

 
Figur 16 Föreslagen dagvattenhantering 
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8. Påverkan på miljökvalitetsnormer och skyddad 
natur 

I nuläget är belastningen på respektive recipient från planområdet förhållandevis liten. 
Åkermarken bidrar till visst näringsläckage och markavattningsföretagen har viss 
påverkan på flödesregimen för Tidan. 

Avsedd exploatering medför ett dagvatten med relativt höga föroreningskoncentrationer 
enligt schablonvärden. Utan rening överskrids halterna för fosfor, bly, koppar, kadmium, 
zink, nickel, kvicksilver, suspenderat material, olja och bap relativt riktvärden. Det ska 
dock påpekas att för ansatt exploateringstyp är beräknade värden väldigt generella och 
kan skilja stort beroende på vilken typ av verksamhet som etableras. Likaså är riktvärden 
generella och tar ingen hänsyn till vilket belastning recipienten tål. Efter rening ligger 
samtliga analyserade föroreningar under eller i nivå med aktuella riktvärden, dvs låga 
halter.  

Efter exploatering kommer avrinningen till recipienterna att öka och i och med att 
naturmark exploateras. Ökning av föroreningar till recipienterna erhålls ofrånkomligen 
vid exploatering, men föroreningshalter i utgående dagvatten kan förväntas bli låga givet 
föreslagen rening.  

Kvicksilverhalter är utslagsgivande för aktuell statusklassning, dock är kvicksilver inom 
Sveriges ytvatten alltjämt överskridande och reningstekniker saknas varför undantagskrav 
från kvicksilver finns. Gällande kvalitetskrav anger dock att nuvarande halter (2015) av 
kvicksilver ej får öka. De höga halter av kvicksilver som förekommer idag i samtliga 
Sveriges sjöar och vattendrag beror främst på atmosfärisk deposition vars ursprung är 
långväga globala atmosfäriska utsläpp från tung industri och förbränning av stenkol. I 
Sverige har kvicksilver ackumulerats i skogsmarkers humuslager, varifrån det sker ett 
kontinuerligt läckage till ytvattnet.  

Tributyltenn (TBT) har koppling till bland annat transporter där det till stor del är bundet 
till större partiklar.  

Inget dagvatten kommer enligt föreslagen dagvattenhantering att lämna planområdet 
orenat, med reservation för exceptionella regn. Vid exploatering av naturmark med 
industri kommer dock ofrånkomligen en ökning av föroreningsmängder att ske. Under 
förutsättning att reningsanläggningarna är väl utformade och att underhållet sköts kan 
dock föroreningshalterna förväntas bli låga. Framtida fastighetsägare och 
verksamhetsutövare ansvarar för utformning och skötsel och underhåll av 
reningsanläggningarna. 
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Natura 2000-omådet Ekudden ligger allt för långt nedströms för att någon påverkan ska 
kunna ske. 

Flödesregimen i Tidan kommer ej att påverkas till följd av exploateringen. Medelflödet 
vid mynningen i Vänern är 21 m3/s vilket kan jämföras med flödet från planområdet 
vilket som mest uppgår till ca 600 l/s enligt aktuellt förslag till dagvattenhantering. 
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