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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.

Aktuellt detaljplaneförslag avser möjliggöra etablering av industriverksamhet. I nuläget
avvattnas nordöstra utredningsområdet via ett cirka 7 km långt dike som mynnar i
Vänern. Sydvästra delen av utredningsområdet avvattnas via ett ca 2,5 km långt dike
vilket mynnar i Tidan. Inom och nedströms utredningsområdet förekommer ett flertal
markavattningsföretag.
Marken utgörs i nuläget i huvudsak av jordbruksmark samt produktionsskog. Avsedd
verksamhet medför en hög hårdgörandegrad och ett mer förorenat dagvatten. Den ökade
hårdgörandegraden medför större flöden och risk för ökad belastning till recipienten
varför dessa behöver kvantifieras och åtgärdsbehov analyseras.
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.
Planarbetet är i ett tidigt skede, varför ingen uppdelning av planområdet finns eller förslag
till vad som avses bli allmän platsmark eller kvartersmark. Arbete pågår huruvida
planområdet ska upptas inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten eller ej.
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 ska
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. Renings- och fördröjningsanläggningar
beräknas och beskrivs övergripande.
Samtliga nivåer i utredningen är angivna i RH2000, SWEREF 99 13 30.
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2.

Befintliga förhållanden

Planområdet är ca 150 ha och 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. Det nordöstra avrinningsområde avvattnas till
Vänern och det sydvästra avvattnas till Tidan. Stora delar av planområdet avvattnas via
åkerdränering och delvis öppna diken. Även skogsmark uppströms planområdet
avvattnas till dikningsföretagen inom planområdet och vidare mot Vänern och Tidan. All
avvattning är reglerad via markavattningsföretag, se figur 1

Figur 1

Översikt. Aktuellt planområde. Bearbetad från Lantmäteriet. 2019.
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2.1. Markförhållanden
Planområdet utgörs av ca 68 ha åkermark och 82 ha skog. Marknivåerna inom
planområdet varierar med ca 15 m. Inom det nordöstra avrinningsområdet varierar
marknivåerna mellan 85 möh inom de centrala delarna till 72 meter över havet i
lågpunkten i anslutning till väg 202. Inom det sydvästra avrinningsområdet varierar
marknivåerna mellan
Generellt gäller att inom planområdet utgörs marken av lera där åkermark förekommer,
med vissa inslag av postglacial sand. Morän dominerar inom skogsmark. Berg i dagen
förekommer ställvis inom hela planområdet. Inom E20 längs med västra gränsen utgörs
marken av torv, se figur 2.

Figur 2

Jordartskarta

Lera karaktäriseras av mycket låg genomsläpplighet, morän såsom medelhög
genomsläppligt och sandig mark har generellt hög genomsläpplighet. Jorddjupet är mellan
0 – 5 m. Generellt råder dåliga förutsättningar till infiltration. Vid platsbesök förekom
stående vatten inom bland annat de östra delarna. Grundvattennivåer skulle sannolikt
varit ännu högre och stående vatten mer frekvent förekommande om inte utdikning hade
skett. Vid utdikning sänks grundvattennivån av.
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2.2. Hydrologi, avrinningsområde och dagvattenledningsnät
Planområdet är uppdelat i två huvudavrinningsområden. Det nordöstra som avvattnas
mot Vänern och det sydöstra som avvattnas mot Tidan. Det nordöstra
huvudavrinningsområdet har sedan delats in i 3 delavrinningsområden 1, 2 och 3. Det
sydvästra huvudavrinningsområdet har delats in i två delavrinningsområden 4 och 5.
Delavrinningsområdena visar på en förhållandevis stor belastning med externt vatten till
planområdet, dvs vatten som har sin uppkomst utanför planområdet. Detta gäller särskilt
för det nordöstra avrinningsområdet. Det externa vattnet kommer uteslutande från
naturmark, vilket innebär en förhållandevis trög avrinning. Naturmarksavrinning har
främst betydelse vid långvariga regn vid mättad mark eller under snösmältning då högre
flöden kan uppstår under lång tid, se tabell 1 och figur 3.

Figur 3

Delavrinningsområden

7

DAGVATTENUTREDNING TILLHÖRANDE KORSTORP 2:1 M FL
OMRÅDE FÖR INDUSTRIVERKSAMHET

2021-

Tabell 1

Storlek avrinningsområden
Avrinningsområde Delavrinningsområde
Nordöstra
avrinningsområdet
(mot Vänern)
Sydvästra
avrinningsområde
(mot Tidan)

Storlek [ha]

1
2
3
4

47,5
16,8
151
48,7

Storlek inom
planområde [ha]
9,4
17,1
76,8
8,63

5

98

36,4

Inom och nedströms planområdet förekommer omfattande täckdikning. Så gott som all
åkermark inom nordöstra delen av planområdet omfattas av täckdikning. Täckdikningen
avvattnas till ett markavattningsföretag. Idag är markavvattning förbjuden inom
merparten av södra Sverige.
Stora delar av nordöstra planområdet omfattas av båtnadsområdet för
markavattningsföretaget Brodderuds dikningsföretag av år 1941. Till
markavattningsföretaget avvattnas också uppströms liggande skogsmark genom
skogsdikning. Nedströms det nordöstra avrinningsområdet finns ytterligare två fastställda
markavattningsföretag och dessutom ett antal ej fastställda markavattningsföretag som
bygger på frivillig överenskommelse. 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 och Sund 4:6. Inom dessa planarbeten
krävs att uppströms avvattning från nu aktuellt planområde, Torskors 2:1 m fl, beaktas då
detta avvattnas genom dessa planområden.
I figur 4 och tabell 2 redovisas förekommande markavattningsföretag samt intolkade
diken och kulvertar. Observera att omfattningen av intolkade kulvertar ej är komplett,
utan redovisar enbart de av större betydelse.
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Figur 4

Markavattningsföretag
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Tabell 2
Fastställt

Berörda markavattningsföretag
Nr
Namn
Arkivnr.
1
2
3

Frivilligt
avtal

4
5

6
7
8
9

Brodderuds DF
av år 1941
Ingaryd-lövåses
DF år 1953
Hassle-Säby DF
1954
Brodderuds DF
av år 1941/1981
Igenläggning av
avlopp
Brodderyds DF
år 1972
Skogsdikning
Rösslingen 1988
Uppgift saknas
Sunda
dikningsföretag
av år 1983

R-E1a0865
R-E1a1562
R-E1a1658
U1168

Båtnadsområde
[ha]
135

Omfattning
Dikningsföretag

Belastas
av
4,5,6

123

Dikningsföretag

1,4,5,6

29

Dikningsföretag

1,2,4,5,6

Uppgift saknas

Omläggning
ledning
Igenläggning av
öppna avlopp

U0664

Uppgift saknas

U1486

Uppgift saknas

Dikningsföretag

U0116
U1769

Uppgift saknas
Uppgift saknas

Uppgift saknas
Uppgift saknas

1,2,4,5,6

U1298

Uppgift saknas

Dikningsföretag
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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 kapacitet är nära nog fullt
ianspråktagen. Högst 10 – 20 l/s bedöms kunna avledas till befintligt
dagvattenledningsnät. 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 ett relativt djupt dike med en genomsnittlig
lutning om 3,7 ‰. Enligt ansökan till vattendomstolen 1949 har diket i anslutning till
planområdet bottenbredden 0,3 m och släntlutning 1:1,25. Inom diket växte högt gräs
och vass vilket reducerar vattenföringsförmågan. Genom normalt underhåll kan
vattenföringsförmågan ökas avsevärt, se figur 5.
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Figur 5

”Utloppsdike” från nordöstra avrinningsområdet. Vy mot nordöst från väg 202.

Sydvästra avrinningsområdet avvattnas via en delvis kulverterad sträcka. I fält bedömdes
kulverteringen utgöras av ø400 mm betongledning med en genomsnittlig lutning om 6
‰. Därefter avleds vatten via ett öppet dike ner till E20 varefter diket återigen är
kulverterat ner till Tidan. Denna kulvertering ligger inom planområdet för del av Sund
4:6.

2.3. Skyfallsanalys
Skyfall i denna kontext avser nederbördstillfällen kraftigare än dimensionerande
nederbördstillfällen för föreslagna anläggningar dvs när anlagt ledningsnät och
dagvattenanläggningar ej kan avleda dagvatten.
En analys av förväntade rinnvägar och översvämmande ytor har gjort s med hjälp av
programmet Scalgo Live 1. I analysen har en nederbörd på 90 mm använts. I Scalgo Live
antas marken vara helt mättad och ingen hänsyn tas till jordlager, ledningar, kulvertar eller
vegetation Analysen visar således på ett extremt scenario. Analysen visar vart känsliga
områden förekommer avseende översvämning och indikerar vilka strukturer som är
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

1
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kritiska att bevara eller vart åtgärder krävs. Det är även viktigt att påpeka att analysen
utgår från befintliga marknivåer. Exploatering kan innebära nya instängda områden om
inte omgivande topografi beaktas, se figur 6

Figur 6

Skyfallsanalys. Potentiellt översvämningsdrabbade områden i blått.

Baserat på skyfallsanalysen förekommer lågpunkter som är känsliga avseende
översvämning inom det nordöstra avrinningsområdet. Inom det sydvästra
avrinningsområdet förekommer inga områden av större betydelse som riskerar problem
vid skyfall. Lågpunkterna är i huvudsak en konsekvens av att väg 202 anlagts via vägbank.
De potentiellt översvämningsdrabbade ytorna växer ej i utbredning vid mer omfattande
nederbörd, utan analysen visar på det mest extrema scenario som kan uppkomma. När
respektive lågpunkt ”fyllts upp” rinner vattnet vidare mot nordöst. Som mest kan 70 cm
vatten bli stående inom lågpunkterna innan vatten bräddar över väg 202. Analysen visar
på vikten av att avvattningen via trummor under väg 202 fungerar samt befintlig kulvert
från den västra lågpunkten. Lågpunkterna avvattnas i nuläget via tre trummor under väg
202 till nedströms dike tillhörande markavattningsföretag. Deras funktion är således
kritisk att bevara vid exploatering för att säkerställa att byggnader ej riskerar att skadas vid
skyfall.
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2.4. 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 ett detaljplaneprogram. 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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3.

Dagvattenflöden

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. Vidare är förutsättningarna för avledning via självfall begränsade.
Sammantaget ger det att betydande utjämningsvolymer och dagvattenreningsanläggningar
krävs.

3.1. 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.

3.2. Förutsättningar och antaganden
Efter byggnation avses dagvatten från planområdet ledas ut till recipienten Vänern och
Tidan. För att kunna avvattna planområdet via självfall krävs att befintliga diken,
trummor och kulvertar används. Befintliga anläggningar förvaltas av de fastighetsägare
som ingår i respektive markavattningsföretag. VA-huvudmannen får avleda dagvatten till
en vattenanläggning om det anses lämpligt. För att det ska betraktas som lämpligt krävs
att åtgärden ligger inom avrinningsområdet och att vattenanläggningen ska ha tillräcklig
kapacitet. 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 markavattningsföretag. Om kapaciteten
2

M. Asp et al. (2015). Framtidsklimat i Västra Götalands län – enligt RCP-scenarier.
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behöver öka för att göra området lämpligt för bebyggelse räknas det som ny
markavvattning och kräver tillstånd. Omprövning av Brodderuds markavattningsföretag
av år 1941 bedöms nödvändig under alla omständigheter då merparten av
båtnadsområdet skulle upptas i ett framtida utbyggt dagvattenledningsnät inom
planområdet. Detta gäller oavsett om avvattning sedan sker via självfall eller pumpning.
Planen kan antas även utan att omprövning av markavattningsföretag vunnit laga kraft
genom att föreskriva att startbesked ej kan erhållas innan omprövning är klar.
Omprövning eller avveckling av markavattningsföretag har ej analyserats vidare i denna
utredning.
Rening av dagvatten förutsätts nödvändigt för att inte bidra till försämrade möjligheter att
uppnå/bibehålla god status i recipienten.
Flödesberäkningarna är konservativa på så sätt att det antagits en hög hårdgörandegrad,
för att säkerställa en flexibel användning av marken över tid. 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.
Tabell 3
Ytslag

Ytslag, reducerad area och dimensionerande rinntid för nordöstra
avrinningsområdet
Yta [ha]
Avrinningskoeff. Reducerad
Rinntid [min]
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

Tabell 4
Ytslag

15 min

80,05

Ytslag, reducerad area och dimensionerande rinntid för sydvästra
avrinningsområdet
Yta [ha]
Avrinningskoeff. Reducerad
Rinntid [min]
area [ha]

Tak

20,3

0,9

18,9

Gata/Parkering

20,3

0,8

16,3

Natur

23,7

0,005

0,12

Totalt

64

15 min

35
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Avrinningskoefficienter och flödeshastighet för olika typer av ytor har tagits från Svenskt
Vatten P110. 3
Återkomsttiden för dimensionering av dagvattenanläggningar har antagits till 20 år.
Kommunens ansvar för marköversvämning med skador på byggnader sträcker sig till
>100 år, se tabell 5.
Tabell 5

Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya
dagvattensystem 4
VA-huvudmannens ansvar

Gles bostadsbebyggelse
Tät bostadsbebyggelse
Centrum- och affärsområden

Återkomsttid för
Återkomsttid för regn trycklinje i
vid fylld ledning
marknivå
2
10
5
20
10
30

Kommunens ansvar
Återkomsttid för
marköversvämning med
skador på byggnader
>100 år
>100 år
>100 år

3.3. Beräknade flöden, kapacitet, utjämningsbehov
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.
Svenskt vatten 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 5.
Beräknat dimensionerande flöde enligt Maximal avrinning från hårdgjorda ytor – inverkan av
naturmarksavrinning gäller för ett regn med 20 års återkomsttid inklusive klimatfaktor 1,3.
Om rinntiden för det exploaterade området är kort (< 30 min) sätts
avrinningskoefficienten till 0 – 0,02, vilket förutsetts gälla för aktuellt område.
Avrinningskoefficienten för naturmark har satts till 0,005.
Beräkningarna enligt Maximal avrinning från naturmark gäller för ett regn med ca 5 – 10 års
återkomsttid.
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*φexpl*i(tr)expl

3

Svenskt Vatten P110 – Avledning av dag, drän- och spillvatten. 2016

5

Svenskt Vatten. 2004. Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Publikation P90
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I tabell 6 redovisas beräknade flöden uppdelat på det nordöstra respektive sydvästra
avrinningsområdet efter exploatering.
Tabell 6

Beräknade flöden nordöstra avrinningsområdet
Avrinningsområde Maximal
Maximal avrinning
Dimensionerande
avrinning från hårdgjorda ytor - flöde, 20 år
från
inverkan från
[m3/s]
naturmark naturmarksavrinning,
[m3/s]
20 år [m3/s]

Dimensionerande
flöde, 100 år
[m3/s]

Nordöstra

1,24

9,40

8,55

14,56

Sydvästra

3,26

21,6

19,75

33,62

Kapacitet markavattningsföretag
En förutsättning för avledning till direkt berörda vattenanläggningar är att vattenföringen
ej får överstiga nuvarande dimensionerande vattenföring.
I ansökan för Brodderuds markavattningsföretag anges ett maximalt flöde från naturmark
till 2 l/s och ha. ”Vanlig” vattenföring, vilket bör tolkas som medelvattenföring, har
antagits till 0,2 l/s och ha. Ansatta flöden är vanligt förekommande vid dimensionering av
äldre vattenanläggningar. Enligt svenskt vatten uppskattas maximala avrinning från
naturmark till ca 5 l/s för ett flöde med 5 – 10 års återkomsttid baserat på uppmätta
flöden från olika avrinningsområden i Västsverige.2
Översiktliga kapacitetsberäkningar för närmast nedströms berörd vattenanläggning
baseras på angiven maximal- och medelvattenföring såsom angivet i domen tillhörande
Brodderuds markavattningsföretag av år 1941. Nedströms liggande
markavattningsföretag förutsätts inkludera dimensionerande flöden från uppströms
belägna markavattningsföretag.
I tabell 7 redovisas beräknad vattenföring och kapacitet för vattenanläggningen norr om
planområdet och vattenanläggningen sydväst om planområdet. Beräkningar har gjorts
genom antagande om ett maximalt flöde från naturmark till 2 l/s och ha.
Medelvattenföringen har antagits till 0,2 l/s och ha. För placering och numrering se figur

4.

Tabell 7

Beräknad dimensionerande maximal- och medelvattenföring för närmast berörda
markavattningsföretag.
Vattenanläggning

Brodderuds markavattningsföretag
av år 1941
U1769 (Underlag saknas)

Nummer
1
8

[ha]

[l/s]

Maximal
vattenföring
[l/s]

298
64

60
13

595
129

Avrinningsområde Medelvattenföring
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Beräkningar har också gjorts i bestämmande sektion för respektive vattenanläggning.
Bestämmande sektion för Brodderuds markavattningsföretag bedöms utgöras av
mottagande dike, direkt norr om väg 202, se figur 4. Vid en vattenföring om 600 l/s
beräknas vattenståndet i diket till 1,4 meter över botten, givet att diket underhålls.
Dikesdjupet uppgår till ca 2 m.
Bestämmande sektion för U1769 bedöms utgöras av en ø400 mm betongledning. Med en
genomsnittlig lutning om 6 ‰ har denna en högsta beräknad kapacitet om ca 180 l/s vid
ledning fylld till hjässa.
Sammantaget bedöms befintliga anläggningar anpassade efter aktuellt avrinningsområdes
dimensionerande flöden enligt de förutsättningar som angivits i ansökan. Givet att också
en klimatfaktor adderas så förutsätts hela kapaciteten ianspråktagen.
Utjämningsbehov
Dimensionerande flöden från det nordöstra respektive sydvästra avrinningsområdet ökar
markant vid exploatering. Kapacitet att avleda dagvatten via befintligt
markavattningsföretag bedöms högst begränsat. Därav uppstår ett behov av utjämning av
dagvatten inom båda avrinningsområdena.
Utjämningsbehov är beräknade under förutsättning att 500 l/s kan avledas från det
nordöstra avrinningsområdet och 300 l/s från det sydvästra, se kap X. Beräknade
utjämningsvolymer gäller för ett nederbördstillfälle med en återkomsttid om 20 år. Vid
häftigare regn krävs att höjdsättning av mark och byggnader görs med beaktande av att
byggnader ej riskerar att skadas även om dagvatten tillfälligt ansamlas på ytan, se kap 2.3.
I tabell 8 redovisas erforderliga utjämningsvolymer.
Tabell 8

Utjämningsbehov
Avrinningsområde
Utflöde [l/s]
Nordöstra
Sydvästra

18

500
300

Utjämningsvolym, 20
år [m3]
42 700
16 600

Regnets
varaktighet [tim]
12
6
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4.

Föroreningsbelastning

Föroreningsberäkningar har gjorts med yt- och dagvattenmodellen StormTac.
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. Rening avser sedimentationsdamm.
Föroreningsberäkningar är gjorda för det nordöstra avrinningsområdet som avvattnas till
Vänern och det sydöstra som avvattnas till Tidan. Riktvärdena är tagna från
Riktvärdesgruppens föreslagna riktvärdeshalter för dagvattenutsläpp klassade såsom ”låga
halter” 6, 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

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

kg/år

82

750 5.2

10

47 0.33

1.9

3.5 0.023

18000 140 0.14

0.019

µ/l

93

850 5.9

12

53 0.37

2.1

4.0 0.026

20000 150 0.16

0.022

18

75

Nuläge, ingen rening

Efter exploatering & rening

160 2000

Riktvärde [µ/l]
Sydvästra

Pb

8
Cu

Zn

0,4
Cd

10
Cr

15
Ni

0,03 40000
Hg

SS

400

0,03

P

N

Olja PAH16

BaP

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

Nuläge, ingen rening

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]

160 2000

8

18

75

0,4

10

15

0,03

40000

400

0,03

Föroreningsbelastningen till respektive recipient kommer att öka efter exploatering, vilket
är ofrånkomligt sett till att befintlig mark utgörs av naturmark. Föroreningshalterna
beräknas dock bli låga efter exploatering och rening.

6

Riktvärdesgruppen – Stockholms läns landsting. 2009. Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp.
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5.

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 det till exempel att det är samlad bebyggelse eller att
det saknas förutsättningar att omhänderta dagvattnet lokalt.
För aktuellt planområde saknas förutsättningar att omhänderta dagvattnet lokalt,
planområdet bedöms utgöra en större samlad bebyggelse varvid allmänt huvudmannaskap
bör gälla.
I normalfallet placeras förbindelsepunkten c:a 0,5 m utanför fastighetsgränsen.
Förbindelsepunkt kan vara till ledning, dike, damm eller annan dagvattenanläggning.
Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad och drift av dagvattensystemet på sin sida av
förbindelsepunkten. Vid allmänt huvudmannaskap ska dagvattenanläggningar, såsom
sedimentationsdamm, placeras inom allmän platsmark.
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6.

Förordad dagvattenhantering

Planområdet är mycket stort och lite är känt hur den tilltänkta exploateringen är tänkt att
utformas. Därav ska föreslagen dagvattenhantering betraktas som generell och
lösningarna som presenteras principiella.
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 7

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

Dimensionerande flöden blir mycket stora, men det föreligger stora osäkerheter i
beräkningarna. I och med att den planerade hårdgjorda ytan är så pass stor kommer viss
fördröjning att ske inom lokala lågpunkter även efter exploatering vilket inte beräkningar
tar hänsyn till. Beräknade flöden bör ses som extremer.
Flödesberäkningarna visar att avrinningen från naturmark har mycket liten betydelse sett
till dimensionerande flöden vid skyfall och långvariga regn efter exploatering. Även om
avrinningsområdet som utgörs av naturmark är förhållandevis stort så har de föreslagna
hårdgjorda ytorna så mycket större betydelse för dimensionerande flöden.
Flödestopparna från naturmark är små. Avrinningen från naturmark är dock viktig att
beakta då den totala volymen som avrinner från naturmark blir förhållandevis stora.
Följande moment vid exploatering av planområdet bedöms angelägna för att säkerställa
en god dagvattenhantering:
•

Minimera hårdgörandegraden genom att tillämpa genomsläppliga ytor och
anordnande av lokala fördröjningsytor

•

Anordnande av renings- och utjämningsanläggningar inom respektive
avrinningsområde

•

Kommunalt huvudmannaskap

•

Säkerställ kapaciteten inom avvattningsstråket från sydvästra avrinningsområdet
till Tidan

•

Säkerställ kapaciteten inom avvattningsstråket från nordöstra avrinningsområdet
till Vänern

•

Fortsatt avvattning av naturmark via befintliga markavattningsföretag
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•

Omprövning av Brodderuds markavvattningsföretag och gällande
avsänkningsnivå

•

Förprojektering av mark och lokalgator med höjdsättning och utpekade lokala
lågpunkter för fördröjning av dagvatten

6.1. Hårdgörandegrad
Skillnaden i flöden och föroreningsbelastning från planområdet före och efter
exploatering blir stor i och med att planområdet i nuläget utgörs av jordbruks- och
naturmark vilka generellt genererar låga föroreningshalter och ett mer utdraget
flödesförlopp. Exploatering i form av industrimark motsvarar generellt höga
föroreningshalter i dagvattnet. Föreslagen dagvattenhantering bygger på en mycket hög
hårdgörandegrad (90 %). För att minimera föroreningshalter och utjämningsvolymerna
bör hårdgörandegraden minimeras i den grad det är möjligt då den är avgörande för
föroreningsbelastning och erforderliga utjämningsvolymer.

6.2. Dagvattenanläggningar för rening och utjämning
Genom anläggande av en sedimentationsdamm, med en reglernivå för att även inrymma
utjämning, kan effektiv rening av partikelbundna föroreningar erhållas. Rening sker
genom att tyngre partiklar tillåts sedimentera till botten givet att tillräckligt lång
uppehållstid säkerställs. Erforderliga dimensioner är beräknade enligt area- och
volymmetoden 7 för att säkerställa tillfredställande rening. Beräkningarna gäller oaktat
utjämningsbehov och avser endast permanent vattenvolym.
Ovan den permanenta vattenvolymen krävs en reglernivå för att även inrymma utjämning
av dagvatten, se figur 8.

Figur 8

Principiellt tvärsnitt sedimentationsdamm med kombinerad utjämning.

Larm, T., Blecken, G. (2019). Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och
flödesutjämning av dagvatten. Svenskt Vatten Utveckling. [Rapport] Nr. 2019-20

7
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Ytanspråken beror till stor del av reglernivån vilken styrs av vattengången på
inkommande dagvattenanslutning, grundvattennivå och maximala reglerhöjden vilken i
sin tur beror av uppströms bebyggelse. Reglernivån beror av höjdsättning av nya
byggnader och lokalgator och dimensionerande grundvattennivå, se tabell 10.
Tabell 10

Area- och volymberäkningar för sedimentationsdamm
Avrinningsområde Medeldjup Permanent
Reglervolym,
[m]
vattenyta, Ap Vd [m3]
[m2]
Nordöstra
1
12 000
42 000
Sydvästra
1
5200
16 000

Total yta
[m2]
42 000
16 000

Båda utpekade områdena för sedimentationsdamm ligger inom lågpunkten för respektive
avrinningsområde. Befintlig topografi medger att dagvatten kan avledas till dessa via ett
kombinerat konventionellt ledningsnät och ytlig avledning. I figur 9 redovisas
schematiskt inritade dagvattendammar.

Figur 9

Principiell placering och ytanspråk för föreslagna sedimentationsdammar med
reglervolym
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6.3. Avvattning
Då de enda möjligheterna till avvattning via självfall bedöms vara via befintliga diken och
ledningar tillhörande markavattningsföretagen inom vilka det finns en begränsad
flödeskapacitet bedöms även pumpning vara aktuell. Om dagvatten från uppströms
liggande naturmark också styrs till föreslagna sedimentationsdammar för avvattning via
pumpning riskerar detta utgöra en betydande belastning och kostnad vid pumpning.
Därmed är det angeläget att avvattna så mycket som möjligt av uppströms liggande
naturmark via självfall såsom nuläget. Detta kräver viss omledning av kulverterade diken
inom planområdet.
Storleken på dimensionerande flöden innebär att avvattning inom planområdet primärt
bör hanteras via öppna ytliga avrinningsstråk. Att dimensionera ett ledningsnät av
erforderlig dimension om 20 m3/s ska fram till lågpunkten är svårt att få till med täckning
och fall, även om flödet delas upp i flera ledningar. Som jämförelse klarar en ledning med
2 m diameter att avleda ca 10 m3/s. Vid projektering av lokalgator och höjdsättning kan
utjämningsvolymer anordnas lokalt via flera dagvattenanläggningar. Kvittblivning genom
infiltration är dock olämpligt sett till de relativt täta jordlager som förekommer inom hela
planområdet.
Då en stor del av Brodderuds markavattningsföretag ligger inom planområdet förväntas
omprövning krävas. Genom markavattningsföretaget och åkerdräneringar har
grundvattennivåerna sänkts av. Vid dimensionering av ett dagvattensystem inom
planområdet krävs fastställande av vilken grundvattennivå som ska gälla inom
planområdet efter att markavvattningsföretaget är omprövat. Grundvattennivåerna styr
nivån på den permanenta vattenvolymen inom sedimentationsdammarna. Att sänka av
grundvattennivåerna är tillståndspliktigt.
Det sydvästra avvattningsstråket avvattnas till Tidan via ett avtalat markavattningsföretag
och via ytterligare två ej antagna planområden. Här förutsetts ingen pumpning nödvändig.
Avvattning bedöms kunna ske via modifierade befintliga anläggningar och delvis nya
diken mot Tidan efter rening och utjämning. Överenskommelse med berörda
fastighetsägare och markavattningsföretag krävs.
Det nordöstra avrinningsstråket mot Vänern kan nyttjas till viss del då planområdet ligger
inom båtnadsområdet för Brodderuds markavattningsföretag. I nuläget beräknas 60 l/s
avledas i medeltal från planområdet och uppströms liggande skogsmark, vilket innebär att
även efter exploatering bör 60 l/s kunna avledas via nedströms markavattningsföretag
efter omprövning och avtalsskrivning med nedströms berörda markavattningsföretag.
Detta kan ske utan merkostnader för nedströms liggande åkermark.
Tekniskt bedöms det möjligt att avleda ca 600 l/s. I nuläget inträffar beräknade maximala
flöden från avrinningsområdet dock sällan, och aldrig under växtsäsong. Vid hårdgörande
av planområdet och avvattning via markavattningsföretagen innebär det att högre flöden
skulle inträffa betydligt mer frekvent, under längre tid och även under växtsäsong.
Nedströms åkermark skulle på så sätt inte längre kunna dräneras ut, såsom syftet
ursprungligen var vid anläggande av markavattningsföretagen, och produktionen av
grödor riskerar att minska. Därtill ökar underhållskostnaderna för nedströms anläggningar
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tillhörande markavattningsföretagen. Ska flöden högre än medelflöden avledas via
markavattningsföretagen krävs avtal och även ekonomisk kompensation kan bli
nödvändig.
Föreslagen sedimentationsdamm inom det nordöstra avrinningsområdet bygger på ett
utflöde om 500 l/s. Antaget att 50 l/s kan avledas via självfall och nedströms
markavattningsföretag krävs att ca 450 l/s pumpas. Att ett visst flöde kan avledas via
självfall har stor betydelse för driftkostnaden för dagvattenanläggningen då möjligheterna
till kontinuerlig avvattning via självfall får stor betydelse på årsvolymen av pumpat vatten.
I denna utredning har förutsättningarna för pumpning och ledningsbyggande ej studerats
vidare. Recipienten (Vänern) förutsätts dock bli densamma.

6.4.

Hantering av extrema flöden/skyfall

Ledningsnätet kan inte dimensioneras för att klara de stora flödena som uppstår i
samband med skyfall. Dagvattnet kommer då under korta tider att ansamlas som ytvatten.
Det är då viktigt att eftersträva att dagvatten styrs så att omkringliggande områden inte
översvämmas på ett oönskat sätt.
Planområdet lutar ihållande mot lågpunkten i väst närmast Ödeshögsvägen. Regn som
överstiger utjämningsvolymerna; dvs regn med en återkomsttid> 20 år, avrinner således
västerut mot invallningsföretaget. På så sätt finns goda förutsättningar för avledning av
extrema regn utan skador på ny eller befintlig bebyggelse.
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7.

Påverkan på miljökvalitetsnormer

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 är låga.
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. Vid tilltänkt exploatering bebyggs skog- och åkermark
varvid det kontinuerliga läckaget från skogsmark minskar. Förordad dagvattenrening
innebär också att orenat dagvatten från uppströms liggande skogsmark kommer att
passera genom föreslagna dagvattenanläggningar och renas. På så sätt minimeras
spridningen av kvicksilver till respektive recipient.
Tributyltenn (TBT) har koppling till bland annat transporter där det till stor del är bundet
till större partiklar. Genom att låta dagvatten från planområdet passera
sedimentationsdammar tillåts större partiklar sedimentera varvid spridningen av bland
annat TBT minimeras.
Sammantaget medför aktuell exploatering och föreslagen dagvattenhantering låga
föroreningshalter genom en effektiv dagvattenrening. Inget dagvatten kommer att lämna
planområdet orenat, med reservation för exceptionella regn. Vid exploatering av
naturmark kommer dock ofrånkomligen en ökning av föroreningsmängder att ske, dock
ej i sådan omfattning att god status ej kan nås.

26

DAGVATTENUTREDNING TILLHÖRANDE KORSTORP 2:1 M FL

OMRÅDE FÖR INDUSTRIVERKSAMHET
2021-

8.

Sammanfattande kommentarer

I nuläget består aktuellt område av produktionsskog och åkermark. Marken är småkullig
med två större definierade avrinningsområden, ett mot Tidan och ett mot Vänern.
Avsedd exploatering kommer att utgöra en betydande förändring i flöden.
Avrinningsområdet saknar kommunal avvattning i nuläget. Med anledning av områdets
storlek är det mycket viktigt att säkerställa avvattningsstråken till respektive recipient.
Befintlig avvattning sker via diken och trummor tillhörande markavattningsföretag. För
aktuellt planområde saknas förutsättningar att omhänderta dagvattnet lokalt, planområdet
bedöms utgöra en större samlad bebyggelse varvid allmänt huvudmannaskap bör gälla.
För att kunna nyttja nedströms diken och trummor krävs tillstånd från respektive
markavattningsföretag. Befintliga diken och trummor bedöms dock ej tillräckliga för att
kunna avleda dagvattnet från planområdet. Det finns möjligheter till avvattning via
konventionellt självfall men det kräver omfattande juridisk hantering
(markavattningsföretag). Utjämning och alternativ avledning via pumpning bedöms
nödvändig.
Goda förutsättning för hantering av skyfall föreligger. Genom en varsam höjdsättning
inom och i anslutning till utpekade lågpunkter kan överskottsvatten avledas utan negativa
konsekvenser på befintliga och planerade byggnader.
Planområdet utgör i nuläget en liten föroreningsbelastning till recipienterna Tidan och
Vänern. Förordad dagvattenhantering utgörs av industrimark vilka generellt medför höga
föroreningshalter. Därav krävs uppförande av anläggningar för rening av dagvatten.
Förordad dagvattenhantering utgörs av två sedimentationsdammar, med kombinerad
permanent vattenvolym och utjämningsvolym, för utjämning och rening av dagvatten.
Sedimentationsdammarna placeras inom lågpunkten för respektive avrinningsområde. Då
planområdet är mycket stort, med olika delavrinningsområden, förordas en
förprojektering av gator, ledningsnät och verksamhetsytor för att närmare analysera hur
dagvattnet ska hanteras internt och avvattnas mot respektive anläggning.

Vatten och Samhällsteknik AB
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