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SAMMANFATTNING 
Sweco har i samband med skyfallskarteringen för Töreboda kommun tagit fram en 

bedömning och rekommendationer gällande översvämningsrisken för planområdet 

Gastorp Östra (Järneberg 6:1). Detaljplanen har nu varit på samråd och en 

dagvattenutredning behöver göras enligt Länsstyrelsens rekommendationer. Syftet med 

detaljplanen är bland annat att möjliggöra drygt 100 bostäder i blandad bebyggelse. 

Utredningens syfte är att utreda befintlig och framtida dagvattenavledning och -rening för 

detaljplaneområdet. I uppdraget ska förslag tas fram på utformning av framtida 

dagvattensystem inom området samt undersökning av möjlighet att flytta en befintlig 

damm. 

Till följd av exploatering ökar dagvattenflödet från planområdet med ca 720 l/s i jämförelse 

med dagens flöde. Även föroreningsbelastningen i dagvattenflöde från planområdet ökar 

i jämförelse med nuvarande belastning.  

För att uppnå reningsbehov och behov på fördröjning föreslås att dagvatten från 

planområdet hanteras i en dagvattendamm som föreslås anläggas i planområdets 

nordvästra del. Dagvatten från planområdet föreslås ledas till dagvattendammen genom 

nedgrävda ledningar. Efter fördröjning och rening i dammen föreslås dagvatten genom 

strypt utlopp ledas till befintlig dykarledning under Göta kanal. För att inte öka belastningen 

på dykarledningen gentemot dagens flöden ska maximalt utflöde från dammen begränsas 

till befintligt dimensionerande flöde för planområdet för ett 20-årsregn. Det är viktigt att 

dammen är lättillgänglig för fordon vid drift och underhåll (t.ex. slamtömning, gräsklippning, 

kontroll av in- och utlopp). En drift- och underhållsplan som säkerställer vad, när och av 

vem drift ska genomföras, bör tas fram i detaljplaneskedet.   

Takvatten är, förutsatt hållbara materialval, relativt rent och kan avledas rakt ut till 

recipienten. Dagvatten från takytor på de nya villaområdena i västra del av planområdet 

föreslås avledas till Gastorpsdiket utan fördröjning och rening. Det befintliga flödet från 

hela planområdet till markavvattningsföretag uppskattas till ca 105 l/s. Det framtida flödet 

från nya villaområden efter exploatering uppskattas till ca 130 l/s. Avledning bedöms inte 

medföra väsentligt ändrade förhållanden för markavvattningsföretaget. Lösningen 

behöver diskuteras med styrelsen för markavvattningsföretaget. 

Med föreslagna dagvattenåtgärder kan krav om fördröjning och rening uppfyllas. 

Detaljplanen bedöms inte medföra någon sänkt kvalitetsfaktor för recipienten. Den 

befintliga dammen bedöms kunna flyttas till föreslagen plats inom detaljplaneområdet.  
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INLEDNING 
 

BAKGRUND OCH SYFTE 
Sweco har i samband med skyfallskarteringen för Töreboda kommun tagit fram en 

bedömning och rekommendationer gällande översvämningsrisken för planområdet 

Gastorp Östra (Järneberg 6:1). Detaljplanen har nu varit på samråd och en 

dagvattenutredning behöver göras enligt Länsstyrelsens rekommendationer.  

Syftet med detaljplanen är bland annat att möjliggöra drygt 100 bostäder i blandad 

bebyggelse (villor, par-, rad-, kedjehus och flerbostadshus). 

Utredningens syfte är att utreda befintlig och framtida dagvattenavledning och -rening för 

detaljplaneområdet. I uppdraget ska förslag tas fram på utformning av framtida 

dagvattensystem inom området samt bedöma möjlighet av flytt av befintlig damm. 

ORIENTERING 
Det aktuella området är beläget i den nordöstra delen av Töreboda, intill Göta kanal (Figur 

1). Området begränsas av Haddebodavägen (väg 200) i öster, ett dike i väster och lokala 

bilvägar i norr och söder. Cirka 50 m väster om fastighetsgränsen rinner Göta kanal i 

riktning från syd till nord. Området omfattar knappt nio hektar. 

 

Figur 1 Planområdets placering. Källa: samrådshandlingarna, Töreboda kommun. 

UNDERLAG 
Följande underlag har legat till grund för dagvattenutredningen: 

• Planområdesgräns (dwg) 

• Planbeskrivning, Detaljplan för del av Järneberg 6:1 m.fl., samrådshandling, 

september 2021. 



 

 

• Flygfoto där man ser markanvändning och planområdesgräns (pdf) 

• Planillustration (dwg) där illustrationen illustrerar fullt genomförd plan i enlighet 

med 4 kap. 33 § PBL (2010:900)  

• Ortofoto (tif) 

• Geoteknisk och markteknisk utredning (pdf), Sweco Sverige AB, 2021-08-20   

• Policy för hantering av dagvatten i Mariestads kommun  

• Dykarledning under Göra kanal, profil, Töreboda dagvattenföretag, 1991 (kopia 

ur Töreboda dikningsföretag, 1963) 

• Töreboda dikningsföretag, 1963 

• Geoportal, Länsstyrelsen. 

https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=6ab7fcca7c3e45ad8d84e

bd38bd962ad 

 

• Skyfallsmodellering över Töreboda, Sweco 2021 

METODIK 
Följande avsnitt beskriver den metodik och de riktlinjer som använts i        

dagvattenutredningen. För fördjupade beskrivningar hänvisas till Svenskt Vattens 

publikation P110. 

Beräkning av dimensionerande flöden för nuvarande förhållanden har bedömts i enlighet 

med metodik för naturmarksavrinning enligt Svenskt Vattens publikation P110. 

Dimensionerande dagvattenflöden efter exploatering har beräknats med rationella 

metoden i enlighet med P110. Vid beräkning med rationella metoden antas att det största 

flödet uppkommer vid ett regn med en varaktighet motsvarande den längsta rinntiden inom 

området. Regnintensiteten multipliceras med områdets area och en sammanvägd 

avrinningskoefficient som beskriver ytans beskaffenhet. Rationella metoden lämpar sig väl 

vid homogena områden med rektangulär form. Båda dessa kriterier uppfylls av 

delområdena inom detaljplanen.  

Planområdet betraktas som tät bostadsbebyggelse, vilket innebär att 20 års återkomsttid 

gäller för vattennivå vid ledningarnas hjässa och 5 års återkomsttid gäller för 

marköversvämning utan skada på byggnader. Vid marköversvämning med skada på 

byggnader och infrastruktur skall alltid återkomsttiden vara över 100 år.  

Klimatfaktor på 1,25 har använts vid beräkning av dimensionerande regn för framtida 

flöden.  

Vid bedömning av fördröjningsåtgärder för att reducera framtida flöden har 

utgångspunkten varit att belastningen på nedströms områden ska vara den samma som 

nuläget. Med andra ord ska flödet ut från området inte öka vid ett dimensionerande regn. 

Föroreningshalter i utgående dagvatten från planområdet har beräknats som 

årsmedelhalter med hjälp av den webbaserade applikationen StormTac Web (version 

21.3.3). StormTac är en vedertagen programvara som baseras på schablonvärden för 

olika markanvändningstyper och bygger på underlag från studier med 

flödesproportionerlig provtagning.  

Töreboda kommun har inga egna riktlinjer gällande föroreningshalter i utgående 

dagvatten. Som jämförelsevärden har riktvärden från Mariestads kommuns 

dagvattenpolicy använts (Tabell 1). Riktvärdena är samma som Miljöförvaltningen 

Göteborgs Stad använder sig av. Endast ämnen som bedömts vara förekommande i 

utgående dagvatten från planområdet har inkluderats i utredningen. 

https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=6ab7fcca7c3e45ad8d84ebd38bd962ad
https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=6ab7fcca7c3e45ad8d84ebd38bd962ad
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Tabell 1 Riktvärden för utsläpp av förorenat dagvatten till dagvattenledningar och vattendrag 

i Töreboda kommun. 

 

AVGRÄNSNINGAR 
I enlighet med överenskommet anbud kommer följande att undersökas inom ramarna för 

denna utredning: 

Befintliga förhållanden  

• Nuvarande dagvattensituation 

• Planområdets förutsättningar, läge, höjder, geoteknik  

• Recipienten (fysisk förutsättning, statusklassning, MKN) 

• Omvärldsbevakning (beskrivning av vilka tillstånd/dispenser som kan krävas för 

dagvattenhanteringen samt konsekvenser och krav på grund av 

markavvattningsföretaget)  



 

 

Framtida dagvattenhantering  

• Ta fram en lösning för omhändertagande och fördröjning av dagvatten. Detta ska 

baseras på uppgifter om tillåtet utsläppsflöde till dykarledningen. En analys görs 

av skillnader mellan utsläppskrav för markavvattningsföretag och kapacitet i 

dykarledningen.  

• Bedöma erforderligt reningsbehov av dagvatten och vid behov ta fram en lösning 

för rening av dagvatten. Föroreningsberäkning för planområdet genomförs med 

verktyget StormTac Web för befintlig situation samt framtida situation före och 

efter eventuell reningsanläggning. Föroreningar efter reningsanläggning 

beräknas med schablonmässig reningseffekt. 

• Bedöma planområdets påverkan på MKN för recipienten. 

• Eventuellt visa på justeringar av planförslaget (avseende byggnaders läge, ytor 

för fördröjning och avledningar av vatten m.m.) som måste göras för att tillgodose 

en tillfredsställande dagvattenhantering. 

• Utreda möjligheterna att flytta en befintlig damm i södra delen av planområdet till 

den norra delen av planområdet. 

 

ORGANISATION 

 

Beställare Dan Harryzon Töreboda kommun 

      

Uppdragsledare Christina Wetterlundh  Sweco Sverige AB 

      

Handläggare Daiva Börjesson Sweco Sverige AB 

  

Maria Hanna 
Joe Stobart 
Andreas Karlsson    

Intern kvalitetsgranskning Christina Wetterlundh Sweco Sverige AB 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
NUVARANDE MARKANVÄNDNING 

Det aktuella området är idag obebyggt och utgörs av jordbruksmark. En befintlig damm 

finns i den sydvästra delen av området.  

 

TOPOGRAFI 
Marken är relativt plan men ställvis finns det berg i dagen samt sten och block i markytan. 

Marknivåerna inom detaljplaneområdet varierar mellan +91 och +93 (Geoteknisk 

undersökning, Sweco, 2021). Området lutar från öster till väster. Marknivåerna inom 

området C (framtida plats för dagvattenanläggning) varierar mellan +91.75 och +91.96 

(Figur 2). 

 

Figur 2 Marknivåerna inom planområdet. Planområdets ungefärliga gräns markerat med svart. 

Källa: Scalgo Live.  

GRUNDVATTENFÖRHÅLLANDEN 

Enligt genomförd geoteknisk undersökning (Sweco, 2021) har fritt vatten noterats i 

sonderingspunkter på 1,7 á 2,2 meters djup under markytan (ca +89,9 á +90,9 RH2000). 

Fritt vatten kan ses som en indikation på grundvattenytans läge vid undersökningstillfället. 

Grundvattennivån ska förväntas variera över tid, årstid och väderlek och sammanfaller 

med aktuellt vattenstånd i Göta kanal. 

JORDLAGERFÖRHÅLLANDEN OCH GENOMSLÄPPLIGHET  
SGU:s jordartskarta visar lera- silt över planområdet (Figur 3), vilket innebär en låg 

genomsläpplighet (Figur 4). 



 

 

 

Figur 3 Utdrag ur SGU:s jordartskarta. 

 

Figur 4 Utdrag ur SGU:s genomsläpplighetskarta. 

Förutsättningar för infiltration och perkolation av dagvatten till grundvatten inom 

planområdet bedöms vara begränsade.  
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BEFINTLIG VATTENAVRINNING  
Planområdet består idag av jordbruksmark med ett par korsande och angränsande diken, 

varav Gastorpsdiket till följd av storlek och lutning är den primära rinnvägen för vatten bort 

från området. Vattnet avrinner därefter genom en dykarledning under Göta kanal (Figur 5) 

för att sedan fortsätta mot Friaån i väster.  

 

Figur 5 Befintlig vattenavrinning från planområdet. Källa: Scalgo Live.  

Tvärs området går markförlagda VA-ledningar. Lägen och kapaciteter på eventuella 

dräneringar och pumpbrunnar i området har ej undersökts. 

RECIPIENT 
Vatten i planområdet avrinner via dykarkulvert under Göta kanal för att sedan försätta mot 

Friaån i väster. 

Enligt länsstyrelsens kartering av delavrinningsområden bedöms recipienten för 

ytavrinning från planområdet vara Friaån - Horsklippan till Björkulla – Mariestad kommun 

(SE651266-140 156). I Figur 6 visas aktuella delavrinningsområde som har en area på ca 

79 km2.   

Miljökvalitetsnormer (MKN) används som ett styrinstrument inom förvaltning av vatten. 

Normerna uttrycker den kvalitet som en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. 

Friaån - Horsklippan till Björkulla ekologiska status bedöms i nuläget som måttlig och 

kemisk status uppnår ej god. Kvalitetskraven är att god ekologisk status och god kemisk 

status ska uppnås senast 2027 (VISS).  

Den ekologiska statusen bedöms måttlig baserat på konsekvens av hydromorfologiska 

kvalitetsfaktorer från jordbruk. Vattenförekomsten bedöms även ha en betydande 

påverkan från punktkällor i form av reningsverk med risk för problem med miljögifter.  

Den kemiska statusen bedöms som ej god för bromerad difenyleter och kvick-silver. Dessa 

ämnen har en nationell klassificering; gränsvärdena överskrids i alla Sveriges undersökta 

vattenförekomster. 

 

Gastorpsdiket 

Dykarledning 

Befintlig damm  



 

 

 

Figur 6 Aktuellt planområde (röd markering) och delavrinningsområdet (turkos markering) till 

recipienten (Länsstyrelsen, 2021). 

MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 
Gastorpsdiket omfattas av ett markavattningsföretag, Töreboda dagvattenföretag av år 

1991, som bildades för att förhindra översvämningar i Töreboda tätorts nordöstra delar 

och reglerar därmed dikets utformning, läge och vattentillförsel. Företaget är nu 

konstruerat med bland annat öppna diken som är dimensionerade för att magasinera ett 

dagvattenflöde beräknat på högsta högvattennivå med 50 års åtkomsttid och med en 

momentan flödestopp av 25 % (hhq50 år + 25%). Som en del av markavvattningsföretaget 

finns en konstruerad vall söder om planområdet med en angiven höjd +92,45 (RH2000). 

Denna vall ska förhindra att vatten tränger söderut och in till tätorten vid nederbörd som 

är större än den dimensionerade nederbördsmängden. Det är av högsta vikt att dessa 

anläggningar får vara orörda för att minimera översvämningsrisken i området samt i delar 

av tätorten.  

Markavvattningsföretaget passerar Göta kanal genom en dykarledning. 
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PLANERAD BEBYGGELSE 
Syftet med detaljplanen är att utveckla och utvidga Töreboda tätort med 

småhusbebyggelse och flerbostadshus genom att möjliggöra för nya bostäder och mindre 

verksamheter på Järneberg 6:1 (Gastorp östra). Byggnation av både villor, parhus, 

radhus, kedjehus och flerbostadshus samt tillhörande komplementbyggnader medges. 

Marken i området där den befintliga dammen ligger (se Figur 5) kommer att fyllas upp och 

bebyggas.  

Området planeras med en något större täthet än omgivande bebyggelse då planen avser 

medge bebyggelse i upp till fyra våningar. Illustrationsplan över planområdet framgår av 

Figur 7. 

 

Figur 7 Illustrationsplan över planområdet. Källa: Planbeskrivning, samrådshandling, 

Töreboda kommun. 

 



 

 

BERÄKNINGAR 
 

BEFINTLIGA DAGVATTENFLÖDEN  
För beräkning av befintliga dagvattenflöden har uppskattning av avrinningskoefficient 

utgått från tabell 4.8 i Svenskt Vattens publikation P110 (2016).  

Tabell 2 Avrinningskoefficienter enligt P110 tabell 4.8. 

 

Planområdet utgörs idag av jordbruksmark. Avrinningskoefficient 0,1 har använts i 

utredningen för beräkning av dagvattenflöden före exploatering. Områdets 

dimensionerande rinnhastighet för befintlig markanvändning bedöms vara 0,1 m/s (natur- 

och åkermark). Beräknad rinntid för befintligt område är ca 40 minuter. 

Det befintliga flödet uppskattas ca 105 l/s. Beräkningar av dimensionerande 

dagvattenflöden med befintlig markanvändning framgår i Tabell 3. 

Tabell 3 Beräkningar för avrinning från ytor inom planområdet. Markanvändning under 

befintliga förhållanden och motsvarande avrinning vid ett 20-årsregn utan klimatfaktor. 

Dimensionerande regnintensitet 119 l/s*ha. 

Markanvändning Area [ha] 𝜑 Areared [ha] Flöde [l/s] 

Jordbruksmark 8,6 0,1 0,86 103 

 

FRAMTIDA DAGVATTENFLÖDEN  
För beräkning av dagvattenflöden har uppskattning av avrinningskoefficienter utgått från 

tabell 4.9 i Svenskt Vattens publikation P110 (2016). Avrinningskoefficienter som använts 

som underlag for beräkningarna visas i Tabell 4. 

 
Tabell 4 Avrinningskoefficienter enligt P110 tabell 4.9. 

 

Avrinningskoefficienter 0,4 (Öppet byggnadssätt, flerfamiljshus, radhus, kedjehus), 0,2 

(Villor tomter >1000m2) och 0,1 (Park, gräsyta) använts för beräkning av dagvattenflöden 

efter exploatering. Indelning av planområdet redovisas i Figur 8. 
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Figur 8 Indelning av planområdet för beräkningar av framtida dagvattenflöden. 

Det framtida flödet från planområdet efter exploatering uppskattas till ca 830 l/s. 

Beräkningar av dimensionerande dagvattenflöden med framtida markanvändning framgår 

i Tabell 5. 

 
Tabell 5 Beräkningar för avrinning från ytor inom planområdet. Markanvändning under 

framtida förhållanden och motsvarande avrinning vid ett 20-årsregn med klimatfaktor 1,25 

(dimensionerande regnintensitet 358 l/s*ha). Uppskattad rinntid för framtida område är ca 10 

minuter. 
 

Delområde Yta [ha] 𝜑 Ytared [ha] Flöde [l/s] Flöde [l/s] 

Inkl. klimatfaktor 1,25 

Naturområde, park 2,5 0,1 0,3 73 91 

Villor 1,8 0,2 0,4 104 130 

Öppet byggnadssätt 4,2 0,4 1,7 485 606 

Totalt 8,6  2,3 662 827 

 

Skillnaden i flöde före exploatering vid ett 20-årsregn utan klimatfaktor (Tabell 3) efter 

exploatering vid ett 20-årsregn med klimatfaktor 1,25 (Tabell 5) är ökning med ca 720 l/s. 

Det orsakas av att klimatfaktorn ger ett intensivare dimensionerande regn/flöde och att 

andelen hårdgjorda ytor (Ytared, ha) ökar med ca 170 % (ca 1,45 ha) efter exploatering. 



 

 

TEORETISKT KAPACITET I DYKARLEDNINGEN 
För att beräkna dykarledningens kapacitet (Figur 9) har Colebrooks diagram använts. 

Colebrooks diagram är ett diagram som kan användas för att beräkna såväl tryck som 

självfallsledningars hydrauliska kapacitet. Diagrammet visar friktionsförlusten i promille vid 

olika flöden i olika ledningar. Colebrooks diagram ger kapaciteten för en fylld 

självfallsledning om trycklinjens lutning sätts lika med ledningens lutning. Om det verkliga 

flödet i ledningen är mindre än vad som erhålls vid avläsning i Colebrooks diagram är 

ledningen delvis fylld. I äldre avloppsledningar kan det förekomma att en avloppshud 

bildas som med tiden kan ge ett något ökat råhetstal. I Svenskt Vattens publikation P110 

rekommenderas att råhetstalet 1 mm används för betongledningar. 

 

Figur 9 Dykarledning under Göra kanal, profil, Töreboda dagvattenföretag, 1991 (kopia ur 

Töreboda dikningsföretag, 1963). Inmätning av ledningen kompletterades av Sweco 2021. 

Dykarledningen har en tvärsnittsarea om ca 3,3 m2. Det motsvarar area (innerdiameter) 

för en rund ledning med diameter på ca 2100 mm. Lutning i dykarledningen har beräknats 

till 20 promille (ledningens längd 32,5 m, vattengång från +86.59 till +85.91). Med en 

lutning, tvärsnittsarea och längd enligt ovan uppskattas en rund ledning ha en 

flödeskapacitet på ca 24000 l/s. Dykarledningen har en ovalitet (Figur 10). En oval ledning 

får teoretiskt en något lägre kapacitet än en rund. 

Befintlig belastning på dykarledningen är ej känd. För att uppskatta ledig kapacitet i 

dykarledningen behöver befintlig belastning på ledningen tas fram. 

 

Figur 10 Befintliga dykarledningens ovalitet. 
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FÖRDRÖJNINGSVOLYMER UTIFRÅN TEORETISKT KAPACITET I 

DYKARLEDNINGEN 
Dykarledningen under Göta kanal har en teoretisk kapacitet på ca 24 000 l/s. Befintlig 

belastning på dykarledningen och således ledningens lediga kapacitet är ej känd.  

För att inte öka belastningen på dykarledningen ska fördröjning utformas så att flödet från 

planområdet inte ska öka gentemot dagens flöden. Maximalt utflöde från planområdet 

efter exploatering begränsas till befintligt dagvattenflöden från planområdet, dvs ca 105 

l/s. 

Dimensionerande magasinsvolym bestäms genom den maximala skillnaden mellan 

tillrinning och avtappning vid olika varaktigheter på det dimensionerande regnet. Med 

inflöde ca 830 l/s och maximalt tillåtet utflöde enligt ovan är erforderligt behov av 

dagvattenfördröjning ca 570 m3 (vid ca 40 min regnvaraktighet) för planområdet för ett 

regn med 20-års återkomsttid och inklusive en klimatfaktor på 1,25. 

FLYTT AV BEFINTLIG DAGVATTENDAMM 
En utredning har gjorts, med stöd av hydraulisk modellering, av om flytten av dammen 

påverkar vattennivåer och avrinning i och omkring planområdet. Resultatet visar att flytten 

får ingen eller enbart minimal påverkan på området.  

I nuläget beräknas dammen behöva omhänderta 3200m3 vatten, men bedöms kunna ta 

emot 4000 m3 vatten när den är full. Den beräknas ha ett maxdjup på 1,56 meter och en 

utbredning på 2 500 m2. Eftersom bebyggelsen kommer att placeras högre än nuvarande 

marknivå och därmed flytta de vattenvolymer som enligt Figur 11 ligger på området för 

kommande bebyggelse behöver dammens storlek, volymbehov och exakta placering 

studeras noggrannare när höjderna är bestämda.   

 

 

Figur 11 Jämförelse nuvarande situation (vänster bild) med framtida situation med flyttad damm (höger bild).  

Befintlig 

 damm 

Ny damm 



 

 

 

Figur 12 Skillnad på vattendjup efter att dammen byggs. 
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UTSLÄPPSKRAV FÖR 

MARKAVVATTNINGSFÖRETAG  
Anslutning av dagvatten till ett befintligt markavvattningsföretag kan innebära att man 

genomför åtgärder som permanent ändrar markens vattenförhållanden. Åtgärden 

genomförs för att marken ska bli lämplig att använda för ett visst ändamål. Markavvattning 

är åtgärder som: 

• Tar bort oönskat vatten genom dränering eller dikning 

• Skyddar mot vatten, till exempel invallning. 

Det är alltid syftet med åtgärden som avgör om den räknas som markavvattning eller inte. 

Om syftet är att permanent ändra markens lämplighet för ett ändamål, som till exempel för 

odling eller bebyggelse räknas det som markavvattning. 

Markavvattning är förbjudet i områden där det är särskilt viktigt att bevara våtmarker och 

skydda det unika djur- och växtliv som finns där. Syftet med förbudet är att kraftigt 

begränsa eller sätta stopp för markavvattningen eftersom många våtmarker har försvunnit 

till följd av utdikning och uppodling. 

I Västra Götalands län är det markavvattningsförbud i hela länet. För att få utföra en ny 

markavvattnande åtgärd krävs det både en dispens och ett tillstånd till markavvattning från 

länsstyrelsen. 

DAGVATTEN 
Diken som anlagts för att ta hand om dagvatten är inte markavvattningsdiken. Vattnet i 

dikena är antingen dagvatten, eller avloppsvatten. Dagvatten är till exempel regn eller 

smältvatten från tak, vägar och annat. Om kommunen har inrättat ett verksamhetsområde 

för dagvatten är vattnet inom verksamhetsområdet ett avloppsvatten och ska hanteras 

enligt 9 kap. miljöbalken. Dagvatten som avleds genom ett öppet dike eller nedgrävd 

ledning inom detaljplanerat område är också avloppsvatten. När man tar hand om sådant 

vatten är det avloppsvatten och inte markavvattning. 

OMPRÖVNING AV TILLSTÅND  
Avloppsvatten kan, enligt 3 kap. 5-8 §§ Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet (LSV) om det är lämpligt, anslutas till en ledning för markavvattning. Om 

avloppsvatten leds till ett befintligt markavvattningsföretag kan det behövas omprövning 

av det företaget om anslutningen leder till att det uppstår väsentligt ändrade förhållanden.  

Ändrade förhållanden kan tex innebära ett ökat flöde, tillförsel av förorenat vatten med 

mera. De tillkommande fastighetsägarna får genom omprövningen en andel i framtida 

underhåll av markavvattningsföretaget. En omprövning sker som ett ansökningsmål till 

mark- och miljödomstolen. 

Även om anslutning av dagvatten inte bedöms medföra väsentligt ändrade förhållanden 

bör kontakt tas med styrelsen för markavvattningsföretaget då enskilda markägare inom 

företaget kan vara emot en anslutning.  

REGISTRERING AV STYRELSE 
Markavvattningssamfälligheter förvaltas enligt den vattenlagstiftning som gällde när de 

bildades. De samfälligheter för markavvattningsföretag som är bildade enligt den äldre 

vattenlagen från 1918 (7 kap 62 §) ska anmäla sin styrelse till länsstyrelsen. De 

samfälligheter som är bildade enligt 1879-års dikningslag ska anmäla sin syssloman till 

länsstyrelsen.  

I anslutning till aktuell fastighet ligger enligt vattenarkivet (Vattenarkivet 

(lansstyrelsen.se)) två markavvattningsföretag. Töreboda DF av år 1963 och Töreboda 

dagvattenföretag av år 1991. Om kontakt ska tas med markavvattningsföretagen kan 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=6ab7fcca7c3e45ad8d84ebd38bd962ad
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=6ab7fcca7c3e45ad8d84ebd38bd962ad


 

 

Länsstyrelsen i Västra Götaland svara på om styrelserna är registrerade eller ej. I annat 

fall kan ett tillvägagångssätt vara att ta kontakt med de större fastigheterna som ligger 

inom markavvattningsföretagens båtnadsområde. Båtnadsområde ses i vattenarkivet 

(Figur 13) som blåprickat område. Båtnadsområdet visar vilka fastigheter som erhåller 

nytta av markavvattningen.  

 

Figur 13. Båtnadsområde ses som blåprickat område. Källa: Vattenarkivet. https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=6ab7fcca7c3e45ad8d84ebd38bd962ad 
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METODER FÖR DAGVATTENHANTERING 
Dagvattenhantering kan skapas i slutna system bestående av ledningar, brunnar och 

underjordiska fördröjningsmagasin eller genom så kallade öppna dagvattenlösningar där 

man fördröjer vattnet ovan jord och samtidigt utnyttjar växternas och markens naturliga 

upptagnings- och reningsegenskaper. 

Fördelen med slutna system är att de tar upp mindre yta. Slutna system räcker dock inte 

alltid till för de stora flöden som uppstår vid kraftiga regn, med översvämning som följd. 

Öppna anläggningar kan skapas med högre flödeskapacitet och är det mest 

volymeffektiva alternativet för fördröjning av dagvatten. Öppna anläggningar kan bidra till 

att bättre bevara befintlig vattenbalans och minska föroreningsbelastningen. Samtliga 

metoder kan utformas på en rad olika sätt och dimensioneras för olika regnsituationer. 

Vissa lösningar lämpar sig bra att kombinera med andra lösningar för större effekt. Det är 

viktigt att poängtera att aktuellt område är relativt flackt och att utloppsnivåerna för 

dagvattnet ligger högt. Hänsyn måste tas till detta vid val av lösningar.  

Alternativa metoder för hantering av dagvatten i planområdet och exempel på tekniska 

utformningar sammanfattas nedan. 

DAGVATTENDAMM MED PERMANENT VATTENSPEGEL 
Dagvattendammar anläggs för att fördröja dagvattenflöden och rena dagvattnet. 

Reningsprocessen sker till stor del genom en sedimentation av partikulära föroreningar i 

dammarna. För att minimera risker och fall vid dagvattendammar bör de utformas med 

flacka kanter och en grundzon. 

H1 är vattendjup vid höga flöden. H2 är vattendjup vid normalflöden, H3 är det permanenta 

vattendjupet. B1 är dammens totala bredd inkl. slänter. B2 är bredden av dammens 

permanenta vattenyta. Flödet går åt höger och de gröna stråken utgörs av avskärmande 

vegetation (Figur 14).  

 
Figur 14 Dagvattendamm med permanent vattenspegel. Källa: Sweco. 

 

STUPRÖRSUTKASTARE 
Stuprörsutkastare och t ex skålade betongrännor (Figur 15 och Figur 16) utgör ett effektivt 

avledningssystem av takvatten från byggnader. Takvattnet bör ledas ut cirka 2,5 meter 

från byggnad för att undvika belastning på byggnadens dräneringssystem. Marken 

närmast huset måste ges en lutning ut från byggnaden för att hindra vattnet att rinna in 

mot byggnaden. Rännornas utlopp kan mynna i gräs för infiltration. För infiltration i en 

gräsyta bör matjordlagret ha en tjocklek av minst 15 cm och innehålla en viss andel grus 

och sand. 

 



 

 

 
 

Figur 15 Stuprörutkastare med ränndalsplattor med erosionsskydd som leder ut vattnet på 

gräsmatta. Foto: Dagvattenhandbok Haninge kommun 2019. 
 

 

Figur 16 Exempel på stuprörsutkastare och på avledning från hustak till gräsytor. Källa: 

Sweco. 
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YTBEHOV FÖR RENING OCH 

FÖRDRÖJNING AV DAGVATTEN  
Ytbehovet för rening av dagvatten på planområdet varierar beroende på val av metod. I 

denna utredning föreslås en dagvattendamm med permanent vattenspegel för rening och 

fördröjning av dagvatten från planområdet. 

Ytbehov för fördröjning och rening av dagvatten uppskattades utifrån fördröjningsbehov 

(570 m3) och utifrån reningskrav för dagvatten. Val av vattendjup på dammen beror på 

geoteknik, marknivåer runt dammen och utloppsnivån. Följande antagande har tagits för 

att få en indikation på vilket ytbehov som behövs för rening och fördröjning (för flytt av 

dammen krävs dock ett vattendjup på 1,5m): 

• permanent vattendjup 0,3 m. 

• reglerhöjd 1 m.  

Exploatören kan välja en kombination av förslag (Metoder för dagvattenhantering) eller 

andra alternativ, så länge krav om fördröjningsvolymer och rening uppfylls och utrymme 

finns inom planområdet. I Tabell 6 nedan listas ytbehov för att uppnå fördröjningsbehov 

och erforderligt reduktionsbehov för föroreningar för valt alternativ, samt ytbehov för 

tillkommande vatten från flytt av dammen.  

Tabell 6 Ytbehov för att uppnå fördröjningsbehov och erforderligt reduktionsbehov för 

föroreningar för valt alternativ. 

Ytbehov, m2, dagvattendamm med permanent vattenspegel 

 Utifrån fördröjningsbehov Utifrån reningskrav Utifrån flytt av damm 

Ca 800 m2 Ca 900 m2 2 500 m2 

 



 

 

FÖRSLAG TILL DAGVATTENSYSTEM 
För att uppnå reningskrav och krav på fördröjning föreslås att dagvatten från planområdet 

hanteras i en dagvattendamm som föreslås anläggas i planområdets nordvästra del. 

Dagvatten från planområdet föreslås ledas till dagvattendammen genom nedgrävda 

ledningar. Efter fördröjning och rening i dammen föreslås dagvatten genom strypt utlopp 

ledas till befintlig dykarledning under Göta kanal. För att inte öka belastningen på 

dykarledningen gentemot dagens flöden ska maximalt utflöde från dammen begränsas till 

befintligt dimensionerande flöde för planområdet för ett 20-årsregn. Dagvattendammen 

föreslås utformas med en permanent vattenvolym för att erhålla rening genom 

sedimentation, men även för att bidra med god gestaltning i området. Baserat på noterade 

fritt vattens nivåer inom området (fritt vatten kan ses som en indikation på 

grundvattenytans läge vid undersökningstillfället1) bör dagvattendamm kunna anläggas 

utan risk för kontakt med grundvatten. Förutsättningar för infiltration och perkolation av 

dagvatten till grundvatten inom planområdet bedöms vara begränsade. Det är viktigt att 

dammen är lättillgänglig för fordon vid drift och underhåll (t.ex.  slamtömning, 

gräsklippning, kontroll av in- och utlopp). En drift- och underhållsplan som säkerställer vad, 

när och av vem drift ska genomföras, bör tas fram i detaljplaneskedet.   

Takvatten är, förutsatt hållbara materialval, relativt rent och kan avledas rakt ut till 

recipienten. Dagvatten från takytor på de nya villaområdena i västra delen av planområdet 

föreslås avledas via stuprörutkastare och rännplattor till gräsytor i anslutning till 

byggnaderna. Från ränndalen kan vattnet rinna ut över lämpliga gräsytor och ledas vidare 

till Gastorpsdiket. Där rännan slutar måste gräset skyddas mot erosion med tex grovt grus. 

Rännan av plattor bör vara tillräckligt lång för att inte belasta byggnadens 

dräneringssystem. Marken ska luta ut från byggnadshuset så att huset inte riskerar att få 

fuktskador. Det befintliga flödet från planområdet till markavvattningsföretag uppskattas till 

ca 105 l/s. Det framtida flödet från delområdet ”Villor” efter exploatering uppskattas till ca 

130 l/s. Skillnaden i flöde från planområdet före exploatering vid ett 20-årsregn utan 

klimatfaktor och från delområdet ”Villor” efter exploatering vid ett 20-årsregn med 

klimatfaktor 1,25 är en ökning med 25 l/s. Det orsakas endast av att klimatfaktorn ger ett 

intensivare dimensionerande regn/flöde. Avledning av takvatten från delområdet ”Villor” i 

västra del av planområdet till Gastorpsdiket utan fördröjning och rening bedöms inte 

medföra väsentligt ändrade förhållanden för markavvattningsföretaget. Lösningen 

behöver dock diskuteras med styrelsen för markavvattningsföretaget. 

En illustration för föreslagen dagvattenhantering i planområdet framgår av Figur 17. Andra 

alternativ av metoder för dagvattenhantering kan väljas, så länge krav om 

fördröjningsvolymer och rening uppfylls och utrymme finns. 

Samtliga anläggningar som föreslagits i denna dagvattenutredning behöver 

detaljprojekteras i kommande skeden av exploateringsprocessen. Eventuella förändringar 

i lokalisering, yta eller utformning av byggnader och infrastruktur eller förändrad 

markanvändning kan påverka genomförbarheten av föreslagna åtgärder. 

Dagvattenanläggningarna utrustas med bräddfunktion så att även flöden som överskrider 

dimensionerad volym kan hanteras. Byggnader bör alltid placeras högre än angränsande 

områden (vägar, stigar, grönytor, m.m.) vilket medför att dagvatten vid extrem nederbörd 

kan avledas ytligt i händelse av att dagvattensystemets maxkapacitet överskrids.  

 

 

 
1 Geoteknisk och markteknisk utredning   
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Figur 17 Schematisk illustration över föreslagen dagvattenhantering.  

Dykarledning 

VG +86.59 

Dagvattendamm, ca 2500 m2. 

Bef. markyta från +91.75 till +91.96 

Maxnivå i dammen: +91,6  

VG ca +90.05 

Lutning mot dykarledning ca 3 promille 

Bef. MY ca +93.00 

Bef. MY ca +93.00 



 

 

FÖRORENINGSBELASTNING 
Föroreningshalterna relateras till riktvärden i Mariestads dagvattenpolicy (Tabell 1).  

Beräkning av utgående mängder och halter av föroreningar från området före och efter 

exploatering summeras i Tabell 7. 

Tabell 7 Föroreningshalter för planområdet före och efter exploatering. Halter som överstiger 

riktvärden är gråmarkerade (StormTac, 2021). 

Ämne 
Före exploatering  Efter exploatering utan rening 

Halt (µg/l) Mängd (kg/år) Halt (µg/l) Mängd (kg/år) 

P 140 4,9 140 4,8 

N 3500 120 1300 44 

Pb 7,4 0,27 5,8 0,20 

Cu 12 0,45 14 0,47 

Zn 20 0,72 49 1,7 

Cd 0,10 0,0036 0,28 0,0097 

Cr 2,1 0,047 2,7 0,095 

Ni 1,3 0,041 4,3 0,15 

Hg 0,0064 0,00023 0,013 0,00044 

SS 62 000 2200  27 000 930 

Oil 180 6,3 270 9,4 

BaP 0,0058 0,00021 0,025 0,00088 

Benz 0,049 0,0018 0,046 0,0016 

TBT 0,0016 0,000058 0,0016 0,000055 

As 2,2 0,081 1,7 0,058 

PCB 0,012 0,00044 0,012 0,0004 

P= fosfor, N= kväve, Pb= bly, Cu= koppar, Zn= zink, Cd= kadmium, Cr= krom, Ni= nickel, Hg= 

kvicksilver, SS=suspenderat material, BaP= Benso(a)pyren, Benz=bensen, TBT= Tributyltenn, As= 

arsenik, PCB= Polyklorerade bifenyler 

Modelleringen visar att belastningen från samtliga undersökta föroreningar förväntas öka 

efter exploatering. De ökade föroreningshalterna inom planområdet efter exploateringen 

visar på ett behov av reningsåtgärder innan dagvattnet släpps till recipient. 

FRAMTIDA SITUATION RENINGSÅTGÄRDER 
Resultatet från StormTac-modelleringen för framtida situation med reningsåtgärder 

(dagvattendamm) har sammanställts i Tabell 8. Modelleringen visar att belastningen från 

samtliga undersökta föroreningar understiger riktvärdena från Mariestads dagvattenpolicy 

(Tabell 1).   
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Tabell 8 Föroreningshalter för planområdet efter exploatering med rening (StormTac, 2021). 

 

Ämne 

Efter exploatering med rening Riktvärden i utsläppspunkt  

 

Halt (µg/l) Mängd (kg/år) Halt (µg/l) 

P 49 1,7 50 

N 880 30 1250 

Pb 1,7 0,059 14 

Cu 5,4 0,19 10 

Zn 14 0,47 30 

Cd 0,12 0,004 0,4 

Cr 0,74 0,026 15 

Ni 1,5 0,053 40 

Hg 0,0063 0,00022 0,05 

SS 7900 270 25 000 

Oil 41 1,4 1000 

BaP 0,0050 0,00017 
0,05 

Benz 0,023 0,00079 10 

TBT 0,00080 0,000028 0,001 

As 1,1 0,022 15 

PCB 0,0017 0,00006 0,14 

P= fosfor, N= kväve, Pb= bly, Cu= koppar, Zn= zink, Cd= kadmium, Cr= krom, Ni= nickel, Hg= 

kvicksilver, SS=suspenderat material, BaP= Benso(a)pyren, Benz=bensen, TBT= Tributyltenn, As= 

arsenik, PCB= Polyklorerade bifenyler. 

OSÄKERHETER I FÖRORENINGSBERÄKNINGARNA   
Beräkningar med StormTac ger upphov till osäkerheter i föroreningskoncentrationerna. 

Detta beror på att föroreningsbelastningen kan variera stort även från samma 

avrinningsområde mellan olika regn och snösmältningshändelser. Därför kan 

koncentrationerna under ett specifikt regn avvika signifikant från medelvärdet som 

beräknats med StormTac. Samma gäller reningsgraden för dagvattenanläggningar. Även 

här varierar reningsgraden i procent mycket mellan olika regnhändelser. Anledningar till 

dessa variationer är bland annat olika årstider och väderförhållanden (regnintensitet, 

temperatur, växtlighet, mm.) och regnförhållanden (regnintensitet, längd torrperiod sedan 

förra regn, mm.). 

Förutom detta varierar dataunderlaget i StormTacs databas. Medan till exempel vissa 

tungmetaller, suspenderat material och näringsämnena kväve och fosfor har undersökts i 

ett stort antal studier är dataunderlaget för andra föroreningar begränsat. Samma gäller 

för olika markanvändningar; för vissa mera allmänna markanvändningar finns ett brett 

dataunderlag, för andra mera specifika bara några enstaka mätvärden.  

Ett ytterligare problem för modelleringen är att planområdet är så pass litet. I större 

bostadsområden finns olika aktiviteter som jämnar ut varandra vilket ger en större chans 

att de verkliga föroreningskoncentrationerna ligger nära de modellerade. I det lilla 

planområdet kan dock enstaka aktiviteter påverka dagvattenkvalitén ganska mycket.  

Därför medför både föroreningsberäkningen och beräkningen av reningsgraden en 

ganska hög osäkerhet vilket bör beaktas när resultaten ovan tolkas. Eftersom det dock 

inte finns andra enkla modeller över föroreningsbelastningen som skulle kunna användas 

i detta fall bedöms StormTac-beräkningen trots dess osäkerhet som en lämplig metod. 

Osäkerheten behöver dock beaktas när/innan slutsatser dras. 

 



 

 

VAL AV BYGGMATERIAL  
Det rekommenderas att val av byggmaterial beaktas ur en dagvattensynvinkel genom 

projektet. Det ska väljas material som inte orsakar problem föroreningsproblem i 

dagvattnet och minimerar reningsbehov. Exempelvis bör metalltak undvikas då de kan 

bidra med höga halter av tex koppar och zink. 
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DETALJPLANENS PÅVERKAN PÅ MKN 
Reningseffekten för en anläggning kan skilja sig beroende på till exempel skötsel och 

utformning. De föreslagna åtgärderna minskar föroreningarna i dagvatten. Vattnet från 

planområdet kommer att renas innan det släpps från området och att föreningar från 

planområdet är en liten del av den totala mängden från recipientens hela 

avrinningsområde. Därför det bedöms att MKN inte kommer försämras efter planerad 

exploatering eller påverka recipientens statusklassning negativ, förutsatt att föreslagna 

eller motsvarande reningsanläggningar anläggs. 
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