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Sammanfattning 

 
Planområdet är ca 3,5 hektar stort och består idag av ett större fält längs en nedskuren, 
meandrande del av Kvänumsån, strax utanför Kvänum samhälle. Intill fältet och inom 
planområdet ligger en gårdsbildning med ett flertal byggnader och tillhörande träd. I söder 
ansluter fastigheten Spättan med Kvänums Köks fabriker.  
 
Den föreslagna dagvattenhanteringen för planområdet innefattar infiltrationsmagasin nära 
byggnader för att tillse fortsatt infiltration och på så sätt motverka framtida sättningar. 
Flödesbegränsning görs med större fördröjningsmagasin under mark samt fördröjning i 
översvämningszon i markytan. Dagvattnet, med eventuella föroreningar från verksamhets-
ytorna leds via dike och ges möjlighet att avrinna på gräsklädd mark och binda till organiskt 
material. 
 
Från planområdet föreslås en begränsning av utflödet till totalt 10 liter per sekund, vilket ska 
nås genom fördröjning. De flöden som idag infiltrerar i den jordbruksdränerade åkermarken 
respektive vad som avrinner från dess yta är svåra att uppskatta. För de nuvarande förhållanden 
och före exploatering har valts att approximativt se infiltrationskapaciteten på åkermark med 
lera vara runt 10-40 mm/timme och att regn som överstiger 50 mm/h naturligt avrinner. Ett 
antaget flöde som avrinner från fältets yta skattas till 10 liter per sekund. Regnmängder som 
ska omhändertas blir för planområdet cirka 1 100 m³. 
 
Ett dike föreslås för att omhänderta avrunnet dagvatten från de hårdgjorda ytorna så att på ytan 
avrunna föroreningarna tas om hand. Dagvattnet förs till ett djupare placerat rörmagasin eller 
förs till mer ytligt, ovan grundvattennivån placerade dagvattenkassetter. Vid bräddning, när 
rörmagasin/dagvattenkassetter går fulla så bräddar vattnet ut på en större, nedsänkt, gräsklädd 
yta med en större brunn. Ytan fungerar som ett tillfälligt magasin tills dess regnet pågår och till 
dess att nederbördsflödet blir lägre.  Anläggningen ser till att endast låga dagvattenflöden på 
upp till 10 liter per sekund lämnar området vid regn i storleksordningen upp till vad som 
inträffar vart tjugonde år. Dagvattenanläggningarna har delvis placerats inom prickad mark och 
utanför gränsen för tillåten byggnation. 
 
Eftersom risk för skred inte kan uteslutas, behöver de föreslagna dagvattenanläggningarnas 
läge och utformning utredas i sammanhang med annan byggnation och utföras av geoteknisk 
expertis.  
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Orientering 
 

Denna rapport beskriver ett förslag till dagvattenhantering för ett planområde på fastigheten 
Tornum 6:74 i Vara kommun. Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintlig 
industri. Tillgänglig yta som kan bebyggas är begränsad på grund av bristande stabilitet i 
marken och uppgår till ca 20 700 m². Detaljplanen medger 12 400 m² byggnadsyta. Geotekniska 
begränsningar för tillskottslaster berör områden från Kvänumsån se figur 1. Här noteras att 
fyllning och/eller grundvattensänkning kan ge belastningar som kan orsaka sättningar. 
Exempelvis ger 1 m grundvattensänkning upphov till en belastningsökning motsvarande 10 kPa 
(MITTA 2020). 
 

Entré till planområdet förväntas göras primärt från anslutande fastighet Spättan, Kvänums Kök.  
 

Dagvattenutredningen syftar till att beskriva förutsättningar och föreslå metoder för att 
exploateringen ska kunna ske utan att omgivningen belastas av alltför stora dagvattenflöden 
eller ytterligare vattenburna föroreningar. Beräkningar har gjorts enligt riktlinjerna i Svenskt 
Vatten publikation P110 och klimatfaktor 1,25 har använts. 
 

 

Figur 1 Orientering. Planområdet har getts begränsningar i förhållande till skredrisk, se t ex röd 
linje i figuren (efter MITTA 2021). Nuvarande förhållanden – yta med uppvuxen gårdsmark, odlad 

jordbruksmark med kantzon ytterst mot Kvänumsån visas i figuren.  
 

Planområdet ligger längs en nedskuren, meandrande del av Kvänumsån och i anslutning till 
Storgatan (Trafikverkets väg 2623), strax utanför Kvänum samhälle, se figur 2.  Området är idag 
lerig åkermark i svag lutning. I en mindre del finns en gårdsbildning på sandig moränmark, se 
figur 2. Jordlagren består i större delen av planområdet av glacial lera, vilket innebär be-

gränsade möjligheter till infiltration. Grundvattennivån har tidigare uppmätts till 1,0 - 1,1 meter 
under markytan, motsvarande +77,4 respektive +76,3 nivå. Vattennivån i ån mättes till vid 
samma tillfälle till +75,5 (MITTA 2020). A= ns slänter är branta med en nivåskillnad mellan åns 
botten och omgivande mark är cirka tre till fyra meter. Inga erosionsskador påträffades.  
 

En strömfåra skapas av det plana, uppstickande slipade urberget i planområdets nordvästra 
gräns. Området bedöms ha lera med låg genomsläpplighet förutom den sandiga moränmarken 
som bedöms ha högre genomsläpplighet än leran. Bergets nivå är inte undersökt men 
jorddjupet bedöms inom området huvudsakligen variera mellan tre meter vid gården, mellan 
fem till 10 meter i områdets centrala delar och minskar något i områdets östra delar (MITTA, 
2020). 
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Figur 2 Geologiska förhållande. Plangränsen visas i figuren med streckad linje. Området består av 
glacial lera (gult), urberg (rött) och sandig morän (gråblått). Efter Sveriges geologiska undersök-

ningars öppna karttjänst (SGU).   
 

Avrinning vid befintliga förhållanden 
 

Det allra mesta regnvatten som faller till planområdets åkermark infiltrerar ner i marken. Vid 
regn som är så kraftiga eller långvariga att marken blir vattenmättad, rinner vattnet till 
Kvänumsån som rinner vidare till Jungån och Lidan som utgör ett av Vänerns tillflöden.  
 

A= kermarkens infiltrationskapacitet är svår att bedöma, vilket visas i bland annat en studie (Ahl 
och Hagers 2020). Det finns inget sätt att schablonmässigt beräkna åkermarkers infiltration, till 
skillnad från mark i bebyggda områden. Avrinning från åkermark sker ytligt men främst under 
mark, genom jordbruksdräneringen. Genom maskiners bearbetning syns särskilt lerjordar 
kunna utveckla grova porer under bearbetningsdjupet som lett till ökad genomsläpplighet. 
Studien sammanställer medianvärden för en mättad genomsläpplighet på lerig matjord som 
vara mellan 10 – 37,7 mm per timme. För den djupare åkerjorden beskrivs infiltrations-

kapaciteter på 7-9 mm/timme. Det är i stort svårt att helt efterlikna åkermarkens 
vattenhållning. För området har infiltrationskapaciteten i den lerhaltiga åkermarken 
approximativt bedömts vara ca 40 mm/timme och att regn som överstiger 50 mm per timme i 
dagsläget naturligt avrinner från planområdet.  Avrinningsförloppet före exploateringen kan 
inte efterliknas exakt men ett utloppsflöde för dagvatten till Kvänumsån på 10 l/s anses vara 
lämpligt för planområdet.  
 

Den generella infiltrationskapaciteten för planområdet, med utgångspunkt från SGUs 
jordartskarta och markgenomsläpplighet visar att marken har begränsade möjligheter till 
infiltration. 
  
Planområdet syns inte ha några tydliga lågpunkter utöver Kvänumsån, se figur 3. De två 
rinnvägarna som visas inom planområdet är dels nära strömfåran, den nordligaste och dels en 
liten i södra delen av planområdet. 
. 
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Figur 3. Lågpunkter och rinnvägar. Planområdets gräns visas med streckad svart linje. Efter läns-
styrelsens öppna kartjänst Ytavrinning och lågpunkter. 
 

 

Föreslagen dagvattenhantering 
 

När marken tas i anspråk enligt detaljplanen kommer en stor del av planområdet få bebyggas 
och utnyttjas till verksamhetsytor. Den framtida markanvändningen ger att mycket mer vatten 
kommer att rinna av ifrån mark och tak när det regnar. Figur 4 visar en möjlig framtida 
markanvändning.  
 

Entré till området antas bli från anslutande fastighet Spättan i söder. Detaljplanen och de 
geotekniska begränsningarna medger sammantaget byggnation inom en yta på ca 20 700 m². 
Planens övriga mark, som huvudsakligen utgörs av prickmark och u-område, antas kunna 
användas som grönytor, översilningsmark, diken och en översvämningszon (se figur 4).  
 

Principen i föreslagen dagvattenhantering är att dagvatten från tak leds till infiltrationsmagasin, 
som ansluts och bräddar till fördröjningsmagasin, medan dagvatten från hårdgjord mark leds 
via ett dike till samma fördröjningsmagasin. Fördröjningsmagasin ska kompletteras med en 
översvämningszon för att klara större dagvattenmängder vid väldigt rikligt regn. 
Anläggningarna ges ett gemensamt, strypt utlopp till Kvänumsån via en brunn. 
 

Diken 
Diken kan rena dagvatten från föroreningar. Reningen kan ske i öppna gräsklädda sträckor i 
form av svackytor/diken. Dagvatten från hårdgjord mark ska rinna till ett nytt dike i plan-

områdets norra gräns. 
 

I diket renas vattnet genom att föroreningar fastläggs och kan brytas ner med hjälp av solljus, 
luftens syre och jordens mikrober. Där sker även infiltration, vilket också renar vattnet i och 
med att det filtreras genom marken. Diket dimensioneras för att klara ett 20-årsregn, vilket 
beräknas ge ett flöde före fördröjning på ca 400 l/s. Det kan tillgodoses av ett dike som är 
successivt större närmare sitt slut, som störst 1,3 m brett och 65 cm djupt. Dikets sträckning är 
parallellt intill ett befintligt vägdike som avvattnar Storgatan. Diket görs inom prickmark. 
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Figur 4. Möjlig framtida markanvändning med takyta i rött, hårdgjord mark i svart och 
planområdesgräns som streckad röd linje. Dagvattenförslagets dike visas med turkos färg. 

Ytbehovet för damm/översvämningszon och rörmagasin redovisas med respektive rektangel. 
 

 

Infiltrationsmagasin 
Planområdet består av lerjord och därför bör infiltration av dagvatten eftersträvas för att 
motverka uttorkning som annars kan orsaka marksättningar. Behovet av infiltration är störst 
där marken är täckt: vid byggnader och hårdgjorda verksamhetsytor. Dagvatten från 
byggnaders takavvattning föreslås ledas till små infiltrationsbäddar/regnrabatter som placeras 
nära byggnader. 
 

Det allra mesta regnvatten som tillkommer på årsbasis faller i små omgångar. Därför kan även 
små regnbäddar på lång sikt omhänderta merparten allt dagvatten som avrinner ifrån tak, vilket 
efterliknar en naturlig infiltration. Regnbäddarna dimensioneras för 10 - 20 mm regn och 
erfordrad volym (totalt ca 152 - 250 m³ vid 12 400 m² takyta) fördelas efter andelen takyta som 
ansluts till respektive anläggning. 
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Fördröjningsmagasin 
Vid rikligt regn överskrids regnbäddarnas infiltrationskapacitet. Då ska ytterligare dagvatten 
från takytorna rinna vidare, helst via dike, till ett fördröjningsmagasin för att dämpa flödet ut i 
Kvänumsån. Dagvatten från hårdgjord mark inom planområdet ska också ledas till 
fördröjningsmagasinet, i största möjliga utsträckning genom ett nytt dike vid planområdets 
norra gräns, se figur 4. Dräneringsvatten samt dagvatten från grönytor och verksamhetsytor ska 
också ledas till diket och vidare till magasinet. Magasinet ska motta och buffra dagvattnet, som 
sedan avleds till en brunn, varifrån vattnet långsamt släpps ut i Kvänumsån genom ett strypt 
utlopp, se vidare beskrivning nedan.  
 
Fördröjningsmagasinet kan vara ett rörmagasin, som kan förläggas djupare, eller till exempel 
dagvattenkassetter, vilka måste placeras mer ytligt, ovan grundvattenytan.  
 
Erfordrad frivolym i fördröjningsmagasinet har beräknats utifrån att magasinet kan brädda, det 
vill säga överbelastas och detta kan tillåtas som mest vart femte år i genomsnitt. Bräddning sker 
då till en översvämningszon. Med ett största tillåtet utflöde på 10 liter per sekund måste 
sammanlagd frivolym i fördröjningsmagasin vara minst 640 m³. Väljs ett rörmagasin med 
rördiametern 1 000 mm behövs en längd och bredd om ca 70 meter respektive ca 10 meter. 
 
Översvämningszon 
Inom prickmark, exempelvis de större markytorna mot Kvänumsån ska en markyta reserveras 
för en översvämningszon. Den utformas som en urgrävd sänka i marken, som med fördel ges en 
djupdel, dit dagvattnet leds först och som kommer att bli blöt oftare. Nära zonens botten 
placeras brunnen, som också är ansluten till fördröjningsmagasinet. Från brunnen leds 
anläggningarnas gemensamma utlopp till Kvänumsån. 
 

Figur 5. Planområdet längs Kvänumsån. Till vänster, strax utanför bilden föreslås en större översvämningszon, 
ca tre decimeter djup.  
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Brunnens utlopp ges strypning, vilket medför att vattennivån i brunnen kommer att stiga 
motsvarande nivån i fördröjningsmagasinen. När magasinen är helt fulla kommer vatten 
fortsätta stiga i brunnen och därefter flöda ut i dammen. Dammens bottennivå måste vara något 
högre än fördröjningsmagasinets överkant för att inte ha stående vatten oftare än med fem års 
återkomsttid. 
 
O� versvämningszonen för att överfyllas med som minst 20 års återkomsttid, vilket beräknas 
erfordra en kapacitet på 480 m³. Lämpligt djupt kan vara tre decimeter. Figur 4 visar ytan för 
ett sådant med arean 1 1600 m2.  När den ändå överfylls ska överskottet rinna över flera 
bräddöverfall med erosionssäkra rännor ner till Kvänumsån. Bräddöverfallen placeras i samma 
höjdnivå, så att det totala bräddflödet fördelas i flera mindre. 
 
Med föreslagen dagvattenhantering omhändertas dagvattnet inom planområdet i fördröjnings-
magasin och damm/översvämningszon. Ytor som inte enkelt avvattnas dit, exempelvis marken 
allra närmast Kvänumsån, föreslås istället låtas översila de gräsklädda slänterna mot ån. 
Marklutningen mot ån är i stort en procent.  
 
 

Skyfall 
 
Vid skyfall kommer mer vatten än dagvattenanläggningarna kan hantera. O� verskottet kommer 
då att rinna på markytan, ner mot ån. Det ger tillfälligt stora flöden, liknande vad som händer 
vid befintliga förhållanden ifall ett skyfall kommer när marken är vattenmättad eller frusen. 
Hela planområdet lutar om än svagt mot Kvänumsån och risken för översvämning inom 
området kan anses liten. 
 
A�ven vid skyfall kommer vatten att buffras av infiltrationsmagasin, fördröjningsmagasin och 
översvämningszon så att utflödet i ån dämpas. 
 
För att skyddas från inträngande vatten vid skyfall behöver alla byggnader höjdsättas med 
färdigt golv 20 cm över mark. Markytor öster om den tillkommande byggnationen kan tillfälligt 
drabbas av stående vatten när det regnar mer intensivt än att vattnet hinner rinna bort, men 
vattendjupet överstiger aldrig 20 cm. 
 

Risker och hänsynstagande för föreslagen dagvattenlösning 
 
Eftersom risk för skred inte kan uteslutas, behöver de föreslagna dagvattenanläggningarnas 
läge och utformning utredas i sammanhang med annan byggnation och utföras av geoteknisk 
expertis.  
 

Beskrivning av drift och driftansvar 
 
Brunnar och strypta inlopp kan sätta igen och regelbundna intervall för spolning och rensning 
ska föreskrivas. O� versvämningszonens gräsklädda markytor kan skötas med gräsklippare eller 
slaghacka.  Diken kan behöva rensas. Utlopp till Kvänumsån ska kontrolleras med avseende på 
tidiga spår av erosion och stenmaterial kompletteras vid behov.  
 
Fastighetsägaren har ansvaret för anläggningarnas säkerhet och funktion. 
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Vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer (MKN) 
 

Recipient för dagvatten från planområdet är Kvänumsån, ett biflöde till Ljungån, som 
mynnar ut i Lidan. Ljungån har enligt VISS idag "måttlig" ekologisk status och "uppnår ej 
god" kemisk status. 
 
En riskbedömning (perioden - 2021) visar på en risk för den ekologiska statusen på 
ytvattnet på grund av flödesförändringar (förändring av hydrologisk regim från jordbruk), 
miljögifter (diffusa källor av särskilda förorenande ämnen från jordbruk), morfologiska 
förändringar och kontinuitet (utgör vandringshinder för fiskar) samt övergödning på grund 
av belastning av näringsämnen. 
Riskbedömningen visar också på en risk för den kemiska statusen på ytvattnet på grund av 
miljögifter. Bromerade difenyleter, cyklodiena bekämpningsmedel, kvicksilver och 
kvicksilverföroreningar är de miljögifter som anses utgöra risken. 
 
Med vald fördröjning i magasin och med ett begränsat, lågt flöde som avrinner till 
Kvänumsån kan möjligen förhållanden före exploatering efterliknas. Genom att de 
hårdgjorda ytornas avrinning, med eventuella föroreningar förs i öppna diken som ger 
enklare rening med sina gräsklädda slänter så bedöms dagvatten från planområdet inte 
påverka Ljungåns miljökvalitet. 
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