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SAMMANFATTNING 

Vårgårda kommun avser att etappvis skapa fler bostäder i området Fagrabo, ca 1,5 km nordöst om 
Vårgårda. Programområdets storlek är ca 188 hektar. Området består nästan uteslutande av 
naturmark. Södra delen av området är idag ett välbesökt friluftsområde. I norra delen finns i huvudsak 
jordbruksmark. Målet med exploateringen är att skapa fler bostäder samt att kombinera närhet till 
naturmiljöer med närhet till Vårgårda centrum. Dagvattenlösningar ska vara synliga. 

Idag sker dagvattenavrinningen från berörd del av området via två diken. Norra diket rinner norrut till 
Toppebäcken som mynnar i Nossan. Södra diket rinner söderut till Kyllingsån som mynnar i Säveån. 
Kyllingsån är även recipient för dagvatten från intilliggande bebyggt område sydväst om 
programområdet. Grundvatten förekommer i områdets norra och nordvästra del. 

Uppströms utloppet i Toppebäcken finns en ca 300 meter sträcka där dagvattnet avleds via en  
kulverterad ledning. Ledningen förmodas vara i privat ägo. Det södra diket är också delvis kulverterat i 
programområdets sydligaste del och idag finns en strypning i utloppet till en kulverterad sträcka. 

I nuvarande förslag till exploatering kommer nya vägar och ca 1000 nya bostäder att byggas. Total 
exploaterad yta uppskattas bli ca 62 hektar. Detta innebär att dagvattenflödena från området kommer 
att öka. Föreslagen bebyggelse innebär att flödesökningen fördelas ungefär lika mycket till de två 
recipienterna. För att motverka en dramatisk ökning av flödet till recipienterna föreslås att dagvattnet 
fördröjs samt att öppna dagvattenanläggningar med trög avledning skapas. Trög avledning innebär 
exempelvis att vattnet leds i öppna system och att befintliga våtmarker utnyttjas i viss mån.  Detta 
utjämnar flödena och har även en positiv effekt avseende rening av förorenat dagvatten. De 
huvudsakliga vattenvägarna, norra och södra diket, föreslås utnyttjas även fortsättningsvis. Dessa kan 
göras meandrande samt breddas till s k svackdiken. Detta innebär att läget för delar av föreslagen 
bebyggelse behöver justeras och att några områden som blir reserverade för dagvattenanordningar 
behöver skapas. Det finns även några mindre instängda områden där bebyggelse föreslås. 
Bebyggelse bör inte finnas vid instängda områden, alternativt får marken höjas för att avrinning ska 
kunna ske och marken ska kunna nyttjas för bebyggelse. 

Översiktliga beräkningar visar att vid 10-årsregn kommer fördröjningsbehovet för de två stora 
avrinningsområdena att bli ca 2300 m3 var om nuvarande dagvattenflöden till recipienter ska bli 
oförändrat. Ifall flera mindre fördröjningsåtgärder skapas längs vägen mot recipient kommer behovet av 
en samlad större fördröjning (t ex. damm) att bli mindre. Mindre fördröjningsåtgärder kan exempelvis 
vara meandrande diken, svackdiken, trappdiken, underjordiska magasin, regnbäddar och gröna tak. 
Översilningsytor och genomsläppliga beläggningar på t ex. parkeringsytor minskar även 
flödesbelastningen nedströms. Dammar bör anläggas så att bräddning från dessa möjliggörs utan att 
skada nedströms bebyggelse. 

En inmätning av de två befintliga huvuddikena behöver göras. Det kan även vara värdefullt att göra en 
skyfallskartering för att fastställa hur vattenutbredningen ser ut vid extrema regn av typen 100-årsregn.  

I delområde 3, närmast befintlig bebyggelse, behöver en noggrannare undersökning göras avseende  
vilka anslutningspunkter till befintligt dagvattennät som kan bli lämpliga.  
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1 BAKGRUND 

Vårgårda kommun har gett WSP Sverige AB i uppgift att göra en översiktlig dagvattenutredning för 
området Fagrabo, Vårgårda. Fagrabo ligger ca 1,5 km nordöst om Vårgårda. Den södra och östra 
delen av området är idag ett välbesökt naturområde (Kesbergets friluftsområde) med skidbacke, 
flertalet gång och cykelvägar som utnyttjas av olika föreningar och organisationer. Den norra delen av 
området består mestadels av åker- och hagmark. Kommunen äger stora delar av den kuperade 
marken och merparten av åker- och hagmarken är privatägd där jord- och skogsbruk bedrivs.  
Kommunen vill succesivt skapa en ny stadsdel med närhet såväl till natur som till befintlig stad. 
Stadsdelen ska innehålla ett flertal boendetyper, viss kommunal service, och möjlighet till 
friluftsaktiviteter nära inpå. Nuvarande förslag innefattar totalt ca 1000 nya bostäder. 
Dagvattenlösningar ska vara öppna och synliga.  

2 SYFTE 

Syftet med utredningen är att fastställa hur dagvattenavrinningen i området sker idag, samt hur detta 
väntas bli förändrat vid framtida exploatering.  
Utredningen ska även visa förslag på hur dagvattnet från framtida exploatering kan tas om hand på 
bästa sätt utifrån topografiska förutsättningar och befintliga dagvattenanläggningar.  
 

3 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Lägen för de påträffade diken som illustrerats i utredningen är ungefärliga. De flödesvolymer som tagits 
fram får anses vara översiktliga. Framtida markhöjder är inte fastställda vilket innebär att framtida 
rinnvägar är preliminära. Nuvarande exploateringsförslag kan komma att förändras. 

3.1 LÄGE OCH AVGRÄNSNINGAR 

Området benämns Fagrabo och är beläget i norra delen av Vårgårda, se figur 1. Programområdet är 
idag ett ca 184 hektar stort friluftsområde med kuperad skogsmark, samt i norra delen flack åkermark. 
Programområdesgränserna gränsar till Fagrabovägen i nordväst, väg 181 i norr, Högstorpsvägen och 
östra delen av Kesberget i öster ned till västra stambanan i söder. I sydvästra delen går gränsen vid 
den befintliga bebyggelsen i Vårgårda. I nordöstra delen finns en yta om ca 4,1 hektar öster om 
Högstorpsvägen där bebyggelse föreslås. Denna yta ligger idag utanför programområdesgränsen, men 
räknas i denna utredning som tillhörande programområdet. Total yta blir därmed ca 188 hektar. 
Dagvatten i området avrinner i huvudsak till två diken där det norra rinner i nordlig riktning och det 
södra i sydlig riktning. Norra diket har utlopp i Toppebäcken och södra diket rinner ut  i Kyllingsån. I 
denna utredning benämns huvuddikena inom området ”norra diket” och ”södra diket”. 
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Figur 1 Programområdets ungefärliga läge. Bildkälla: Lantmäteriet.se 

3.2 UNDERLAG 
Följande material utgör underlag till utredningen: 

· Digital grundkarta. 
· Diverse topografiskt kartmaterial, bl. a orienteringskarta. 
· Digital illustration av förslag till exploatering för området. Källa: WSP Sverige AB. 
· Utkast till exploateringsutredning Fagrabo (WSP 2015) 
· Utkast Programhandling Fagrabo (WSP 2017) 

 
Därtill baseras utredningen på: 

· Fältbesök 2017-08-15, torr väderlek, mycket låga dagvattenflöden. Fältbesök 2017-09-07. 
· Vattenkartan, Vatteninformationssystem Sverige (http://www.viss.lansstyrelsen.se) 
· Publikationer från Svenskt Vatten (P104, P105 och P110) 
· Trafikverkets råd avseende avvattningsteknisk dimensionering, MB 310 
· Trafikverket, Tekniskt PM avvattning E20 Vårgårda-Vara 
· Jordartskartan, hämtad från www.sgu.se 
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3.3 MARKFÖRHÅLLANDEN OCH RECIPIENTER 
Enligt jordartskartan består området huvudsakligen av isälvssediment, morän och berg. Möjligheterna 
till infiltration i området varierar. Sand innebär goda infiltrationsmöjligheter. Infiltrationskapaciteten i 
isälvssediment är i regel bättre än infiltrationskapaciteten i lera. Morän finns i olika typer och 
sammansättning vilket ger varierande genomsläpplighet. Se figur 2. 

 
Figur 2. Jordartskarta. Programområdets gränser visas med svart linje. Källa: SGU.  

I den norra och nordvästra delen av programområdet förekommer grundvatten, se figur 3. 
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Figur 3. Grundvattenförekomst. Källa: VISS. 

 

I SMHI:s karta över delavrinningsområden kan man se att området är indelat i två delområden, se figur 
4. Dagvatten från den norra delen av området avrinner via norra diket norrut mot Toppebäcken. 
Bäcken är ett biflöde till Nossan, som har sitt utlopp i Vänern. E20 och väg 181 avvattnas även till 
Toppebäcken. Det finns även en avfallsanläggning, Tumbergs avfallsanläggning,  belägen ca 1 km 
nordost om programområdet där ett nedströms liggande vattendrag har kontakt med Toppebäcken. 
Bäckens sträckning mot Nossan har förändrats allt eftersom mark har tagits i anspråk för jordbruk. Den 
tidigare sträckningen var mer meandrande. 

Dagvatten från den södra delen av området avrinner via södra diket mot Kyllingsån. Diket är delvis 
kulverterat uppströms Kyllingsån. Kyllingsån är ett biflöde till Säveån. Säveån mynnar i sjön Mjörn. 

Toppebäcken 
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Figur 4. Avrinningsområden enligt SMHI, mörkblå linjer. Ungefärligt programområde med röd linje. Ljusblå linjer visar de två 
huvuddikena. Bildkälla: VISS 

 

Efter bearbetning av SMHI:s indelning av avrinningsområden, höjddata och lägen för föreslagen 
bebyggelse kan det konstateras att programområdet kan delas in i 2 huvudsakliga delområden samt 4 
mindre områden. Norra och södra avrinningsområdet visas översiktligt med grön och blå färg i figur 5. 
Det norra avrinningsområdet är ca 43 hektar och det södra avrinningsområdet är ca 74 hektar.  

 

Kyllingsån 

Toppebäcken 

Södra 
diket 

Norra 
diket 
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Figur 5. Huvudsakliga avrinningsområden i grönt och blått. I delområde 3-6 sker avrinning  mot befintligt ledningsnät alternativt 
mot recipienterna, mer uppströms eller nedströms. 

 

Beräkningspunkt 1 

Beräkningspunkt 2 

Omr. 1 

Omr. 2 
Omr. 3 

Omr. 4 

Omr. 5 

Omr. 6 
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3.3.1 Ekologisk och kemisk status 
Recipienternas ekologiska och kemiska status har undersökts via informationsinhämtning i 
Länsstyrelsernas och Havs- och vattenmyndighetens informationsdatabas, VISS 
(VattenInformationsSystem Sverige). Toppebäcken är inte klassad i VISS. Närmast nedströms 
vattendrag, Nossan har klassats enligt följande där Toppebäcken ansluter:  

· Ekologisk status – Måttlig. 
Orsaken till detta är fysisk påverkan som orsakats av människan. Dammar och andra hinder 
kan hindra fiskar och andra vattenlevande djur att vandra i systemet. Djur och växter kan 
sakna livsmiljöer i strandzonen exempelvis p g a uppodlad mark. Vattenförekomsten ska 
uppnå god ekologisk status 2021.  

· Kemisk status – Uppnår ej god. 
Orsaken till klassningen är förekomst av Kvicksilver och kvicksilverföreningar samt 
polybromerade difenyletrar (PBDE). Problemen med PBDE gäller Sveriges samtliga 
vattendrag. Utsläppen av kvicksilver är diffusa och sker globalt från atmosfären via jordlagren. 
Utsläppen av PBDE härrör från långväga luftburna föroreningar. Dessa problem anses ha en 
sådan karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda. Halterna av 
Kvicksilver och PBDE får dock inte öka.  

Kyllingsån är klassad enligt följande: 

· Ekologisk status – Måttlig 
Samma orsaker som Toppebäcken anges. God ekologisk status ska uppnås 2021. 

· Kemisk status – Uppnår ej god. 
Samma orsaker som anges avseende Toppebäcken. Halterna av kvicksilver och PBDE får inte 
öka. 

  

3.4 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH ÖPPNA DAGVATTENSYSTEM  
Inom programområdet saknas kommunala dagvattenledningar. Vid den samlade bebyggelsen sydväst 
om planområdet finns kommunalt ledningsnät för dagvatten. Huvudsaklig recipient är Kyllingsån. 
Dagvattenbrunnar med tillhörande ledningar inom programområdet påträffades likväl på ett antal 
platser vid platsbesök. Dessa antas vara privata.  

Genom området rinner två diken som kan antas vara huvudsakliga rinnvägar. Vattenflödet i det norra 
diket går i nordlig riktning genom skogsmark. Nedströms, i norra delen där åkermarken breder ut sig 
leder norra diket till en brunn, se fig 6. Nedströms denna brunn saknas öppet dike. Vid kontroll i 
brunnen noterades två inlopp samt ett utlopp; en betongledning som transporterar dagvattnet i riktning 
norrut. En ytterligare brunn påträffades ca 150 m nedströms i åkermarken öster om Fagrabovägen. Här 
sker en riktningsförändring mot Toppebäcken. Nere vid Toppebäcken, norr om Fagrabovägen finns ett 
utlopp; en betongledning med dimension 450 mm. Därmed dras slutsatsen att dagvatten från norra 
delen av området leds till Toppebäcken. Den kulverterade sträckan närmast uppströms Toppebäcken 
är ca 300 meter lång. 
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Figur 6. Dagvattenbrunn där norra diket slutar. Kulverterad vattenväg antas följa staket. Vy norrut, Fagrabovägen i bakgrunden. 

 

Det södra diket går från programområdets centrala del, där åkermarken möter skogen ned till området 
vid skidbacken i söder, se fig. 7 och 8. Diket är kulverterat i området runt skidbacken; ett inlopp till en 
betongledning med dimension 1000 mm påträffades vid platsbesök. Utloppet till denna ledning är 
strypt, se fig. 9. Diket löper sedan i lågzon, mellan befintlig bebyggelse och Kesberget, och går under 
västra stambanan via 2 st ledningar i betong med dimension 1000 mm ned mot Kyllingsån.  
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Figur 7. Södra diket, torrt vid platsbesök i augusti.                                       Figur 8. Dagvattenbrunn i skogsbrynet där södra diket                                     
börjar.  

 
Figur 9. Strypning av flödet i utlopp på kulverterad sträcka längs södra diket. Bilden är tagen i området kring skidbacken. 
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3.4.1 Lågzoner  
Ett antal våta områden med delvis sankmark har identifierats. De delar av föreslagen bebyggelse som 
berörs av våtmarken beskrivs i kapitel. 4. Låglänta och instängda områden visas i nedanstående figur. 

 
Figur 10. Identifierade diken och lågzoner inom programområdet. 

3.5 FÖRESLAGEN BEBYGGELSE 
I nuvarande exploateringsskiss föreslås att delar av markytan exploateras och omvandlas till vägar och 
bebyggelse. Exploaterad yta uppgår till cirka 62 hektar. Resterande yta kommer att utgöras av 
naturmark enligt aktuellt förslag. 
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3.6 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
Beräkningar är utförda efter riktlinjer i Svenskt Vattens publikationer P104 ”Nederbördsdata vid 
dimensionering och analys av avloppsystem”, P105 ”Hållbar dag- och dränvattenhantering” samt P 110 
”Avledning av dag-, drän-, och spillvatten”. Förutom dessa har Trafikverkets publikation, MB-310 
”Avvattningsteknisk dimensionering och utformning” använts.  

Beträffande återkomsttider beräknas dagvattenflöden, både befintliga och framtida, utifrån regn med 10 
års återkomsttid i detta område enligt riktlinjer i P110. Flöden framtagna via Trafikverkets 
beräkningsformel har konverterats från 50 årsflöden till 10-årsflöden. En klimateffekt som motsvarar en 
framtida ökning av regnintensiteten med 25 procent har beaktats, enligt riktlinjer i P110. 

Dimensionerande dagvattenflöden efter föreslagen exploatering har beräknats med rationella metoden 
enligt följande: 

Q = A × i × φ 

där Q är det beräknade flödet (l/s), A är arean (ha), i är regnintensiteten (l/s ha) och  
φ är avrinningskoefficienten. För olika typer av ytor som påverkar markavrinningen  
används följande avrinningskoefficienter: 

· Hårdgjorda ytor (asfalterade vägar mm.)  0,8 
· Villafastighet och flerbostadshus   0,35 
· Naturmark     0,05 

 
Beräkning av andel vägyta efter exploatering bygger på gatubredder enligt följande: 
Föreslagen huvudgata – Bredd 11 m 
Föreslagen lokalgata – Bredd 5 m 
Föreslagen GC-bana – Bredd 3m 
Avrinningen från naturmark är svårberäknad och har att göra med genomsläpplighet, markens lutning, 
växtlighet mm. Vattenhastighet och infiltrationsförmåga varierar således, beroende på lutning, jordart 
och mättnadsgrad. Mättnadsgraden kan variera; efter långvariga regnhändelser kan marken vara helt 
mättad, och då rinner allt regnvatten ytledes vidare mot lågpunkterna utan att infiltrera i marken. 
 
Rinntider har bedömts enligt följande: 

· Vattenhastigheten i ledning: ca 1,5 m/s.  
· Vattenhastighet i bäckar: ca 0,5 m/s  
· Vattenhastigheten i naturmark: ca 0,1 m/s. 

 
Svenskt Vatten anger i publikation P110 att när den yta som ska flödesberäknas överstiger 20 hektar 
blir de värden som erhålls via den s k ”rationella metoden” mer osäkra. För att beräkna högsta flöde i 
delområdena har tre olika beräkningsmetoder jämförts avseende de två största delområdena. Dessa 
tre är rationella metoden, Trafikverkets beräkningsformel, samt diagram avseende naturmarksavrinning 
från P110. Trafikverkets formel bygger på historiska nederbördsdata och uppskattad 
medelvattenavrinning för området. I Trafikverkets publikation anges att formeln är kalibrerad så att de 
flödesvärden som erhålls oftast överstiger det reella flödet. Formeln uttrycks i följande ekvation: 
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där HQ50 är högvattenföring vid 50-årsregn (m3/s), Mq är Specifik medelavrinning l/s*km2) N är 
uppströms bidragande yta (km2). För att konvertera 50-årsflödet till 10-årsflöde används HQ50/1,4. 

I Svenskt vattens publikation P110 rekommenderas en överslagsmodell (Naturmarksavrinning, tabell 
4.4) för att beräkna flöden från stora naturmarksområden med låg exploateringsgrad. När dessa tre 
metoder för flödesberäkning jämförs kan man se att naturmarkstabellen i P110 ger det största 
dagvattenflödet.  

4 FLÖDESBERÄKNINGAR 

Nuvarande dagvattenflöden har jämförts med de flöden som bedöms uppstå efter exploatering. 
Uppskattningarna är grova. För att uppskatta befintliga flöden kan flera beräkningsmodeller användas. 
Vid flödesjämförelserna i berörda delområden (kap 4.1.1 — 4.1.4) har det befintliga flöde som uppvisar 
högst värde jämförts med framtida flöde. 

4.1 BEFINTLIGA FLÖDEN 
Befintliga flöden för delområdena enligt jämförelse mellan Svenskt Vattens beräkningsdiagram för ytor 
större än 10 hektar och Trafikverkets beräkningsformel visas i nedanstående tabell. 

Tabell 1. Befintliga flöden från programområdet, jämförelse mellan Svenskt Vattens beräkningsdiagram 

 och Trafikverkets (TRV) beräkningsformel. 

*= 192 ha innefattar även den del i delområde 4 (2,7 ha) som ej ingår i programområdet. I område 6 
räknas även föreslagen bebyggelse på ca 4,1 ha utanför nuvarande programområdesgräns in. 

**= Avrinningsområdet är mindre än 10 hektar  

Delområde Area 
 
 
 
 

(ha) 

Högsta flöde 10-
årsregn, Svenskt 
Vatten – 
avrinningsdiagram 
naturmark     

(l/s) 

Högsta flöde 
10-årsregn, 
TRV  

 
 

(l/s) 

Recipient 

1. Nordväst 43 433 330 Toppebäcken, (beräkningspunkt 1) 

2. Söder 74 577 429 Biflöde till Kyllingsån, 
(beräkningspunkt 2) 

3. Väst 7 -** 214 Kyllingsån fördelas till bef VA-nät 

4. Sydväst 20 320 258 Kyllingsån, delvis via bef VA-nät 

5. Öst 39 429 316 Kyllingsån, fördelas längs större 
område 

6. Nord 9 -** 221 Toppebäcken, via vägdike väg 181 

S:a 192*    
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Större delen av den tillkommande bebyggelsen kommer att beröra delområde 1 och 2. I delområde 3 
föreslås ett dussintal bostäder. Placering av bostäder/vägar kan komma att ändras. 

I den nordligaste delen, delområde 6, föreslås ett femtiotal bostäder varav 47 bostäder öster om 
Högstorpsvägen, utanför nuvarande programområdesgräns.  

I delområde 4 och 5 föreslås ingen förändring av markanvändningen, därför utreds inte dessa områden 
vidare. 

4.1.1 Flödesjämförelse samt konsekvenser - delområde 1 
Delområde 1 är ca 43 hektar stort. Befintligt flöde vid beräkningspunkt är 330 l/s alternativt 433 l/s 
beroende på val av beräkningsmetod. Befintlig utloppsledning vid beräkningspunkt är i betong med 
dimension 450 mm. Ledningens lutning är okänd, vilket innebär att kapaciteten är okänd. Ledningen 
antas stå i förbindelse med två påträffade brunnar i beteshagen (beskrivs i kap.3.4). Befintlig rinntid – 
den totala tid det tar för att allt dagvatten ska nå fram till beräkningspunkten bedöms vara ca 1 timme 
för detta delområde.  

I delområdet föreslås ny bebyggelse och vägar uppgående till ca 31 hektar. Återstående naturmark 
uppgår till ca 12 hektar. Nya vägar och ny bebyggelse innebär hårdgjorda ytor som leder till att 
vattenflödena från delområdet kommer att öka. De ökade flödena från delområdet behöver 
omhändertas vilket innebär att avrinningen kommer att ske snabbare än idag. Om öppna 
dagvattenlösningar skapas bedöms hela delområdet avrinna på ca 30 minuter. Om dagvatten leds bort 
via  ledningsnät bedöms hela delområdet avrinna på 10 minuter. Öppna lösningar innebär att 
dagvattnet avrinner trögare som i sin tur leder till att flödestopparna blir avsevärt lägre vid de intensiva 
regnen. En Jämförelse mellan befintligt flöde och framtida flöde med rinntiden 30 minuter kan ses i 
tabell 2.  

Tabell 2. Dagvattenflöden, delområde 1 före och efter exploatering. Baseras på öppna lösningar och rinntiden 30 minuter. 

Area 
 

    
[ha] 

Reducerad 
area före 

exploatering 

[ha] 

Reducerad 
area efter 

exploatering 
 

[ha] 

Flöde före 
exploatering 

 
 

[l/s] 

Flöde efter 
exploatering 
 
 

[l/s] 

Flöde efter exploatering 
inkl. klimateffekt 

 
 

[l/s] 

43 2,15 14,17 433 1640 2050 

 

För att flödena ut från området inte ska öka behöver fördröjningsvolymen uppgå till ca 2200 m3 för 
delområdet som helhet. 

Det norra diket som avvattnar området är ca 280 meter långt uppströms brunnen (fig.6). Diket är inte 
inmätt. Marken lutar i genomsnitt ca 28 promille längs sträckan.  

Ledningen, belägen mellan brunn och utloppet i Toppebäcken är inte inmätt. Åkermarken lutar ca 6 
promille mellan brunnen vid skogsbrynet fram till vägslänten vid Fargrabovägen. 

Det genomsnittliga marklutningen för hela sträckan (dike och ledning) fram till Fagrabovägen är ca 18 
promille. 

I nuvarande exploateringsskiss finns det 3 platser där föreslagen bebyggelse kommer att behöva 
justeras i förhållande till befintliga vattenvägar. Dessa är 
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· Föreslagen bostad intill Fagrabovägen, se fig. 11 
· Föreslagen bebyggelse nedströms norra dikets mynning, se fig 12. 
· Föreslagen bebyggelse intill huvudgatan, koppling i väster med Fagrabovägen, se fig. 13. 

 
Figur 11. Antaget ledningsläge vid passage under Fagrabovägen. Föreslagen byggnad behöver flyttas. 

Kommentar till fig. 11: Förslagsvis behålls det befintliga ledningsläget där ledningen passerar under 
Fagrabovägen. Exakt ledningsläge behöver  emellertid klargöras.  

En lösning kan vara att placera infarten till lokalgatan där ledningen passerar Fagrabovägen. VA-
huvudmannen kommer då att ha åtkomst till ledningen. 

 
Figur 12. Befintlig vattenväg passerar under föreslagen byggnad. 
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Kommentar till figur 12: 1-2 hus kommer att behöva flyttas ifall befintliga vattenvägar ska behållas. Ett 
ca 10 meter brett område behöver skapas som reserveras för dagvattenanordning. En öppen lösning i 
form av dike eller mindre bäck föreslås där passagen förbi föreslagen lokalgata kan ske via trumma 
eller bro. Ett ytterligare alternativ kan vara att flytta den föreslagna GC-banan i öster så att den ligger 
närmare vattenvägen. 

 
Figur 13. Norra dikets läge i förhållande till föreslagen bebyggelse. 

Kommentarer till figur 13: Lägen för 2-3 byggnader behöver justeras. Ett ca 10 meter brett område 
reserveras för att kunna möjliggöra dagvattenanordning i form av öppen lösning. Passage förbi 
huvudgata och lokalgata kan ske via trumma eller bro. 

4.1.2 Flödesjämförelse samt konsekvenser – delområde 2 
Delområde 2 är ca 74 hektar stort. Befintligt flöde vid beräkningspunkt är 429 l/s alternativt 577 l/s. 
Befintlig rinntid uppskattas till ca 2 timmar.  

Intill beräkningspunkten finns 2 st trummor á 600 mm och dagvattnet rinner därefter vidare i öppet dike 
ca 115 m. Därefter leds dagvattnet i en trumma i betong med dimensionen 1000 mm. Trumman är inte 
inmätt men bedöms luta ca 10 promille. Det innebär att tillgänglig kapacitet uppgår till ca 2600 l/s. 
Utloppet är strypt (se fig 9). Nedströms strypningen ligger en 45 meter lång betongledning, 400 mm. 
Dagvattnet rinner sedan i öppet dike ned till spårområdet (Västra Stambanan) där 2 st. 1000-ledningar 
ligger under spåret. Området där diket ligger uppströms stambanan är blött. 
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I delområdet föreslås ny bebyggelse och vägar uppgående till drygt 24 hektar. Återstående naturmark 
bedöms uppgå till ca 47 hektar. Nya vägar och ny bebyggelse innebär hårdgjorda ytor som leder till att 
vattenflödena från området kommer att öka. De ökande flödena behöver omhändertas vilket innebär att 
avrinningen från området kommer att ske snabbare än idag. Om öppna dagvattenlösningar skapas 
bedöms delområdet avrinna på ca 40 minuter efter exploatering. Väljs ett konventionellt 
ledningssystem bedöms hela delområdet att avrinna på ca 20 minuter. En Jämförelse mellan befintligt 
flöde och framtida flöde med rinntiden 40 minuter kan ses i tabell 3. 

Tabell 3. Dagvattenflöden, delområde 2 före och efter exploatering. Baseras på öppna lösningar och rinntiden 40 minuter. 

Area 
 

    
[ha] 

Reducerad 
area före 

exploatering 

[ha] 

Reducerad 
area efter 

exploatering 
 

[ha] 

Flöde före 
exploatering 

 
 

[l/s] 

Flöde efter 
exploatering 
 
 

[l/s] 

Flöde efter exploatering 
inkl. klimateffekt 

 
 

[l/s] 

74 3,7 12,65 577 1200 1500 

 

För att flödena ut från området inte ska öka behöver fördröjningsvolymen uppgå till ca 2300 m3 för 
delområdet som helhet. 

Det södra diket är ca 750 meter långt mellan beräkningspunkt och befintlig brunn i skogsbrynet (fig. 7). 
Diket är inte inmätt. Marken lutar i genomsnitt ca 10 promille längs dikets sträckning. Den begränsande 
faktorn för dagvattenavledningen torde vara den 1000-ledning som ligger ca 115 meter nedströms 
beräkningspunkten, följt av den 400-ledning som ligger nedströms, se bilaga 1.  

I sydvästra delen av delområdet finns en lågzon som berörs av föreslagen bebyggelse. Platsen ligger 
nordöst om Korsnäbbsgatan, se fig.14. 

 
Figur 14. Södra delen av delområde 2 där föreslagen bebyggelse föreslagits i lågzon. 
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Hänsyn behöver tas till det instängda område som är inringat i figur 14. Vid långvariga eller intensiva 
regnhändelser kommer dagvatten att ansamlas i lågzonen. Zonen kommer då att utvidgas. Dagvattnet 
kommer sedan att söka sig ned mot södra diket via lägst liggande marknivå. Ifall ny bebyggelse 
uppförs i området runt zonen kommer marken att behöva höjas för att undgå att området blir instängt. 
Vidare kommer det att bli nödvändigt att identifiera utströmningsområde för lågzonen samt att hitta 
passager nedströms för att dagvattnet ska kunna nå det södra diket. Ett 10 meter brett område 
reserverat för dagvattenanordning kan bli aktuellt någonstans för passage mellan de föreslagna 
byggnader som ligger närmast södra diket. 

Förslagsvis kan dagvatten från delar av detta område avrinna mot den lågzon som syns i övre delen av 
figur 14. Den övre lågzonen ligger nivåmässigt lägre än läget för föreslagen bebyggelse. Lågzonen kan 
därmed bli en naturlig fördröjningsyta innan dagvattnet rinner vidare ned mot södra diket, se bilaga. 
Passage förbi GC-bana och lokalgata föreslås ske i trumma eller via bro.  

I den norra delen av avrinningsområdet är marken relativt flack och det bedöms finnas ytor för att 
skapa trög avledning mot norra diket, se bilaga. 

 

4.1.3 Flödesjämförelse samt konsekvenser -  delområde 3 
Storleken på delområde 3 är knappt 7 hektar. Storleken på avrinningsområde i den del som föreslås bli 
exploaterad är ca 4 hektar.  

Naturmarksavrinningen sker idag mot befintlig bebyggelse och fördelas till olika punkter i befintligt 
dagvattennät. Föreslagen bebyggelse visas i grått i figur 15. Om ingen betydande förändring av 
markhöjderna görs kommer vattenflödena från området att öka enligt tabell 4.  

 

Tabell 4. Beräknade flöden i delområde 3 före och efter exploatering 
Area 
 

    
[ha] 

Reducerad 
area före 

exploatering 

[ha] 

Reducerad 
area efter 

exploatering 
 

[ha] 

Flöde före 
exploatering 

 
 

[l/s] 

Flöde efter 
exploatering 
 
 

[l/s] 

Flöde efter exploatering 
inkl. klimateffekt 

 
 

[l/s] 

6,74 0,34 1,32 214 300 375 
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Figur 15. Delområde 3 och föreslagen bebyggelse (grått) som påverkar delområdet. Blårandigt mönster visar lågzoner. 

 
Om flödet till befintligt ledningsnät för dagvatten ska vara oförändrat blir fördröjningsbehovet i 
delområde 3 som helhet  ca 96 m3. Dagvattenavledningen för de fastigheter som föreslås på gränsen 
mellan delområdena kan, beroende på slutgiltig höjdsättning, ske åt båda hållen. 

Det finns två lågzoner i delområde 3, se fig. 14. Från den övre lågzonen kan en vattenväg skapas i 
västlig riktning mellan fastigheter för anslutning till befintligt dagvattennät nedströms, se bilaga. Här bör 
emellertid kapaciteten i befintligt dagvattensystem undersökas närmare. Det kan vara vanskligt att 
anlägga nya fördröjningsmagasin nära uppströms den befintliga bebyggelsen, eftersom det då kan 
skapas översvämningsrisker för befintlig bebyggelse vid bräddning från fördröjningsmagasinet. 

Den sydligaste lågzonen behöver hanteras eftersom befintlig fastighet på Korsnäbbsgatan 12 ligger i 
anslutning till lågzonen. I teorin kommer det dagvatten som överstiger kapaciteten i lågzonen att rinna 
ut över fastigheten på Korsnäbbsgatan 12. Vid platsbesök påträffades en delvis vattenfylld kupolbrunn 
intill befintlig gångväg, mellan lågzonen och Korsnäbbsgatan 12, se fig 16 och 17. Det är emellertid 
okänt hur vatten leds vidare från kupolbrunnen. Detta behöver undersökas. Läget för den föreslagna 
fastigheten närmast lågzonen kan därmed vara lite problematiskt om nuvarande markhöjder behålls. 
Dagvatten från den föreslagna fastigheten och uppströms hårdgjorda ytor kommer nämligen att öka 
flödet till lågzonen jämfört med dagens situation. 
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Figur 16. Instängt område nära Korsnäbbsgatan i sydspetsen på delområde 3. 

Figur 17. Befintlig kupolbrunn med Korsnäbbsgatan 12 i bakgrunden. Okänt vart dagvattnet leds. 

 

4.1.4 Flödesjämförelse samt konsekvenser - delområde 6 
Området är till ytan ca 9 hektar inkluderat föreslagen bebyggelse öster om Högstorpsvägen. Det 
dagvatten som avrinner från området leds idag till diken med koppling till vägdiket på södra sidan om 
väg 181. Diket mynnar i Toppebäcken, ca 160 meter norr om programområdet, se figur 18 och bilaga. 
Befintlig rinntid är ca 2 timmar. Det största flöde som uppkommer vid 10-årsregn i nuvarande situation 
är ca 62 l/s enligt rationella metodens beräkningsformel. Enligt Trafikverkets beräkningsformel är 
maxflödet vid 10-årsregn hela 208 l/s. Vid platsbesök i september, dagen efter en regnig dag,  
konstaterades att flödet i vägdiket var mycket lågt längs aktuell sträcka.   

I nuvarande förslag till exploatering föreslås 7 st fastigheter väster om Högstorpsvägen och ett 50-tal 
villor öster om Högstorpsvägen. Största framtida flöde bedöms uppkomma inom ett 30-minutersregn 
och flödesförändringen visas i tabell 5. 

 

Tabell 5. Flöde i delområde 6 före och efter exploatering enligt rationella metoden. 

Area 
 

    
[ha] 

Reducerad 
area före 

exploatering 

[ha] 

Reducerad 
area efter 

exploatering 
 

[ha] 

Flöde före 
exploatering 

 
 

[l/s] 

Flöde efter 
exploatering 
 
 

[l/s] 

Flöde efter exploatering 
inkl. klimateffekt 

 
 

[l/s] 

9,0 0,70 3,23 62 374 468 

 



 

 
 

 

Uppdragsnr: 10256883 Fagrabo 
Översiktlig dagvattenutredning 

 

Daterad: 2017-09-28   

Reviderad:   

Handläggare: Per Norberg Status: Granskningshandling  

24 | 10256883  • Vårgårda, Fagrabo    Dagvattenutredning 

    
Figur 18. Delområde 6 gulmarkerat. Föreslagen bebyggelse i grått. Befintliga byggnader i gult. 

Om flödet till befintligt dike ska vara oförändrat blir fördröjningsbehovet ca 450m3 för området som 
helhet. 

Den logiska vattenvägen efter exploatering torde vara att leda dagvattnet norrut längs föreslagen 
lokalgata och längs Högstorpsvägen mot vägdiket vid väg 181. En fördröjning kommer då att krävas så 
att nuvarande flöde i vägdiket inte ökar. Lämplig yta för fördröjningsåtgärd finns i området mellan väg 
181 och Högstorpsvägen. Eftersom marken är relativt flack finns det emellertid möjlighet att skapa 
andra vattenvägar som exempelvis kan följa föreslagen huvudgata i delområde1 och  2. Ett eller flera 
områden reserverade för dagvattenanordning kommer då att krävas för att  kunna passera föreslagen 
bebyggelse samt Högstorpsvägen, se bilaga. 
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5 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA 
DAGVATTENHANTERING 

Avledningen av dagvattenflöden från tillkommande exploatering föreslås ske i öppna 
dagvattenlösningar i möjligaste mån. Fördelarna med öppna dagvattenlösningar, såsom exempelvis 
diken - jämfört med ledningar, är flera:  

· Minskad vattenhastighet, flödena utjämnas i viss mån (trög avledning).  
· Infiltration och avdunstning kan ske vilket minskar flödesbelastningen nedströms.  
· Rening sker via växtupptag, sedimentation och fastläggning av partiklar. 
· Diken i flacka delar av området kan fungera som fördröjningsmagasin. 
· Anläggningskostnader är låga jämfört med andra alternativ med avseende på erhållen 

fördröjningsvolym. 
· Synliga vattenvägar kan vara estetiskt tilltalande om dessa underhålls.  

I tillhörande bilaga finns ett antal föreslagna nya dagvattenstråk illustrerade.  

För att ytterligare sänka vattenhastigheten och förbättra reningen via diken kan man skapa mer 
meandrande diken, se exempel i fig 19. Detta kräver givetvis att mer yta behöver reserveras. 

 
Figur 19. Exempel på meandrande bäck. Delsjöbäcken, Göteborg. Figur 20. Södra diket i Vårgårda, nära skidbacken. 

Öster och väster om det norra och södra diket lutar marken mer, vilket gör det svårare att hålla nere 
vattenhastigheten och svårare att skapa fördröjningsvolymer. I dessa delar kan en s k ”trappning” av 
vattenvägarna vara till hjälp. Fördröjningsvolymen utgörs då av volymen i varje terrass. Lösningen 
leder till att sedimentation kan ske samt även att vattnet syresätts på sin väg ned mot huvuddiket. En 
trapplösning skulle kunna se ut enligt figur 21. 
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Figur 21. Exempel på dike med dämning där vattnet trappas. Stadsparken, Västervik. Bildkälla: Svenskt Vatten, P105. 

 

5.1 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR DIKESVOLYM 
Minimum avseende släntlutning på diken bör vara 1:4 av säkerhets- och underhållsskäl. Beräkningar 
av dikesvolym har gjorts med hjälp av Mannings formel.  

Q = A * R2/3 * M * √S0 

Q = flöde [m3/s] 

A = tvärsnittsarea [m2] 

P = våta perimetern [m] 

R = hydraulisk radie = A/P [m] 

S0 = bottenlutning [m/m] 

M = Mannings tal 

5.2 NORRA DIKET 
Marken lutar i genomsnitt 28 promille längs det befintliga dikets väg ned mot befintlig brunn.  

Om ett 0,5 meter djupt dike med släntlutning 1:4 och bottenbredd 0,5 meter anläggs kommer diket att 
kunna hantera flöden från tioårsregnet. Dikesbotten med lutningen 28 promille ger en ungefärlig 
kapacitet på cirka 2200 l/s innan diket går fullt. Vid ett vattendjup i diket på 0,3 meter är kapaciteten 
cirka 650 l/s. Enligt tabell 2 bedöms största flöde från hela delområdet att uppgå till 2050 l/s vid 10-
årsregn efter exploatering. 

Ett dike med ovanstående dimensioner får dikesbredden 4,5 meter.  
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Längs den kulverterade sträckan från befintlig brunn ned mot Fagrabovägen är marklutningen  6 
promille. För att kunna hantera flöden från 10-årsregnet skulle en öppen dagvattenlösning i form av 
dike/bäck skulle behöva vara ca 0,7 meter djupt längs denna del. Med samma bottenbredd och 
släntlutning blir då hela dikesbredden drygt 6 meter. Om inga fördröjningar skapas i delområdet 
kommer sannolikt trumman under Fagrabovägen att behöva dimensioneras upp.  

5.3 SÖDRA DIKET 
Marken lutar drygt 10 promille längs det befintliga dikets sträckning. Enligt tabell 3 kommer största 
flöde från delområdet att uppgå till ca 1500 l/s. Ett 0,6 meter djupt dike med släntlutning 1:4 och 
bottenbredd 0,5 meter har en kapacitet på ca 1650 l/s innan diket går fullt vilket innebär att flöden från 
10-årsregnet efter exploatering då kan omhändertas. 

Längs södra diket finns förhållandevis gott om plats för att bredda diket. Det finns även möjlighet att  
anlägga våtmarker. Hänsyn behöver dock tas till befintliga vatten- och spillvattenledningar som ligger i 
dikets närhet.  

Idag finns ett strypt utlopp från en betongledning och en ledning med mindre dimension i höjd med 
skidbacken (fig 9). Anledningen till att denna lösning byggts behöver utredas närmare.  

I området nedströms skidbacken kan även fler våtmarker skapas i det redan våta området. Detta skulle 
förmodligen gynna den ekologiska och kemiska statusen i Kyllingsån, eftersom det ligger 
utloppsledningar från befintligt dagvattennät i området.  

Norr om det befintliga diket, i den flackare ängsmarken, finns det i nuvarande exploateringsförslag 
plats för öppna dagvattenlösningar där trög avledning kan skapas, se bilaga.     

5.4 GRÖNA TAK, VÄXTBÄDDAR OCH GENOMSLÄPPLIGA 
BELÄGGNINGAR 

Fördröjning på takytor kan erhållas genom att anlägga tunna eller djupa grönytor på tak. Tunna gröna 
tak magasinerar i medeltal 50% av årsavrinningen. Den volym som magasineras kommer emellertid 
från relativt små men många regntillfällen. Takets magasineringsförmåga beror både på takets lutning 
och hur vattenmättat taket är när det intensiva regnet kommer. Svenskt Vatten anger att vid kraftiga 
regntillfällen fördröjs endast de första 5 millimeterna, medan all nederbörd därutöver rinner av. En 
tillverkare av olika gröna lösningar anger att de har sedumtak som kan fördröja mellan 18 och 22 
millimeter. Det finns även en relativt ny produkt som enligt uppgift kan fördröja upp till 45 mm på flacka 
tak. Det skulle innebära att ett 1000 m2 flackt tak skulle kunna fördröja från 18m3 och upp till 45 m3.  

Syftet med växtbäddar är att efterlikna naturens förmåga att rena och fördröja dagvattnet. Växtbäddar 
kan antingen vara nedsänkta eller upphöjda. En nedsänkt växtbädd utgör en tillfällig magasinsvolym 
ovanpå växtbäddens yta. Vid häftiga regn kan dagvattnet långsamt infiltreras genom bädden. Bädden 
kommer således utsättas för både torra och blöta perioder vilket ställer krav på  växtjordens 
beskaffenhet och vegetationens tålighet. Vid exempelvis vattenutkastare kan upphöjda växtbäddar 
anläggas, se fig. 23 och 24. 
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Figur22. Exempel på Sedumtak över garage i Kungsbacka. Bildkälla VegTech AB 

 
Figur 23. Exempel på växtbädd (rain garden). Bildkälla: VegTech AB 

 
Figur 24. Principskiss för upphöjd regnbädd. Bildkälla: Grågröna systemlösningar för hållbara städer, Vinnova 2014. 
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Stora hårdgjorta ytor, exempelvis parkeringsytor, som förses med genomsläppliga beläggningar bidrar 
till minskat flöde, se fig 25. 

   
Figur 25. Exempel på genomsläpplig P-yta. 

 

5.5 FÖRDRÖJNING I DAMM 
Utbredningen på den damm som syns i tillhörande bilaga är ca 3000 m2. Detta utgör knappt en procent 
av delområdets hårdgjorda yta. Denna utbredning bygger på ett genomsnittligt dammdjup på 1 meter, 
släntlutning 1:4, samt att hela fördröjningsbehovet för delområdet fångas upp i dammen. Om mindre 
fördröjningar skapas uppströms i delområdet kommer således ytbehovet för denna damm att minska. I 
den nuvarande ängsmarken kan skålformade ytor skapas som kan fungera som översvämningsytor vid 
extrema regn. Bebyggelse bör anpassas efter möjligheten att skapa sådana ytor. Vidare behöver det 
skapas möjligheter till bräddning mot Toppebäcken.  

En damm byggs företrädesvis långsmal istället för rund. Vid inloppet till dammen brukar man anlägga 
en s k ”fördamm” med en djupare del där partiklar kan sedimentera. Här ska man kunna komma åt att 
rensa, vilket innebär att det ska finnas körväg intill. Dammen kan sedan innehålla grundare partier för 
att en god rening ska kunna ske via växtupptag. Detta kan också gynna variation av framtida växt- och 
djurliv. Vattnet i dammen bör ha en omsättningstid på ca 1 dygn. För att erhålla ökad cirkulation och 
syresättning av vattnet anläggs ibland pumpar i dammar. Detta kan även vara estetisk tilltalande 
(fontän). 
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5.6 ALTERNATIV TILL ÖPPNA LÖSNINGAR 
Ett alternativ till öppna dagvattenlösningar är att anlägga makadamfyllda diken som då kan vara 
djupare och smalare. I ett makadamfyllt dike blir kapaciteten cirka 30 % av fyllningsvolymen, eftersom 
vattenvolymen utgörs av hålrummen i makadamfyllningen. Ett makadamdike kan vara uppbyggt enligt 
24 och på ytan kan det se ut som i figur 25. 

 
Figur 24. Exempel på makadamdike med dräneringsledning i botten. Källa: Svenskt Vatten P105. 

 

 
Figur 25. Exempel på makadamfyllt dike utan matjordlager. 
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6 SLUTSATSER - DISKUSSION 

Det norra och södra diket finns inte med i grundkartan. Lägena är således inte exakta. Dessa diken 
behöver mätas in och kapacitetberäknas. Vid platsbesök och jämförande analys av föreslagen 
bebyggelse ser det emellertid ut som om det finns gott om plats för att både nyttja och utvidga dikena. 
För att de befintliga vattenvägarna ska kunna utnyttjas även efter exploatering behöver delar av 
föreslagen bebyggelse emellertid anpassas vid vissa passager längs vattenvägarna. Vissa områden 
reserverade för öppna dagvattenlösningar behöver skapas.  

I delområde 1 behöver sträckan mellan utloppet i Toppebäcken och det norra diket undersökas 
närmare för att fastställa vattenvägar. Ny bebyggelse kan inte förekomma över kulverterad ledning. 

I delområde 2 behöver orsaken till den strypta utloppsledningen på den kulverterade delen av diket  
klarläggas, samt anledningen till dimensionsminskningen nedströms. Eventuellt kan nedströms ledning 
slopas och göras om till dike.  

I delområde 3 behöver en kartläggning göras avseende lämpliga anslutningspunkter för dagvatten. 
Kapacitetsberäkning i befintligt dagvattennät behöver göras. En kupolbrunn påträffades vid besök. 
Brunnen finns inte med i VA-huvudmannens karta över befintligt VA. Hur denna brunn används 
behöver undersökas. Eventuellt finns det fler dagvattenlösningar i området som inte ingår i VA-
underlaget.  

Bebyggelse bör ej uppföras i eller nära instängda områden. De instängda områden som ligger 
uppströms föreslagen bebyggelse bör förses med kontrollerad avtappningsmöjlighet så att vatten kan 
strömma ut kontrollerat för att undgå framtida  översvämningsrisker. Vid mindre instängda områden 
kan det vara ett alternativ att höja marken. 

I den nordligaste delen av programområdet är marken flack och det finns således möjlighet att leda 
dagvatten åt flera håll. En naturlig vattenväg från delområde 6 är via vägdike längs väg 181 mot 
Toppebäcken, men då krävs fördröjning för att inte öka flödet i vägdiket. Om vattenvägar ska skapas 
från delområde 6 in till delområde 1 och 2 behöver mark reserveras för detta. 

 

För att ta reda på hur utbredningen av dagvatten sker vid extrema regn, typ 100-årsregn, föreslås att 
en s k skyfallskartering görs för området. 
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