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1 Orientering 
Med anledning av det planerade uppförandet av ett Energi- och miljöcenter, utreder denna rapport 
hur dagvattnet inom det berörda planområdet kan hanteras på ett hållbart sätt. 

Den tilltänkta fastigheten, vars läge framgår i Figur 1, ligger i Vist, ca 4 km norr om Ulricehamns 
tätort.  Området avgränsas av den högre belägna skidbacken i väster och sluttar ner mot ån Ätran i 
öster. I norr ansluter fastigheten mot Vattenfalls mottagningsstation.  

 

Figur 1. Översikt av planområdets geografiska läge 

Planområdet omfattar 6,08 ha och består i dagsläget till största del av skogs- och betesmark. 
Terrängen är förhållandevis flack och bildar en platå mellan sluttningarna i öst och väst. I områdets 
norra del tränger en ravin in från öster och skapar nivåskillnader på 7 meter.  

2 Befintlig dagvattenhantering 
Genom en okulärbesiktning av omgivningen gjordes bedömningen att inga betydande mängder 
vatten tillförs området från den högre liggande terrängen. Nederbörd och smältvatten tas om hand 
lokalt och eventuell ytavrinning leds via diken och naturliga formationer i terrängen, förbi 
planområdet, innan det når Ätran.  

Enligt jordartskartan, som visas i Figur 2, domineras området av isälvssediment, vilket indikerar att 
genomsläppligheten för vatten i marken är hög. Samma typ av material återfinns en kilometer 
norrut, vid Industrivägen, där den hydrauliska konduktiviteten vid tidigare mätningar visat sig vara 
hög.  
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Figur 2. Jordartskarta över Vist, norr om Ulricehamns tätort 

3 Föreslagen dagvattenhantering 
I och med att området exploateras, ökar mängden hårdgjorda ytor till en andel om maximalt 83 % av 
den totala fastighetsarean. Detta leder till begränsad infiltration av dagvatten och därmed en ökad 
ytavrinning.  

Planområdets yta har delats upp i tre delområden A, B och C, baserat på de olika typer av 
verksamhet som är planerade och vilken typ av dagvattenhantering som därmed är lämplig, se Figur 
3. 

 

Figur 3. Översikt av område, indelning av ytor och tilltänkta dagvattenlösningar 
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Den beräknade avrinningen är baserad på ett antagande om att den tillåtna mängden hårdgjord yta 
utnyttjas till fullo och fördelas jämnt över de tre delytorna. Då den hydrauliska konduktiviteten i 
marken sannolikt är hög, föreslås i största möjliga utsträckning lösningar inriktade mot lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD). I detta tidiga skede finns dock inga siffror på 
genomsläppligheten i marken och därför dimensioneras magasineringskapaciteten för större volymer 
än vad som troligtvis är nödvändigt. 

3.1 Gröna tak 
Inledningsvis kommer ca 10 % av områdets yta att utgöras av byggnader. Genom att förse 
byggnadernas tak med vegetation kan avrinningen både fördröjas och minskas. Beroende på 
vegetationslagrets tjocklek varierar takets magasineringskapacitet. En tunn vegetation minskar 
årsavrinningen från taket med 50 % i snitt, medan ett djupt grönt tak ger en motsvarande reducering 
på 75 % (Svenskt Vatten, 2011). Siffrorna går dock inte att tillämpa på enstaka regntillfällen, då 
årsnederbörden framförallt utgörs av många lättare regn. Vid kraftiga skyfall kan de gröna taken 
magasinera de första 5 mm innan resterande nederbörd blir till avrinning.  

3.2 Öppna fördröjningsmagasin 
Genom att leda ytavrinning i öppna och långsluttande diken, så kallade svackdiken, kan dagvattnet 
fördröjas och infiltreras på plats. Om diket dessutom kläs med någon typ av vegetation ökar 
flödesmotståndet och både vatten och föroreningar kan tas upp av växterna.  

För att öka magasineringskapaciteten ytterligare kan dikena kopplas till ett större 
fördröjningsmagasin. Genom en bräddledning från magasinet kan dagvattenflödet sedan kontrolleras 
och portioneras ut i en takt som omgivande mark klarar av att hantera.  

3.3 Makadamfyllda diken 
Ett alternativ till de öppna svackdikena är makadamfyllda diken. Magasineringsvolymen i diket utgörs 
här av porvolymen i fyllnadsmassorna, vanligtvis ca 30 % av den totala dikesvolymen. De 
makadamfyllda dikena har en fördröjande förmåga, där vattnet tillåts perkolera ner i underliggande 
mark samtidigt som de genom en dränledning kan erbjuda en avlastande bräddning vid höga flöden. 
Dikeskonstruktionen har även visat sig ha en renande effekt, både på större partiklar men även på 
metaller och suspenderade partiklar (Nillson & Stigsson, 2012).   

4 Sammanfattning av föreslagna dagvattensystem  
4.1 Område A och B 
Dagvattenavrinningen från ytorna A och B föreslås ledas via ett svackdike till någon typ av öppet 
fördröjningsmagasin beläget på område A, se Figur 4. Med en längd på 150 m, en bredd på 6 m och 
en släntlutning på 1:5 ger det diket en magasinerande kapacitet på runt 270 m3. 
Fördröjningsmagasinet föreslås bli en förlängning av diket som löper in på delområde A. Utifrån de 
planerade byggnadernas position föreslås magasinet placeras i områdets östra del. Särskild hänsyn 
måste tas till branten i områdets sydöstra utkant, så att släntstabilitet kan garanteras. Utifrån dessa 
parametrar föreslås magasinet få en yta på ca 1000 m2 med flacka slänter och ett djup på en meter, 
vilket skulle ge en magasinerande volym på knappt 900 m3. Om infiltreringen till marken antas vara 
obefintlig, skulle detta täcka behovet för allt utom de allra kraftigaste och långvariga regnen. 

Den sluttande terrängen möjliggör även att den södra delen i område A utnyttjas som översilningsyta 
för den närmast uppkommande avrinningen och eventuellt för bräddning från 
fördröjningsmagasinet.   
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Figur 4. Översikt av planområde med föreslagen dagvattenhantering. 

4.2 Område C 
Område C har en area på 2,35 ha och är planerat att användas till lagring av träflis. För att undvika att 
flis och lakvatten direkt spolas ner i brunnar eller direkt ut i kringliggande terräng krävs någon form 
av filtrering av dagvattnet. En tänkbar lösning är ett makadamfyllt dike med dränledning, där vissa 
partier hårdgörs för trafikerade överfarter. Detta ger möjlighet till viss filtration, infiltration och 
magasinering av dagvattnet, samtidigt som det tillåter maskiner att köra och arbeta fritt i området. 
Vid höga flöden kan dränledningen brädda ut i ravinen, som tränger in i områdets nordöstra del. 
Genom att ansluta dränledningen till det öppna diket skulle den även avlasta avrinningen från 
område A och B. 
 
En bräddledning med dimension 315mm skulle ge en avbördning på uppskattningsvis 400 l/s. Detta 
skulle medföra en total erforderlig magasineringsvolym på ca 1300 m3 vid det kraftigaste av de 
beräknade regnfallen (se Tabell 1), vilket uppnås med viss marginal genom de planerade åtgärderna.  

 

Tabell 1. Erforderlig magasineringsvolym vid avbördning på 400 l/s 

Magasinsvolym [m3]        
  Blockregnsvaraktighet [min] 

Återkomsttid [år] 5 10 15 20 30 40 50 60 90 120 
0,5 42,5 -2,9 -77,0 -163,4 -353,5 -556,0 -765,9 -979,2 -1636,6 -2305,7 
1 84,0 57,4 -5,7 -83,8 -262,6 -456,9 -660,2 -869,0 -1513,9 -2175,5 
2 136,3 133,1 84,5 16,4 -148,2 -332,3 -526,6 -728,8 -1358,6 -2008,5 
5 226,8 264,5 240,2 189,5 50,5 -116,3 -297,1 -486,7 -1090,7 -1721,4 

10 316,2 394,4 393,8 360,3 245,8 97,3 -68,9 -248,0 -825,2 -1440,9 
20 428,8 557,7 587,4 576,2 492,9 366,7 217,7 52,5 -492,2 -1083,6 
50 623,9 840,7 923,0 949,6 920,3 833,0 714,4 575,1 86,3 -462,6 

100 816,6 1120,1 1254,4 1318,0 1341,8 1293,8 1204,1 1089,3 657,3 145,1 
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