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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

ÅF Infrastructure AB har av Luxora Fastigheter AB fått i uppdrag att genomföra en 
dagvattenutredning för fastigheten Luxor 7 i Motala. På fastigheten finns idag (år 2018) en större 
byggnad, i vilken flertalet olika företag är inhyrda. En tredje mindre byggnad, är också belägen i 
området. I övrigt består området av parkeringsytor och viss del grönytor, se Figur 1. Det finns 
framtida planer på utbyggnader samt markförändringar för Luxor 7. Fastigheten är idag 
detaljplanelagd som industri men ska ändras om till handels-, kontorsområde samt besöks och 
evenemangsområde.  

 
Figur 1. Översiktskarta över område, Källa: Eniro 

1.2 Syfte 
Syftet med utredningen är att 

• Ta fram förslag på hur dagvattnet kan tas om hand på fastigheteten.  
• Översiktligt illustrera avrinningsområden med lågpunkter samt instängda områden.  
• Utreda föroreningshalter och föroreningsmängder.  
• Redovisa generella förslag för dagvattentekniklösningar.   
• Utreda om det är lämpligt med nya utbyggnader av fastigheten. 
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2 Förutsättningar 

2.1 Underlag och källor 
Lista på underlagsmaterial som använts i uppdraget: 

• Grundkarta med intolkad höjddata efter nivåkurvor, DWG 
• Befintliga dagvattenledningar, intolkade interna och kommunala, DWG 
• Miljöteknisk markundersökning av fastigheten, 2017, Suez 
• Förprojektering av Christer Spångberg, se bilaga 4 samt 5 
• Utlåtande gällande luftmätningar Luxorområdet maj 2018 inkl bilagor 
• Saneringsrapport Luxor 180508 inkl bilagor 
 

2.2 Dagvattenstrategi 
Motala kommun har tagit fram en dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2007.  I den 
förespråkas öppna dagvattenlösningar, fördröjning samt rening där så är möjligt innan dagvattnet 
når recipient.  
 
För lokalt omhändertagande på tomtmark (LOD) förespråkar kommunen:  

• Gröna tak 
• Infiltration på grönytor 
• Genomsläppliga beläggningar 
• Infiltration i stenfyllningar (infiltrationsmagasin, dräneringsdiken) 
• Perkolationsmagasin (stenkistor) 
• Mindre dammar 
• Uppsamling och användning av takvatten för tex bevattning och WC spolning 
• Fördröjningsmagasin (utjämningsmagasin) 

De förslag från Motala kommun som kan bli aktuella i detta uppdrag är genomsläppliga 
beläggningar, fördröjningsmagasin samt avskärande krossdiken på parkeringsytor. 

2.3 Hydrologiska beräkningsmetoder 
Flödesberäkningar görs för 20-årsregn varaktighet på 10 minuter med Kf 1,25. Enligt P110 motsvarar 
detta regn för ett centrum- och affärsområde vid fylld ledning. 

2.3.1 Flöden 

Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella metoden. 
Dagvattenflödena beräknas med följande formel. (Svenskt Vatten AB) 

���� = � ∗ � ∗ 	
 ∗ � 

 

 

 

Där: 
�	� = 	����	������� ��ö� [�/�] 

� = ���	��	������å��� ���� [ℎ�] 

� = ���	��	��������	 	���  

	Å = ����	�����	��� [�/�, ℎ�] 

� = ��	��������� 
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Då områden har en varierande marktyp leder detta till att en sammanvägd avrinningskoefficient 
måste beräknas fram. Den sammanvägda avrinningskoefficienten beräknas fram med hjälp av 
nedanstående formel.  

� =
(�$ × �$ + �' × �' + ⋯ �) × �) )

(�$ + �' + ⋯ �))
 

2.4 Koordinat och höjdsystem 
Gällande koordinatsystem för uppdraget är Sweref 99 15 00 och höjdsystem RH2000. 

2.5 Miljökrav på recipient för dagvatten 
EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 som 
Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så kallade 
miljökvalitetsnormer, normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som införts i svensk lag för att 
komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor. Normerna för vatten beskriver vilken 
vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Varje vattenförekomst status 
klassificeras sedan i syfte att beskriva vattenförekomstens vattenkvalitet i dagsläget. Huvudregeln 
är att alla vattenförekomster ska uppnå god status eller potential innan år 2021, samt att ingen 
vattenförekomsts status får försämras, den ska istället förbättras eller bevaras. Miljökvalitetsnormer 
klassas inom två områden för vattenförekomster, ekologisk status och kemisk status. (HaV, 2016; 
VISS) 

Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts på att 
vattenkvaliteten inte får försämras samt att målen gällande kemisk och ekologisk status ska 
uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som används för statusklassificering 
av vattenförekomsten, inte får försämras. Projekt eller verksamheter som orsakar en försämring 
riskerar således att inte tillåtas. 

Recipient för områdets dagvatten är Varamoviken. Dagvattnet leds via en serie dagvattendammar 
ut i norra delarna av Varamobadet. Varamoviken tillhör vattenförekomsten Storvättern, se Figur 2 
samt 3.  
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Figur 2 och 3 Översiktskarta för recipienten Varamoviken. Planområde inringad med svart. Källa (VISS, 2018). 
Översiktskarta för recipienten Vättern. Källa (VISS, 2018). 

Nedan visar ett utdrag från Viss (vatten informations system via länsstyrelsen) 

”Det är undersökningar av fiskesamhället och makrofyter som avgjort statusen. För kemisk status 

utan överallt överskridande ämnen uppnår Storvättern ej god status. Mindre stränga krav har satts 

för kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter. I Sverige överstiger kvicksilver 

gränsvärdet i alla ytförekomster. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av kvicksilver 
kan det inte förväntas några förändringar inom en snar framtid. För bromerade difenyletrar har  ett 

nytt europeiskt gränsvärde i fisk medfört att gränsvärdet troligen överskrids i alla ytvatten. För 

tributyltenn finns en tidsfrist till 2027 att nå miljökvalitetsnormen. Varamobaden är klassat som 

badvatten (EUID: SE0230583000004340) med kvalitetskravet tillfredställande badkvalitet. Vättern 

(östra) är Natura 2000S SPA Fågeldirektivet och Natura 2000 SCI Habitatdirektivet (EUID 

SE230268). Kvalitetskravet här är gynnsamt tillstånd. Vättern-Storvättern är dricksvattentäkt 
enligt artikel 7 (EUID SEA7SE646703-142522). Kvalitetskravet är krav enligt 

dricksvattenföreskrifterna och hela Vättern-Storvättern omfattas av vattenskyddsområde. 
Samordnad recipientkontroll genomförs av Vätternvårdsförbundet.” 

Recipienten är enligt vattendirektivet en vattenförekomst och klassas i VISS enligt tabell 1. 
Statusklassificeringen för ekologisk och kemisk status sattes år 2017 där  den ekologiska statusen 
för recipienten bedöms vara god och den kemiska statusen ej god. Se Tabell 1. 

Tabell 1. VISS statusklassificering av recipienten Storvättern från 2017-02-23. 

Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 

(dagsläge) 
MKN 

(framtida mål) 
Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida 
mål) 

 

SE646703-142522 
God ekologisk status 

God ekologisk status 
uppnås 

Ej god kemisk 
ytvattenstatus 

Ej god kemisk 
ytvattenstatus 
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3 Utredningsområdets förutsättningar 
I utredningen benämns Luxor 2, 5 och 7 på följande sätt; 

Utredningsområde = Fastighet Luxor 2, 5 och 7. Planområde = Luxor 7. 

Utredningsområdet är 10,39 ha stort och är beläget mellan riksväg 50 och bostadsområdet 
Brunnsvik. Fabriksbyggnaden på fastigheten ligger lågt belägen och området består av flera olika 
höjdnivåer. Luxor 5 som ingår i utredningsområdet sträcker sig även norr ut och redovisas inte i 
sin helhet i denna rapport, se Figur 4. 

Markhöjderna varierar mellan +104 och +96 (RH2000). Lutningen går från högst i öst till lägst i 
väst, se Figur 13. Figur 4 visar även de tre lågpunkter som finns inom planområdet.  

1 Området har inrymt industriell verksamhet mellan 1940 talet – 2000-talet och de verksamheter 
som bedrivits har främst varit kopplade till tungmetaller, kvicksilverklorider, cyanidhaltiga bad, 
lösningsmedel och oljor.  

Planområdet består idag av 12% grönyta, 42% takyta och 46% hårdgjordyta. Grönytorna består 
idag till stor del av slänter i stark lutning. 

                                                
1 Del av fastigheten ägs och förvaltas av Motala kommun. 
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Figur 4. Grundkarta med inringade lågpunkter, planområdesgräns samt intolkade markhöjder. Lila linje visar 

planområde och gul linje visar utredningsområde. 

Luxor 5 

Rv50 

Brunnsviks 
bostadsområde 

Luxor 7 

Carlslunds- 
gymnasieskola 
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3.1 Befintligt ledningssystem 
I Figur 5 redovisas befintliga VA-ledningar samt två stycken intolkade dagvattenbrunnar. 
Ledningarna för befintligt system är intolkat från äldre ritningsunderlag, alla från olika delar av 
byggnaden och från olika årtal. För dimensioner och vattengångar, se Bilaga 2. Befintligt 
dagvattensystem är troligtvis dimensionerat efter ett 2 års regn. 

 

 

  

2Figur 5. Befintligt VA-system och dagvattenbrunnar, Källa: Grundkarta samt ledningskarta. 

Efter erhållet underlag för dagvatten inne i fastigheten samt intervjuer med anställda 
fastighetsskötare så kan följande antaganden göras; 

                                                
2 Ledningar i norra och nordvästra delen ägs med stor sannolikhet Motala kommun. Det finns inga uppgifter på detta men 
underlag tyder på det. 

-Kommunens dagvattenledning     -Dagvattenledning  Luxor 7 

 -Spillvattenledning  - Dricksvattenledning - Tomtgräns – Dagvattenbrunn 
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• I dagsläget rinner troligtvis dagvatten från parkeringsytan på östra delen av fastigheten 
ner till brunn A (se Figur 5) invid fastigheten och därefter under huset till pumpgropen, 
punkt B (se Figur 5) Troligen rinner även dagvatten från Medevivägen ner på östra 
parkeringen, vilket gör att även det vattenflödet belastar pumpgropen, punkt B (se Figur 
5).  

 

• Norra delens takvatten rinner troligtvis inne i huset, via stuprör, under fastigheten och ut 
till pumpgropen, se Figur 6. 

 

• Södra delens takvatten rinner troligen ut via dagvattenbrunn, punkt C (se Figur 5) på 
västra sidan, och vidare ut på den kommunala dagvattenledningen.  

 

Figur 6. Befintlig pumpstation, punkt B, Källa: Google Maps 

 

3.2 Geologi, geoteknik och hydrologi 
Från SGU:s jordartskarta visas att planområdet består av postglacial sand, lerig morän och glacial 
lera, se Figur 7. Från miljöteknisk markundersökning har det visats att marken även består av 
alunskiffer vilket kan utgöra en risk för markradon. Denna rapport visar också att marken består av 
fyllnadsmassor, främst sand, mellan en och två meter mäktig. Figur 8 visar att marken i området 
har hög genomsläpplighet genom mark.  
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Figur 7. Jordartskarta från SGU. 

 
Figur 8. Karta för genomsläpplighet från SGU. 
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3.3 Föroreningar i mark 
En miljöteknisk markundersökning avseende föroreningar i marken genomfördes under hösten 
2017. Resultatet visade på att halterna var generellt låga på hela fasighetens område, med 
undantag för höga metallhalter och några förhöjda alifat- och PAH-halter i proverna från områdets 
västra delar. Flyktiga organiska lösningsmedel och vattenprovtagning visade på låg förekomst i 
samtliga prov från området. Dagvattenhanteringen som föreslås i denna rapport, tar hänsyn till det 
område som utpekats ha förhöjda halter, och föreslagna åtgärder har placerats där marken inte är 
förorenad. Nedan redovisas de provtagningspunkter som utförts, se Figur 9. 

 
Figur 9. Provtagningspunkter Källa: Översiktlig miljöteknisk undersökning inom fastigheten Luxor 7 Motala, 

SUEZ Recycling AB 

 

Området är idag efterbehandlat. Efterbehandlingen är utförd av Seuz Recycling under april 2018, 
se Figur 10 och 11 för läge av området. 630 ton förorenade massor fraktades bort. Idag finns 
uppskattningsvis cirka 15 m3 förorenade massor kvar, detta på grund av det inte ansågs möjligt att 
schakta vid brandammen samt vattenledningen från branddammen. 

Efterbehandlingen resulterade i att de föroreningar som är kvar i marken inte har någon hälsorisk 
för människor eller miljön. Då de resterande massorna ligger under hårdgjorda ytor är 
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sannolikheten för urlakning av föroreningarna liten. Området inte är lämpligt för infiltration. Se 
bilaga 6 för mer information. 

 

Figur 10. Visar området som har efterbehandlats. Källa: Suez Recycling AB. 

 

Figur 11. Efterbehandlingsområde enligt Suez. Källa Saneringsrapport bilaga 2 20180508. 
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4 Avrinning skyfall 
Analysen för instängda områden inom och i anslutning till utredningsområdet visar att det finns ett 
flertal ställen där dagvatten kan bli instängt. Det lågområde som påverkas i största utsträckning är 
hörnet nordväst vid Luxor 5, detta på grund av en tidigare utschaktning. 

Konsekvensen av extrema regn, regn med 100 års återkomst, är att dagvattensystemet kommer 
överbelastas på grund av att ledningssystem inte är dimensionerade för att hantera extremregn. 
För att säkerställa byggnationer från översvämningar vid dessa scenarion ska byggnader vara 
höjdsatta efter den nivå som förväntas bli den högsta vid det dimensionerande extremregnet. 

Idag ligger hela utredningsområdet i en lågpunkt och blir därför väldigt utsatt vid extrema regn så 
som 100 års regn. Det är inte heller möjligt med rimliga tekniska lösningar för utredningsområdet 
för att avhjälpa ett extremregn. 

Vid inträffandet av ett skyfall kommer utredningsområdet påverka områden vid sydöstra hörnet, 
nordvästra hörnet samt vid byggnaden på östra sidan. Nivåerna enligt skyfallskarteringen 
(WebGIS) varierar från 0,2-1 m ovan mark, se Figur 12. 

 
Figur 12. Instängda områden inom och i angränsning till planområdet, Källa: WebGIS.  

4.1 Framtida utbyggnader 
För de framtida utbyggnader som har föreslagits av fastighetsägaren har en kontroll av skyfall 
utförts för att säkerhetsställa att byggnaderna inte kommer orsaka mer översvämnings 
problematik eller att de drabbas av ett eventuellt skyfall. 

Modellen är uppbyggd med 2x2 i höjdmodell för området och 100 årsregnet tar hänsyn till det 
befintliga ledningsnätets kapacitet. CDS regn är tillämpat för detta skyfall. 
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På den västra sidan finns det planer på att bygga ut en entré, se Figur 13.  

På den södra sidan finns det planer på att fylla upp marken vid lastkaj cirka 1-1,5 m. detta för att 
öka tillgängligheten till lokalen som är knuten till denna lastkaj, se Figur 13. 

Resultatet visar att skyfall inte kommer orsaka någon skada på planerad utbyggnad på den västra 
sidan. Markuppfyllanden på den södra sidan kommer kunna avvattnas som innan. 

 

 

 

Figur 13. Skyfallsresultat vid ett 100 årsregn. 

Fastigheten har idag ett förslag om att få en ökad byggrätt om 2000 BTA. I de fall då byggrätten 
skulle bli tillkommande byggnader ska placering kontrolleras med skyfallsanalysen, se bilaga 7, för 
att säkerhetsställa att instängda områden inte skapas av ny byggnad samt så ska höjdsättningen 
fastställas för att klara av ett 100 årsregn. Då fastigheten idag består av mycket hårdgjorda ytor 

Tänkt 
läge för 
eventuell 
entré 

Ungefärligt område 
där mark eventuellt 
fylls upp. 
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ökar endast tillskottsvatten med 10% ifrån asfalt till tak i tillkommande dagvattenvatten. 
Tillkommande dagvatten kommer kunna hanteras genom fördröjande åtgärder, se förslag under 
7.1 Andra möjliga åtgärder. 

5 Flödesberäkningar 

5.1 Befintlig situation 
För beräkning av utredningsområdet har det bedömts att det finns 2 stycken utsläppspunkter (se 
Figur 5) och följande ytor; 
 
Yta 1,2,4,5,7 samt 8 utsläppspunkt B se Figur 14. 
 
Yta 3 samt 6 utsläppspunkt C se Figur 14. 
Luxor 2 har idag sin utsläppspunkt mot Medevivägen, se Figur 15. 

 
Figur 14. Befintliga delavrinningsområden, se bilaga 3. 

 

 

 

 

 

 

Luxor 2/ 
Medevivägen 

B 

C 
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5.1.1 Flöden 

Tabell 2. Markanvändning före omläggning,  se även Bilaga 3 

Markanvändning 
Avrinnings 
koefficient  

(φ) 
Area (ha) Red area 

20 årsregn 
(l/s)  

Yta 1 0,72 2,3 1,65 475  

Yta 2,4,5,7,8 0,70 6,32 4,42 1268  

Yta 3,6 0,63 4,5 2,8 818  

Totalt  13,12 8,87 2561  

5.2 Planerad utformning planområde 
Beräkningarna för framtida flöden görs för planområdet och därför utgår yta 1 samt ¼ av yta 2 då 
de ytorna tillhör Luxor 5. Enligt beräkningar i tabell 3 så ökar inte flödena för den totala ytan 
gällande Luxor 7. 

De ny avrinningsområdena för Luxor 7 kommer vara följande; 

Röd yta består av 4, 5, 7 samt 8 (se Figur 15) 

Blå yta består av 3, 6 och del av yta 2 (se Figur 15)  

5.2.1 Flöden 

Tabell 3. Framtida dagvattenhantering. 

Markanvändning 
Avrinnings 
koefficient  

(φ) 

Klimatfaktor 
1,25 Area (ha) Red 

area ha 

20 
årsregn 

(l/s) 
 

Röd 0,58 
1,25 

4 2,32 831  

Blå 0,71 
1,25 

5,68 4,1 1491  

Totalt  
 

9,68 6,42 2322  

 



DAGVATTENUTREDNING LUXOR 7 

 

18 
 

 

 
Figur 15. Nya delavrinningsområden med flödesriktningar samt ny utsläppspunkt dagvatten. 

6 Föroreningsberäkningar 
Översiktliga beräkningar har utförts i databasen StormTac för föroreningskoncentrationer och -
mängder inom området före och efter exploatering. Koncentrationerna och mängderna har 
summerats för de två delområdena och redovisas i Tabell 4 och 5 som planområdets totala 
föroreningsbidrag till recipienten. De markanvändningar som använts i beräkningarna återfinns i och 
Tabell 2 Tabell 3.  

De ämnen som analyserats är de 13 standardämnena enligt StormTac och har jämförts med 
riktvärden för dagvattenutsläpp, verksamhetsutövare (3VU).  

 

 

 

Luxor 5 
Ny 
utsläppspunkt 
dagvatten 

Medevivägen 

Luxorvägen 

Rv 51 



DAGVATTENUTREDNING LUXOR 7 

 

19 
 

Tabell 4. Föroreningskoncentrationer (µg/l och mg/l) för hela planområdet före och efter exploatering.  

Förorening Enhet 
Riktvärde 

3VU 

Före 

exploatering 
Efter exploatering 

Fosfor (P) µg/l 250 110 110 
Kväve (N) mg/l 3,5 1.5 1,5 

Bly (Pb) µg/l 15 2,7 2,7 
Koppar (Cu) µg/l 40 14 14 

Zink (Zn) µg/l 150 20 20 
Kadmium (Cd) µg/l 0,5 0,50 0,50 

Krom (Cr) µg/l 25 5,3 5,3 
Nickel (Ni) µg/l 30 4,8 4,8 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,1 0,039 0,039 
Suspenderad substans (SS) mg/l 100 46 46 

Oljeindex (Olja) mg/l 0,4 360 360 
Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,1 0,00955 0,00955 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 511,5 mm.  

Tabell 5. Föroreningsmängder (kg/år) för hela planområdet före och efter exploatering.  

Förorening Enhet Före exploatering Efter exploatering 

Fosfor (P) kg/år 4,8 4,8 
Kväve (N) kg/år 66 66 

Bly (Pb) kg/år 0,12 0,12 
Koppar (Cu) kg/år 0,59 0,59 

Zink (Zn) kg/år 0,87 0,87 
Kadmium (Cd) kg/år 0,022 0,022 

Krom (Cr) kg/år 0,23 0,23 
Nickel (Ni) kg/år 0,21 0,21 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,0017 0,0017 
Suspenderad substans (SS) kg/år 2000 2000 

Oljeindex (Olja) kg/år 15 15 
Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,00041 0,00041 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 511,5 mm. 

Majoriteten av koncentrationsmängderna ligger under riktvärdena förutom kadmium, kvicksilver 
och suspenderad substans som överskrider riktvärdet. Föroreningskoncentrationerna före -och 
efter exploatering är oförändrade. 

  

7 Dagvattenhantering 
Då planområdet redan är exploaterat är möjligheterna små till några förändringar gällande 
dagvattensituationen. Möjligheten att påverka höjdsättningen för utredningsområdet är obefintlig. 
Samtliga dagvattenlösningar ska dimensioneras efter 20 års regn. 

Det totala avrinningsområdet som planområdet ingår i uppskattas att vara 30 ha stort. För att 
ovidkommande dagvatten ska kunna uteslutas måste VA-huvudmannen (Motala kommun) 
undersöka tillförseln av dagvatten från de tre befintliga infarterna och säkerställa att inget 
dagvatten rinner in till planområdet. Alltså bör Motala kommun se över sitt avrinningsområde och 
avgränsa det från planområdet. 

Dagvattenlösningar där infiltration genom gräs, krossmaterial mm ges möjlighet bidrar till en viss 
rening gällande föroreningar. 
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7.1 Andra möjliga åtgärder 
Dagvattenlösningarna nedan är endast generella förslag för hur avrinningen skulle kunna hanteras 
bättre gällande dagvattenhanteringen. 

De alternativ som har setts över som förslag till förbättringar gällande dagvattenhantering samt 
alternativ rening av dagvatten är avskärande diken/krossdiken (se Figur 17) samt permeabel 
beläggning (se Figur 16) lämpliga vid exempelvis parkeringar. Då området anses ha god 
infiltrationsförmåga enligt SGU’s jordartskarta (se Figur 8) kan infiltration möjligen utnyttjas. Detta 
bör dock utredas ytterligare med geotekniska fältundersökningar.  

 
Figur 16. Gräsarmering vid parkering. 

 
Figur 17. Exempel på avskärande krossdike. 
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7.1.1 Södra delen 
Avrinning från ytan kommer vara oförändrad i framtiden. Dagvatten samlas upp i 
dagvattenbrunnar för bortledning sydväst mot utsläppspunkt C (se Figur 5). De grönytor som finns 
tillgängliga kan fortsatt användas för infiltration och bör därför kvarstå i planen. 

7.1.2 Östra parkeringen 
Östra parkeringen är en större hårdgjord yta och bidrar med mycket flöde. För att minska på flödet 
kan ytan kompletteras med så kallade permeabla beläggningar (genomsläppliga material), i detta 
fall rekommenderas gräsarmering (se Figur 16) vid parkeringsrutor. Det är med stor fördel 
genomsläppliga beläggningar används där infiltrationskapaciteten är hög. För ytterligare 
avgränsning av ytligt flöde kan avgränsande krossdiken anläggas utmed parkeringen. Krossdiken 
ersätter så kallade ytrännor. Krossdiken kräver mindre skötsel och är mindre kostsamt att anlägga. 
Var krossdiken är lämpliga att anlägga bör ses över vid vidare utredning/projektering. 

 
Figur 18. Parkeringsytan på områdets östra del 

7.1.3 Norra delen 
Norra delen av parkeringen bör avgränsas med ett öppet dike mot Motalas kommuns mark, se 
Figur 19. Diket anläggs med lågpunkt i mitten där vatten kan samlas upp i en dagvattenbrunn. 
Dagvattenbrunnen ansluts sedan till det nya dagvattennätet. 

 
Figur 19. Norra sidan av parkeringen. Källa Hitta.se 

Förslag på öppet dike 
med uppsamling vid 
infart. 

Luxor 5 
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7.1.4 Nytt dagvattenledningsnät 
Parkeringsytan öster om huvudbyggnaden utgör en stor del av dagvattenflödet till den västra sidan 
och det föreslås därför att dagvatten leds om och släpps i norr mot kommunens ledning.  
Dagvatten från östra byggnaden ansluts mot ny dagvattenledning och dagvattenledningar som idag 
går under huvudbyggnaden proppas, se Figur 20. Ett dagvattenmagasin föreslås anläggas i 
samband med ny avledning av dagvatten, se Figur 21 samt bilaga 4. 
 

 
Figur 20.  Skiss över omläggning för dagvatten. 

Förslagen utsläppspunkt 
Norr, dim 315 10‰. 

Ny dagvattenledning 

Dagvatten från östra huset 
leds om till ny dagvatten- 
ledning. 
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Figur 21. Typsektion för magasin i parkering, se bilaga 4. 

 

 

8 Slutsatser 
För att uppnå en hållbar dagvattenhantering bör dagvattenfördröjning utnyttjas i större omfattning, 
det finns dock inget krav gällande dagvattenfördröjning från Motala kommun.  

Idag går allt dagvatten till två stycken utsläppspunkter utan att fördröjas. Med så stora ytor 
samlade på så få utsläppspunkter innebär det många risker vid större regn. Dock har inte det 
kunnat påvisas att större regn (20 års regn) leder till dämning på mark vid planområdet. 

Området har goda möjligheter att anordna fördröjning samt att nyttja genomsläppligheten i 
marken. Även ett utökat samarbete med Motala kommun skulle kunna gynna en bättre 
dagvattenhantering.  

De flesta grönytor på området är belägna i sluttningar och/eller ovanför asfalterad yta. Detta 
medför att alternativen att leda dagvatten till grönområden för infiltration blir svårt. 

 
Hanteringen av dagvattnet idag visar på att lågpunkten i norr (punkt B) är överbelastad och att 
dagvatten behöver avledas till annan anslutningspunkt. Det finns förslag att dagvatten öster om 
Luxor 7 kan ledas till ny anslutningspunkt mot kommunalt ledningsnät. Vid omledning av  
dagvatten från utsläppspunkt B kommer endast del av takvatten belasta utsläppspunkt B. 
Belastning till utsläppspunkt C kommer i framtiden vara oförändrad. 

  
Avrinningsområdet måste begränsas från Medevivägen samt Luxorgatan om en hållbar 
dagvattenhantering ska uppnås. 
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Möjligheten att förebygga översvämningar för fastigheten är obefintlig. Det är därför viktigt att 
flödet ut från området inte begränsas, att inte mer hårdgjord yta tillkommer, att samtliga infarter 
till området justeras samt att fördröjningsåtgärder som är rimliga för fastigheten ses över. Dock  
kommer troligen utredningsområdet få översvämningar vid skyfall oavsett dagvattenåtgärder. 

Vid eventuella utnyttjande av byggrätten ska skyfallsanalysen ligga till grund för placering av ny 
byggnad. Tillkommande dagvatten kommer kunna hanteras med fördröjande åtgärder inom 
planområdet. Gröna ytor ska bevaras i samband med eventuella utbyggnader för fördröjningen 
skull. 

Beräkningar för dagvattenflöde visar på det rimligtvis borde dämma mer men vissa slutsatser kan 
göras då dämningar inte har uppstått vid uppskattade 20 års regn. Efter observationer i 
verkligheten kan följande antaganden göras; 

 
• Befintlig mark bidrar till en trög rinntid. 
• Befintligt ledningsnät har viss dämningskapacitet. 
• Anslutnings punkt C har högre kapacitet än vad som är angivet i underlag alternativt att 

avrinningen från planområdet passerar C före avrinningen från övriga avrinningsområdet. 
 
Fortsatt arbete 

 

För fortsatt arbete med tekniklösningar för dagvatten rekommenderas följande;  

1. I första hand bör kommunen kontaktas för att åtgärda infarter, så flödet som ska tas om 
hand endast uppstår från fastigheten.  

2. Fortsatt projektering för ny tekniklösning med ägare till Luxor 5 (Motala kommun). 

3. Fortsatt utredning/projektering var permeabla ytor samt krossdiken bör anläggas. 

4. Kompletterande geoteknik för undersökning av infiltrationskapacitet. 
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Bilagor 
 

Bilaga 2   Befintliga interna och kommunala ledningar 

Bilaga 3 Ytor och flöden 

Bilaga 4 Förprojektering dagvatten parkering östra sidan 

Bilaga 5 Förprojektering dagvatten parkering norra sidan   

Bilaga 6 Saneringsrapport Luxor 180508 inkl bilagor 

Bilaga 7 Skyfallsanalys 
 

 

 


