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Inledning och syfte 
Lektus har av Arqly (Motala kommun) erhållit uppdraget att genomföra en 
dagvattenutredning för Motala ishallar med syfte att skapa möjlighet för ny ishall 
med tillhörande fotbollsplaner, infartsgator, parkeringar och övriga öppna ytor. Se 
Figur 1 för karta med utredningsområdets beräkningsyta. 

2 

1 

Figur 1. Röd markering visar utredningens beräkningsyta, Lantmäteriet (juni 2022) 

Syftet med dagvattenutredningen är att visa: 

• Flöden före och efter exploatering samt fördröjningsvolymer med förutsättning 
att mer dagvatten inte ska släppas mot anslutning än för ett idag 5-årsregn. 
(Anslutningspunkt visas i Figur 1 med svart ring) 

• Föroreningsberäkningar så att Riktvärdesgruppens- och Motala kommuns 
riktvärden (2M) inte överskrids samt att MKN ska uppnås för 
utredningsområdet. (Nedströms två dagvattendammar (1 och 2) är ej 
medräknade i föroreningsberäkningarna) 

• Ytbehov för dagvatten- och skyfallsytor för 30- och 100-årsflöden 

• Befintlig översvämnings- och skyfallskontroll inom utredningsområdet 

www.lektus.se 
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1.1 Material och metod 
Då området byggs om kommer det leda till nya vattenvägar och 
vattenansamlingar. I samband med planerad ombyggnation finns möjlighet att 
utveckla infrastruktur såsom dagvattenhanteringen. Denna utredning syftar till att 
ta fram en dagvattenhantering för utredningsområdet som följer Motala kommuns 
dagvattenpolicy, 2022-02-22, som sammantaget visas nedan i punktform: 

• Dagvattnet ska omhändertas nära källan och infiltreras, fördröjas och renas 

• Öppna dagvattenlösningar ska så långt som möjligt tillämpas 

• Recipientens känslighet och skyddsvärde är styrande för behovet av rening 

Material som använts till framtagandet av denna utredning 

• Dagvattenpolicy, Motala kommun, 2022-02-22 

• Områdesindelning, alternativ 2, Arqly, 2022-07-09 

• Tidigare dagvattenutredningar i områdets närhet, Motala kommun, Norconsult 

• Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, Riktvärdesgruppen, 2009 

• Jordarts- och genomsläppskarta, SGU, augusti 2022 

• StormTac, Version 22.3.2, september 2022 

• Scalgo (Skyfallskartering), augusti 2022 

• Svenskt Vatten P104, P105 och P110 

Metod för flödesberäkningar 
Flödet beräknas med hjälp av rationella metoden, enligt Svenskt Vattens 
publikation P110, med dimensionerande 30-årsregn och skyfallskontroll för 100-
årsregn med varaktighet 10 minuter. Angiven klimatfaktor 1,25 har adderats till 
flöden efter exploatering. Antagande om markanvändning i beräkningarna har 
tagits fram utifrån det underlag som erhållits från Arqly samt bearbetats i 
AutoCAD. 

Metod för fördröjningsvolym 
Erforderlig fördröjningsvolym är beräknat utifrån att 30-årsregnet ska fördröjas 
innan vidare avledning till förbindelsepunkt. En förutsättning från Motala kommun 
är att fördröja och strypa utflödet till dagens nivå för ett 5-årsregn med nuvarande 
markanvändning (145 l/s). Om detta görs så bedöms utbyggnaden inte förändra 
förutsättningarna för omkringliggande dagvattennät och nedströms 
dagvattendammar. Tabell 1 visar en jämförelse mellan sambandet 
fördröjningsmetoders år och regnvolym. Beräkningarna är gjorda med 
flödesregulator med en avbördningskoefficient på 0,95. Klimatfaktor 1,20 har 
adderats till fördröjningsvolymer. 

Tabell 1. Jämförelse mellan olika fördröjningsmetoder (regnvolym med klimatfaktor) 

Fördröjningsmetod 
5 år 

10 min 
30 år 

10 min 
100 år 

240 min 

Regnvolym 13 mm 24 mm 92 mm 
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Metod för föroreningsberäkningar 
Föroreningsbelastning från området har beräknats med hjälp av 
modelleringsverktyget StormTac. Programmet är baserat på schablonvärden för 
olika föroreningar och är inte platsspecifika. Årsnederbörden är satt till 623 mm/år 
enligt SMHI:s dataserie för korrigerad årsnederbörd, normalvärden för perioden 
1991–2020 från närmaste mätstation i Motala. 

Föroreningsbelastning i recipient 
En ny detaljplan, exploatering, ombyggnation eller förändrad markanvändning får 
inte bidra till att öka belastningen på berörd recipient och därmed försvåra 
möjligheten att uppfylla recipientens miljökvalitetsnorm (MKN). Området ska inte 
bidra till ytterligare belastning jämfört med idag. 

För att bedöma föroreningsbelastningen och vilket behov som finns för rening 
används Riktvärdesgruppens ”Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp” 
daterad februari 2009 samt Motala kommuns Riktvärden för utsläpp av dagvatten 
[Bilaga 4]. De nivåer som används i rapporten är delområde mot mindre sjö, 
vattendrag eller havsvik (2M). Riktvärdena redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Riktvärden föroreningskoncentrationer (2M), Riktvärdesgruppen 

Ämne Riktvärde (µg/l) Ämne Riktvärde (µg/l) 

Fosfor (P) 175 Krom (Cr) 15 

Kväve (N) 2 500 Nickel (Ni) 30 

Bly (Pb) 10 Kvicksilver (Hg) 0,070 

Koppar (Cu) 30 Suspenderad substans (SS) 60 000 

Zink (Zn) 90 Oljeindex (Oil) 700 

Kadmium (Cd) 0,50 Beso(a)pyren (BaP) 0,070 

Översvämningsrisk 
För att bedöma risken för översvämning används beräkningsverktyget Scalgo. 
Programmet är uppbyggd av aktuella höjddata från Lantmäteriet, men hanterar 
inte ledningsnätets kapacitet, dagvattentrummor eller markens förmåga att 
infiltrera vatten. Resultatet bör därför ses som en uppskattning var det finns en 
risk för översvämning. Kontroll har gjorts för 100-årsflöden. För skyfall har 
varaktighet valts till 240 minuter och inget utloppsflöde då ledningssystemet 
bedöms vara fullt vid ett sådant scenario. 

Koordinatsystem 
SWEREF 99 15 00 
RH2000 (Markhöjder) 
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2 Områdesbeskrivning och avgränsning 
Utredningsområdet, 7,98 ha, är beläget vid Varamon och omges av Riksväg 50 i 
öster och lokalgator i övriga väderstreck. Området lutar från söder till norr med 
nivåer från +100 till +92 och har ytavrinning i samma riktning. 

Inom området finns ett dikningsföretag, Bispmotala R_642 dikningsföretag. Enligt 
Motala kommun planeras dikningsföretaget att avvecklas och ingen hänsyn 
behöver tas till företaget. 

2.1 Geologi och grundvattenförhållanden 
Områdets jordart är benämnd som postglacial finsand i SGU:s kartvisare för 
jordarter i Sverige. Områdets genomsläpplighet enligt SGU bedöms som hög och 
det betyder att det finns infiltrationsmöjlighet genom mark på platsen men detta 
måste verifieras av en geotekniker. Planerade dagvattenanläggningar behöver 
ändå förses med bräddutlopp mot utsläppspunkt för dagvatten. 

Inom området finns en ”övrig kulturhistorisk lämning”. Denna ligger utmed 
Riksväg 50 och kommer inte påverka dagvattenanläggningar. 

Grundvattennivåer är mätta tre gånger av Tyréns. För att få en mer tydlig bild av 
hur grundvattnet varierar med årstid, väderlek, snösmältning och torra 
sommarmånader har Lektus valt att fortsätta mätningen under sommaren 2022 i 
Tyréns redan installerade rör. Tabell 3 visar avläsningen av grundvattnets djup 
under markytan samt placering i plan vart rören är placerade. 

Tabell 3. Avläsning av grundvattennivåer (meter under markytan) 

Grundvattenrör 
GW-rör 

T06GW 

GW-rör 

T16GW 

T06 

T16 

2021-02-11 Tyréns - 2,5 

2021-03-22 Tyréns - 1,4 

2022-02-25 Tyréns 2,0 1,9 

2022-07-01 Lektus 2,10 2,70 

2022-08-02 Lektus 2,05 2,65 

2022-08-29 Lektus 2,00 2,50 

2022-09-13 Tyréns 2,05 2,50 
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2.2 Tillrinningsområde mot recipient 
Ett tillrinningsområde är en landyta som begränsas av ett avrinningsområde. 
Nederbörd som faller inom ett tillrinningsområde tillfaller recipienten. 
Avrinningsområden begränsas av barriärer i landskapet, antingen av naturliga 
vattendelare eller av någon form av konstruktion med avskärande funktion, som 
exempelvis en större väg. Figur 2 visar tillrinningsområdet mot Vättern där 
planområdet ingår. 

Figur 2. Avrinningsområdet, Norconsult 2021-10-08 
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2.3 Avrinningsförhållanden 
Det finns rinnvägar och delavrinningsområden inom planområdet. Figur 3 visar 
rinnvägarna och tolkade befintliga delavrinningsområden. Området ligger högst 
upp i avrinningsområdet mot recipient. Riksväg 50 utgör en vattendelare. 

Figur 3. Utredningsområdet med rinnvägar och avrinningsområden, Scalgo 

Inom utredningsområdet finns två lågpunkter. Se Figur 4 för jämförelse mellan 
24 mm (30 år) och 92 mm (100 år). Inom blåmarkerat område riskerar dagvatten 
att samlas när flödena är höga vid befintlig markanvändning och höjdsättning. 

www.lektus.se 
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Vid skyfall antas inget vatten kunna transportetas i ledningar, diken och trummor 
då de förväntas vara fulla. 

24 mm 92 mm 

Figur 4. Lågpunkter vid dimensionerande regn (30 år) och vid skyfall (100 år), Scalgo 
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2.3.1 Befintligt dagvattensystem 
Det finns vatten- och tryckspillvattenledningar inom utredningsområdet. 
Dagvattenledningar, brunnar, diken och trummor finns i gator runt området. 
Övriga ledningsslag är ej kontrollerade i detta skede av uppdraget. Ett befintligt 
dike ligger inom utredningsområdet med trumma under Bispgatan mot en 
dagvattendamm [1], denna trumma ska ligga kvar och Motala kommun ser med 
fördel att dagvattenanslutning sker genom trumman efter exploatering. Alltså 
ingen dagvattenservis ska ansluta mot utredningsområdet. Samtliga VA-ledningar 
i Motala ägs av Motala kommun. 

Anslutningstrumman för området är en betongledning med dimension 600 mm, 
vattengångsnivå mellan +90,05 i öst och +89,98 i väst, se Figur 5, svart ring. 
Lutningen på trumman är 3,2 promille och total kapacitet för sträckningen är 367 
l/s (full ledning). 3,2 promilles lutning på en trumma är i minsta laget och 
ledningen kan ha problem med självrens om för lite dagvatten rinner i trumman. 

Från dagvattendamm 1 breddar vatten mot dagvattendamm 2 genom en kulvert 
med backventil. Dagvattendamm 2 har sitt utlopp i ledningsnätet som leder 
dagvattnet ut i Vättern, Figur 5. 

Riksväg 50 avvattnas mot Trafikverkets dagvattendamm samt breddar mot 
dagvattendamm 3, Figur 5. 

Figur 5. VA-underlag, diken, trummor och flödesvägar, Norconsult 2021-10-08 
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2.4 Recipient 
Dagvattnet från området rinner mot väster mot recipienten Vättern (Storvättern) 
Varamonviken, både för ytvattnet och för ledningsnätet. Enligt VISS (2021-12-20) 
är statusklassningen för recipienten följande: 

Vättern 

Ekologisk status: God ekologisk status 

Enligt expertbedömning uppvisar Vätterns fisksamhälle god status och 
är inte påverkat av försurning eller övergödning. Samtliga övriga 
kvalitetsfaktorer visar på hög status 

Kemisk status: Uppnår ej god status 

Ämnen som inte uppnår statusen är dioxiner och dioxinlika föreningar 
samt PFOS. Undantag bromerad difenyleter, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

Påverkanskällor som styr bedömningen ovan 

Reningsverk, förorenade områden, urban markanvändning, transport 
och infrastruktur och atmosfärisk deposition 

I föroreningsberäkningarna (StormTac) i rapporten finns inte dioxiner eller PFOS 
med som beräkningsämnen och därför har dessa ämnen ej studerats. 

Vättern är en naturligt reglerad sjö, det vill säga att vattenståndet får ändras 
beroende av hur den naturliga vattennivån rör sig. Den naturliga vattennivån 
beräknas veckovis och beror på tillrinning, nederbörd och avdunstning inom 
avrinningsområdet (Tekniska verken, 2021). Medelvattennivån i Vättern har 
uppmätts till 88,95 m [RH2000], SMHI, 2017. 

Recipienten är skyddad enligt Natura 2000 med Art- och habitatdirektivet och 
Fågeldirektivet samt att recipienten är ett vattenskyddsområde. 

Utredningsområdet ligger inom grundvattenförekomst ”Sedimentär 
bergförekomst (2017-2021) : Motala – Klockrike” med VISS nummer 
WA31160323. Grundvattenförekomsten har god kemisk grundvattenstatus samt 
god kvantitativ status. 
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3 Markanvändning 

3.1 Befintlig markanvändning 
Inom utredningsområdet finns endast gräsmark idag (Naturmarksflöde). 

3.2 Planerad markanvändning 
Inför den kommande exploateringen, Figur 6, i enlighet med illustrationen ska 
detaljplanen bebyggas med takyta, genomfartsgata, parkeringar, torgytor, 
fotbollsplaner (gräsplan & konstgräsplan), grönytor och ytor för 
dagvattenhantering. Disponibel yta för dagvattenhantering visas i Figur 6 med 
markering och tillgänglig yta (2 015 m2). I illustrationsplanen finns även föreslagen 
yta för dagvatten längre söderut, markerat [X], dessa är antingen för små eller 
ligger för långt från anslutningspunkt med tanke på de små nivåskillnaderna inom 
området och kommer inte kunna användas som dagvattenhanteringsyta. 

X 

X 

Disponibel 
dagvattenyta 
2 015 m2 

Figur 6. Planerad markanvändning, Arqly 2022-07-09 
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Dagvattenutredningen kommer redovisa två förslag på dagvattenanläggningar, ett 
underjordiskt alternativ som får plats inom disponibel dagvattenyta och ett ytligt 
som behöver mer plats i anspråk. 

Kommunen ser gärna att de planerade grönytorna helst ska ha multifunktionell 
nytta, i enlighet med Motalas riktlinjer. Markytorna inom planen kommer vara 
anslutna via genomsläppliga renings- och fördröjningsanläggningar till 
dagvattennätet (nedströms dagvattendammar). Det största flödet kommer 
genereras från tak och eventuellt förorenat vatten kommer genereras från de 
hårdgjorda ytorna. Ytor inom området rekommenderas höjdsättas på ett sådant 
vis att instängda områden ej skapas. 

Beräkningar 
Dagvatten är tillfälligt förekommande avrinnande vatten på markytan med 
ursprung i regn, smältvatten eller framträngande grundvatten. 

Dränering ska anslutas till dagvattennätet. Djupare belägna dräneringar för källare 
och dylikt bör pumpas för att förhindra uppdämning av dräneringar vid hög 
uppdämningsnivå i dagvattennätet. 

Funktionskraven för nya dagvattensystem regleras i Svenskt Vattens Publikation 
P110. I och med denna publikation ökar funktionskraven i det allmänna 
dagvattensystemet jämfört med tidigare. Enligt P110 ska även tillkommande 
dagvattensystem (förtätning av befintligt) ha samma funktionskrav som nya 
system vilket medför att tillkommande system behöver ta större ytor i anspråk än 
tidigare. Dessutom måste planering ske för framtida klimatförändringar eftersom 
nederbörden och därmed belastningen på dagvattensystemen förväntas öka. 

Funktionskraven för dagvattensystem vid förtätning och/eller nybyggnation 
sammanfattas i Tabell 4 där dimensioneringskrav för detaljplanen är markerat 
med grått, centrum- och affärsområden. 

Tabell 4. Minimikrav för återkomsttider för regn vid dimensionering av nya 
dagvattensystem, Svenskt Vatten P110 

Nya duplikatsystem 

VA-huvudmannens 
ansvar 

Kommunens 
ansvar 

Återkomsttid 
för regn vid 
fylld ledning 

Återkomsttid 
för trycklinje 
i marknivå 

Återkomsttid för 
marköversvämningar med 

skador på byggnader 
Gles bostadsbebyggelse 2 år 10 år >100 år 
Tät bostadsbebyggelse 5 år 20 år >100 år 

Centrum- och 
affärsområden 

10 år 30 år >100 år 

En ny detaljplan, exploatering, ombyggnation eller förändrad markanvändning får 
inte bidra till att öka belastningen på berörd recipient och därmed försvåra 
möjligheten att uppfylla recipientens MKN. Det vill säga området ska inte bidra till 
ytterligare belastning jämfört med idag. 
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4.1 Flödesberäkningar 
I Tabell 5 och Tabell 6 redovisas flödesberäkningar före och efter exploatering 
med area, avrinningskoefficient (φ), reducerad area samt flöden för 30-årsregn 
och 100-årsregn. Tabellerna innefattar inga dagvattenåtgärder. Efter exploatering 
har en klimatfaktor på 1,25 adderats. 

Tabell 5. Beräkning av dimensionerande flöde före exploatering 

Markanvändning 
Area 
[ha] 

φ 
Red. a 

[ha] 

Flöde 
30 år 
[l/s] 

Flöde 
100 år 

[l/s] 

Gräsmark 7,98 0,10 0,80 262 390 

Tabell 6. Beräkning av dimensionerande flöde efter exploatering 

Markanvändning 
Area 
[ha] 

φ 
Red. a 

[ha] 

Flöde 
30 år 
[l/s] 

Flöde 
100 år 

[l/s] 

Takyta 1,55 0,90 1,40 572 852 

Hårdgjorda ytor 2,38 0,80 1,90 780 1163 

Konstgräsplan ** 0,79 0,05 0,04 16 24 

Grönytor 3,26 0,10 0,33 134 199 

Totalt för området 7,98 0,46* 3,66 1502 2238 

* i Tabell 6 betyder att avrinningskoefficienten är viktad 

** Konstgräs har bättre genomrinning av regnvatten än naturgräs varför 
avrinningskoefficienten sätts lägre än grönytor. Detta för att det finns små hål i 
konstgräsmattans rygg så att vattnet lätt kan passera ned i underlaget. Vid kraftiga regn 
kan underlaget lagra överskottet av vatten och sedan långsamt låta det sippra ned i de 
inbyggda dräneringsrören. Källa: www.artificialgrass.info (2022-07-19) 

Ökade dagvattenflöden erhålls för framtida situation då markanvändningen 
ändras och omfördelas samt med hänsyn tagen till tillämpad klimatfaktor i 
beräkningarna. För beräkningarna är inte dagvattenåtgärder (utjämningsvolymer 
och reningsanläggningar) inkluderade. Om dagvattenåtgärder inte fullföljs 
kommer belastningen i nedströms dagvattendammar att öka och därför är 
dagvattenanläggningar av stor vikt. 
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4.2 Fördröjningsberäkningar och skyfallsvolymer 
Dagvattenflödet ska fördröjas inom området. Tabell 7 visar fördröjningsvolym och 
total avrinning från området (årsmedel i m3/år) för befintligt och framtida område. 
Resultatet för området redovisas i Tabell 7 med förutsättning att: 

• 145 l/s (befintligt 5-årsregn) får släppas nedströms för 30-årsvolymer 

• Beräkningar för 100-årsvolymer är gjorda med 240 minuters varaktighet samt 
utan något utloppsflöde. (Branschstandard för skyfall) 

• Andelen hårdgjorda ytor (Takyta/asfaltsytor) uppgår till cirka 49 % 

Tabell 7. Beräkning av erforderliga fördröjningsvolymer och total avrinning 

Beräkningsmetod Volymer Avrinning 

Fördröjningsvolym 
30 år 

1 060 m3 

60 min 

Befintlig 
avrinning = 

11 000 m3/år 

Fördröjningsvolym 
100 år 

3 385 m3 

240 min 

Framtida 
avrinning = 

28 000 m3/år 

www.lektus.se 
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4.3 Föroreningsberäkningar utan rening 
Antagande om markanvändning (Tabell 5 och Tabell 6) som använts i beräkningar 
nedan har varit desamma som för flödesberäkningarna. I Tabell 8 redovisas 
föroreningshalter och föroreningsmängder före och efter exploatering utan 
dagvattenåtgärder. 

Tabell 8. Beräknade föroreningshalter och föroreningsmängder 

Ämne 
Riktvärde 

(µg/l) 

Halt 
före 

(µg/l) 

Halt 
efter 
(µg/l) 

Mängd 
före 

(kg/år) 

Mängd 
efter 

(kg/år) 

P 175 99 110 1,10 3,00 

N 2 500 1 600 1 500 18 42 

Pb 10 3,7 11 0,04 0,30 

Cu 30 7,3 26 0,08 0,72 

Zn 90 24 92 0,28 2,60 

Cd 0,50 0,19 0,43 0,002 0,012 

Cr 15 1,6 11 0,019 0,290 

Ni 30 1,4 4,5 0,016 0,130 

Hg 0,070 0,004 0,038 0,00005 0,00100 

SS 60 000 23 000 72 000 260 2 000 

Oil 700 110 400 1,30 11 

BaP 0,070 0,005 0,030 0,00006 0,00084 

Beräkningarna visar att föroreningshalten för samtliga halter utom för kväve (N) 
ökar efter exploatering och efter exploatering överskrider bly (Pb), zink (Zn) och 
SS riktvärdet. Efter exploatering i samband med förändrad markanvändning ökar 
också samtliga mängder efter exploatering. 

För att inte öka belastningen på nedströms dagvattendammar kommer området 
behöva omhänderta dagvatten för fördröjning och rening, reningen kommer bli 
dimensionerande för området då halter och mängder ökar efter exploatering. 

Områdets parkering med cirka 35 parkeringsplatser i norr samt 150 
parkeringsplatser i söder kommer behöva oljeavskiljare. Oljeavskiljare för 
dagvatten ska dimensioneras efter 10-årsregn. Vid avvattning av större ytor är det 
lämpligt att installera oljeavskiljare med bypass som vid överbelastning leder 
överskottet förbi avskiljaren. Vid mindre regn passerar 100 % av flödet genom 
avskiljaren. Vid större regn tar oljeavskiljaren hand om det första flödet, som 
normalt sätt är mest förorenat, och resterande passerar förbi. 
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Dagvattenhantering 
Öppna dagvattenlösningar är att föredra som metod då systemet blir mer robust 
och fördröjning och rening av dagvattnet sker via infiltration och sedimentation. 
För detta område kommer öppna dagvattenlösningar inom utredningsområdet att 
kunna etableras med fördel då utrymme finns tillgängligt och med tanke på 
genomsläppligheten i mark i området. Dagvattenhantering kommer att utföras 
inom utredningsområdet med anslutningspunkt till nedströms dagvattendammar. 

Gröna takytor, mindre diken och grönytor inom området som gestaltas av 
landskapsarkitekt kommer ge området en positiv inverkan ur dagvattensynpunkt 
men områdets föreslagna underjordiska och ytliga dagvattenanläggning kommer 
att utgöra den dimensionerande dagvattenanläggningen. Växtbäddar kommer för 
tak och hårdgjorda ytor att föreslås som reningsanläggning. Parkeringar inom 
området kommer behöva renas via oljeavskiljare innan det går till 
dimensionerande dagvattenanläggning. 

Föreslaget är att anlägga underjordisk eller ytlig dagvattenanläggning i västra 
delen av utredningsområdet med både ledningar och marklutningar mot denna 
och vidare mot anslutningstrumma under Bispgatan. Anläggningens utlopp 
behöver förses med flödesregulator för att hantera befintlig funktion i nedströms 
dammar. Nedan förslag kommer omhänderta dimensionerande dagvatten. 

Tabell 9 tillsammans med Figur 7 (underjordiskt förslag) samt Tabell 10 
tillsammans med Figur 8 (ytligt förslag) visar dagvattenåtgärderna i sin helhet. 

Tabell 9. Dagvattenåtgärder och dess yt- och volymbehov för underjordiskt förslag 

Markanvändning Dagvattenanläggning Ytbehov Volymbehov 

Takyta Växtbäddar (placeras vid stuprör) 350 m2 240 m3 

Parkering norr Växtbäddar & Oljeavskiljare 442 m2 306 m3 

Parkering söder Växtbäddar & Oljeavskiljare 858 m2 594 m3 

Dagvattenyta Underjordiskt sedimentationsmagasin 520 m2 1 600 m3 

Tabell 10. Dagvattenåtgärder och dess yt- och volymbehov för ytligt förslag 

Markanvändning Dagvattenanläggning Ytbehov Volymbehov 

Takyta Växtbäddar (placeras vid stuprör) 140 m2 95 m3 

Parkering norr Växtbäddar & Oljeavskiljare 374 m2 262 m3 

Parkering söder Växtbäddar & Oljeavskiljare 726 m2 508 m3 

Dagvattenyta Våt dagvattendamm 1 800 m2 1 000 m3 
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Ytavrinning 

Takyta växtbädd 

Parkering växtbädd 

Oljeavskiljare 

Dagvattenyta underjordiskt förslag 

Anslutningspunkt 

Systemhandling VA krävs för att kontrollera 
att interna dagvattenledningar och 
planerade oljeavskiljare samt övriga 
dagvattenanläggningar kan nå det 
underjordiska sedimentationsmagasinet och 
vidare mot anslutningspunkt med självfall. 

Figur 7. Föreslagen dagvattenhantering och ytavrinning för underjordiskt förslag 

Ytavrinning 

Takyta växtbädd 

Parkering växtbädd 

Oljeavskiljare 

Dagvattenyta ytligt förslag 

Anslutningspunkt 

kontrollera att interna dagvattenledningar 
och planerade oljeavskiljare samt övriga 
dagvattenanläggningar kan nå den våta 

Systemhandling VA krävs för att 

dagvattendammen och vidare mot 
anslutningspunkt med självfall. 

Figur 8. Föreslagen dagvattenhantering och ytavrinning för ytligt förslag 
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5.1 Dagvattnets föroreningsinnehåll efter rening 
Utredningsområdets utbyggnadsplaner och föreslagna dagvattenåtgärder 
bedöms inte ha någon påverkan på dagvattenflödet vare sig uppströms eller 
nedströms området. Dagvattnet som genereras inom utredningsområdet kan 
fördröjas och hanteras inom satta gränser. Om föreslagna dagvattenåtgärder 
utförs ökar inte dagvattenflödet vid en exploatering av området. 

Tabell 11 och Tabell 12 redovisar beräknade föroreningshalter samt 
föroreningsmängder efter exploatering och efter rening. Antagandet om 
reningsanläggningar efter exploatering som har gjorts i föroreningsberäkningarna 
redovisas vid respektive Tabell 10 och Tabell 11. Samtliga halter underskrider 
riktvärdet och grönmarkerade värden anger lägre halt/mängd än jämfört med 
befintlig situation. 

Tabell 11. Beräknade föroreningshalter och föroreningsmängder med 
dagvattenåtgärder efter rening (underjordiskt förslag) 

Ämne 
Riktvärde 

(µg/l) 

Halt 
rening 
(µg/l) 

Mängd 
rening 
(kg/år) 

P 175 9,3 0,26 

N 2 500 640 18 

Pb 10 0,3 0,007 

Cu 30 1,8 0,05 

Zn 90 3,4 0,10 

Cd 0,50 0,03 0,0007 

Cr 15 1,0 0,028 

Ni 30 0,5 0,014 

Hg 0,070 0,004 0,00010 

SS 60 000 4 200 120 

Oil 700 13 0,35 

BaP 0,070 0,0007 0,00002 

För att dessa beräknade halter och mängder ska gälla behöver 
reningsanläggningens utjämningsvolym för underjordiskt förslag vara enligt Tabell 
9 och Figur 7. Samtliga halter sänks med föreslagen rening. Mängderna inom 
området sänks också förutom för krom och kvicksilver. 

Text från [Guide StormTac Web, 2022-09-21 sidan 84–85]. Som exempel är 
kvicksilver (Hg) ett ämne med osäkra riktvärden, typiska halter och 
reningseffekter varmed det inte rekommenderas att dimensionera anläggningar 
efter detta ämne. I nämnt fall så rekommenderas att i stället dimensionera 
reningsanläggningen så att övriga ämnen klarar riktvärdena, men även övriga 
ämnen kan behöva utredas med hänsyn till osäkerhet i dataunderlag. 
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För att kunna behålla båda de stora fotbollsplanerna behöver ett 
sedimentationsmagasin väljas vid dagvattenytan för att minska markbehovet som 
annars med en våt damm skulle bli för stort och inkräkta på området där 
fotbollsplaner är illustrerade. 

Krom är en essentiell metall, men kan även vara cancerogen. Krom kan vara 
giftigt för både vatten- och landdjur. I allmänhet ökar kromhalterna med ökad grad 
av urbanisering. Befintlig mängd = 0,019 kg/år. Efter rening = 0,028 kg/år. 

Kvicksilver är en giftig metall. För kvicksilver finns inga bakgrundsvärden för 
sötvatten. De värden som finns för atmosfärisk deposition överskrids i det fåtal 
dagvattenundersökningar där data över kvicksilverhalter finns. Befintlig mängd = 
0,00005 kg/år. Efter rening = 0,00010 kg/år. 

Området leds vidare till det kommunala fördröjningssystemet nedströms innan 
det avleds till Vättern vilket kan ses som extra säkerhet. 

Tabell 12. Beräknade föroreningshalter och föroreningsmängder med 
dagvattenåtgärder efter rening (ytligt förslag) 

Ämne 
Riktvärde 

(µg/l) 

Halt 
rening 
(µg/l) 

Mängd 
rening 
(kg/år) 

P 175 14 0,40 

N 2 500 630 18 

Pb 10 0,4 0,01 

Cu 30 2,9 0,08 

Zn 90 2,9 0,08 

Cd 0,50 0,03 0,0008 

Cr 15 0,7 0,019 

Ni 30 0,5 0,013 

Hg 0,070 0,005 0,00013 

SS 60 000 3 500 96 

Oil 700 7,1 0,20 

BaP 0,070 0,0005 0,00002 

För att dessa beräknade halter och mängder ska gälla behöver 
reningsanläggningens utjämningsvolym för ytligt förslag vara enligt Tabell 10 och 
Figur 8. Samtliga halter sänks med föreslagen rening förutom för kvicksilver. 
Mängderna inom området sänks också förutom kvicksilver. 

Text från [Guide StormTac Web, 2022-09-21 sidan 84–85]. Som exempel är 
kvicksilver (Hg) ett ämne med osäkra riktvärden, typiska halter och 
reningseffekter varmed det inte rekommenderas att dimensionera anläggningar 
efter detta ämne. I nämnt fall så rekommenderas att i stället dimensionera 
reningsanläggningen så att övriga ämnen klarar riktvärdena, men även övriga 
ämnen kan behöva utredas med hänsyn till osäkerhet i dataunderlag. 
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Om förslag enligt ytlig dagvattendamm ska kunna genomföras kan endast en 
fotbollsplan få plats där det enligt illustrationsplanen finns föreslaget två 
fotbollsplaner. 

Kvicksilver är en giftig metall. För kvicksilver finns inga bakgrundsvärden för 
sötvatten. De värden som finns för atmosfärisk deposition överskrids i det fåtal 
dagvattenundersökningar där data över kvicksilverhalter finns. 
Befintlig halt = 0,004 µg/l. Efter rening = 0,005 µg/l. 
Befintlig mängd = 0,00005 kg/år. Efter rening = 0,00013 kg/år. 

Området leds vidare till det kommunala fördröjningssystemet nedströms innan 
det avleds till Vättern vilket kan ses som extra säkerhet. 
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5.2 Rening och hantering av dagvatten 
Höjdsättningen är viktig för att uppnå tänkt funktion. Dagvattenanläggningarna 
föreslås placeras så att områdets ytor lutas mot dessa. Föreslagna anläggningar 
kan användas vid det dimensionerande regnet. 

Figur 9, 10 och 11 visar den generella tvärsektion för växtbäddar (tak), 
växtbäddar (parkering) och underjordiskt sedimentationsmagasin som har 
använts i beräkningarna. Bilderna är ej geometriskt riktiga, källa : StormTac. 

Figur 12, 13 och 14 visar den generella tvärsektion för växtbäddar (tak), 
växtbäddar (parkering) och våt dagvattendamm som har använts i beräkningarna. 
Bilderna är ej geometriskt riktiga, källa : StormTac. 

Tvärsektionernas höjd är satt lågt på grund av osäkra grundvattennivåer i 
området samt för hänsyn till ej projekterad kvartersmark och anslutningspunkt. 
Driften av anläggningarna är viktig för att funktionen ska bibehållas över tid. 

Figur 9. Sektion för beräknad växtbädd för tak för underjordiskt förslag 

Figur 10. Sektion för beräknad växtbädd för parkering för underjordiskt förslag 

1 m 

1,9 m 
2,9 m 

Reningsvolym 
550 m3 

Utjämningsvolym 
1 050 m3 

Total volym1 600 m3 

52 m 

Max 
utflöde 
145 l/s 

 

  
  
 

 

 

      
         

           
       

            
       

            

            
          

        

           
          

             

 
           

 
           

 
          

   

      

  
   

  
    

     

   

 
 

   

Figur 11. Sektion för beräknat sedimentationsmagasin för underjordiskt förslag 
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Figur 12. Sektion för beräknad växtbädd för tak för ytligt förslag 

Figur 13. Sektion för beräknad växtbädd för parkering för ytligt förslag 

Figur 14. Sektion för beräknad våt dagvattendamm för ytligt förslag 

För att säkerställa att föreslagna åtgärder från dagvattenutredningen tillämpas vid 
exploatering bör det i planbestämmelserna rekommenderas var 
fördröjning/rening ska ske och vid kritiska behov även ange ytbehov. Detaljplanen 
ska reglera den markanvändning som krävs för att säkerställa att tillräckliga 
åtgärder vidtas för hantering av dagvatten. Vattenmängd kan behöva räknas om 
när området har detaljprojekterats och kontrollerats vid bygglovsprocessens 
tekniska samråd. 

En dagvattenutredning ska innehålla en översiktlig principlösning för hur man ska 
ta omhand dagvattnet efter exploatering av en definierad yta. I utredningen har 
det givits förslag på dagvattenåtgärder och placering av dessa i plan. Åtgärder 
har föreslagits i sådan utsträckning att utredningsområdet och avrinningsområdet 
inte ökar sin belastning mot recipient. I tidiga skeden är många parametrar 
okända. Detta gör det svårt att exakt ange var bästa ytan för dagvattenåtgärder 
lämpar sig och fungerar bäst i sitt sammanhang, sett ur ett avrinningsperspektiv. I 
detaljfasen av planering av området ska dagvattenanläggningar anpassas mot 
gatunivåer, befintliga dagvattensystem och fasta befintliga höjder. 
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Skyfallshantering 
I framtiden väntas kraftigare skyfall som kan orsaka översvämningar, framför allt i 
tätbebyggda områden där riskerna betraktas som störst för materiella skador och 
störning i infrastruktur. Vid ett skyfall hinner inte den föreslagna 
dagvattenanläggningen eller ledningsnätet ta hand om allt dagvatten, i stället sker 
en ytlig avrinning. Beräknade volymer för skyfall har beräknats med 240 minuters 
varaktighet och inget utloppsflöde för 100-årsvolymerna. 

Höjdsättning och VA-projektering kommer endast att ske på områdets södra del, 
så i detta skede är det svårt att avgöra vart vatten kommer ställa sig vid ett skyfall. 
Det är viktigt att höjdsätta marken så att dagvatten vid skyfall rinner bort från 
byggnader samt att det inte skapas instängda områden. Sekundära 
avrinningsvägar ser till att dagvattnet kan flöda fritt på marken utan att orsaka 
översvämning. Befintliga lågpunkter och rinnvägar, tidigare Figur 3 och Figur 4, 
kommer att byggas bort i och med exploateringen och det är av vikt att inte 
befintlig rinnväg (grönt avrinningsområde) skär ny planerad ishall. 

Föreslagen dagvattenyta (både underjordisk och ytlig) kan med fördel samordnas 
med skyfallsyta med breddmöjlighet mot fotbollsplanen (endast gräsplanen). 
Figur 15 visar yta som kan översvämmas vid skyfall om höjdsättning tillåter. 

Översvämningsyta 
3 385 m3 / 7 000 m2 

- 0,5 meter djup 

Skyfallsyta 

Figur 15. Tillåten översvämningsyta, AutoCAD Lektus 
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Ytan för skyfallshantering ska användas som fotbollsplan med förutsättning att 
höjdsättningen innebär att de angivna volymerna erhålls. Eftersom ytan är tänkt 
att kunna översvämmas ska utformningen anpassas efter detta. 

Det krävs god dränering av planen som kommer användas som skyfallsyta så att 
den snabbt torkar efter ett skyfall. Det finns även ett behov av extra skötsel för att 
ta bort större material som följt med dagvattnet vid skyfall. 

Vid skyfall kan konstgräsplanens gummigranulat spolas bort och det har vid 
tidigare undersökningar visat att det finns risk för läckage av metaller, organiska 
ämnen och mikroplaster till dagvattennätet nedströms. Då konstgräsplaner är 
uppbyggda med bland annat granulat bör granulatfällor monteras i närbelägna 
dagvattenbrunnar för att förhindra att granulatet sprids i dagvattensystemet. 

Övriga exempel på skyfallsåtgärder kan bland annat vara att anlägga 
multifunktionella skyfallsytor. Då ett 100-årsregn statistik förekommer sällan är det 
viktigt att ytorna kan utnyttjas till andra ändamål även under ”vanligt väder” 
såsom parkeringar, gator eller parkytor. Att ha flödesvägar ytligt är viktigt för att 
kontrollera avrinningen vid skyfall och säkerställa att inga byggnader riskerar 
stående vatten. Om gator inom området är lägre belägna än kringliggande 
kvartersmark så kan de fungera som rinnvägar vid skyfall. 

Vid skyfall kommer 3 385 m3 behöva omhändertas i närheten av föreslagen 
dagvattenanläggning varvid det är klokt att säkerställa att minst denna volym kan 
omhändertas ytligt i fotbollsplanen intill med tillräcklig kapacitet. Som exempel 
skulle fotbollsplanen av gräs behöva sänkas ned 0,5 m för att kunna omhänderta 
denna volym. Om denna volym omhändertas vid skyfall bedöms risken för 
påverkan nedströms som liten. 

Det är av vikt att inte Bispgatan, konstgräsplanen eller ytan vid Trafikverkets 
dagvattendamm översvämmas vid skyfall på grund av denna exploatering, detta 
måste säkerställas med höjdsättning och eventuellt vallar. 
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Skötselåtgärder för dagvattenanläggningar 
Ansvarig för skötsel av dagvattenanläggningar kommer att vara fastighetsägaren. 
Skötsel ska utföras för hand eller med lätta maskiner. De skötselåtgärder som 
behöver utföras regelbundet för underjordiskt / ytligt förslag är: 
• Ogräsrensning, renhållning & kontroll av utlopp för att förebygga igensättning 

för växtbäddar, både från tak och från parkeringsytor samt för dammen 
• Kontroll av brunnar, filter, larm och slamavskiljning för oljeavskiljarna samt 

sedimentationsmagasinet 

Vid schaktning och byggnation av området kommer jord att friläggas. Vid ett 
skyfall eller vid långvariga regn finns det då risk att lös jord och partiklar 
transporteras bort med dagvattnet. Det finns också en risk att 
anläggningsmaskiner läcker olja eller drivmedel. 

Skador kan förebyggas genom att tillse att entreprenören har en arbetsmiljöplan 
där den här typen av frågor hanteras. Det kan innefatta daglig kontroll av 
arbetsfordon, rutiner för uppsamling av spill och att erforderligt material alltid 
finns till hands för att snabbt kunna minimera spill vid händelse av en olycka. 

Hantering av dagvatten i byggskedet är en viktig aspekt som behöver bevakas. 
Lämplig lösning bör tas fram i samråd med kommunens miljökunniga. Förslag på 
hur dagvatten kan omhändertas under byggskedet är: 

• Att anlägga de permanenta dagvattenåtgärderna först så att dagvatten kan 
omhändertas från början. För att undvika att dagvattenåtgärderna sätts igen 
under byggskedet kan åtgärderna göras nästan helt färdiga i början av 
byggskedet och slutföras efteråt 

• Att anlägga tillfälliga dagvattenåtgärder i början av byggskedet som sedan 
ersätts med de permanenta åtgärderna. Exempel på tillfälliga lösningar är 
sedimentfällor eller mobila vattenreningssystem 

Viktigt är att i slutet av byggskedet färdigställa de permanenta 
dagvattenanläggningarna och eventuella tillfälliga lösningar tas bort. Behov av 
rensning ska ses över och restprodukter ska omhändertas på ett lämpligt sätt 
utifrån föroreningsgrad. 
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Kostnadsuppskattning för dagvattenanläggningar 
En enklare och översiktlig kostnadsuppskattning presenteras i Tabell 13 och 
Tabell 14, kostnaderna är schablonkostnader och beror på platsspecifika 
förhållanden. À-pris innefattar material, maskiner, arbete och gemensamma 
kostnader. Totalsumman hamnar enligt kostnadsuppskattningen på cirka 
41 000 000 SEK för underjordiskt förslag och cirka 13 500 000 SEK för 
ytligt förslag. 

Tabell 13. Kostnadsuppskattning för underjordiskt förslag, StormTac (2022-08-30) 

Anläggning Mängd Kronor/enhet Kostnad 

Växtbäddar 

Oljeavskiljare * 

Sedimentationsmagasin * 

Dagvattenledning ** 

Flödesregulator 

1 650 m2 

2 st 

1 600 m3 

̴ 50 m 

1 st 

10 000 kr/m2 

150 000 kr/st 

15 000 kr/m3 

1 000 kr/m 

12 000 kr/st 

16 500 000 

300 000 

24 000 000 

50 000 

12 000 

* Stor spridning på pris beroende på fabrikat, extra utrustning mm. 
** Nyläggning av dagvattenledning till och från sedimentationsmagasinet 

Tabell 14. Kostnadsuppskattning för ytligt förslag, StormTac (2022-08-30) 

Anläggning Mängd Kronor/enhet Kostnad 

Växtbäddar 

Oljeavskiljare * 

Våt dagvattendamm ** 

Årlig driftskostnad, våt damm 

Dagvattenledning *** 

Flödesregulator 

1 240 m2 

2 st 

1 000 m3 

1 st 

̴ 50 m 

1 st 

10 000 kr/m2 

150 000 kr/st 

700 kr/ m3 

42 000 kr/år 

1 000 kr/m 

12 000 kr/st 

12 400 000 

300 000 

700 000 

42 000 

50 000 

12 000 

* Stor spridning på pris beroende på fabrikat, extra utrustning mm. 

** Exklusive planteringar i damm 
*** Nyläggning av dagvattenledning till och från våt damm 
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Slutsats 
Utredningsområdet ska bebyggas med ishall med tillhörande fotbollsplaner, 
infartsgator, parkeringar och övriga öppna ytor och är beläget vid Varamon med 
Vättern som recipient. I rapporten har utredningsområdet kontrollerats gällande 
fördröjningsvolymer för 30- och 100-årsvolymer. 

Dagvattenledningarna i Motala ägs av Motala kommun. Anslutningspunkt för 
området är en trumma D600, med anslutning i nedströms dagvattendammar. 
145 l/s får släppas nedströms. Beräkningar för 100-årsvolymer är gjorda med 240 
minuters varaktighet samt utan något utloppsflöde. 

Ökade dagvattenflöden erhålls för framtida situation då markanvändningen blir 
mer hårdgjord samt med hänsyn tagen till tillämpad klimatfaktor i beräkningarna. 
Utjämningsvolymer för det dimensionerande regnet som utredningsområdet 
behöver förhålla sig till är att omhänderta 1 060 m3 dagvatten i antingen 
underjordiskt förslag eller i ytligt förslag. (49 % hårdgörningsgrad). 
Reningsanläggningarnas utjämningsvolymer kommer kräva mer för att området 
ska uppnå MKN och tydligt blir då att reningen blir dimensionerande, Tabell 9 och 
Tabell 10. Oljeavskiljare kommer behövas för parkeringsytorna med cirka 35-
samt 150 platser och takytor samt parkeringsytorna kommer behöva växtbäddar. 

Vid eventuell brand eller utsläpp måste möjlighet finnas att stoppa utflöde från 
området mot recipient på grund av vattenskyddsområde. Detta görs lättast genom 
att anlägga en avstängningsanordning innan anslutningspunkt nedströms. 

Vid händelse av skyfall med större nederbördsmängder avleds dagvatten på ytan 
då marken är mättad och ledningsnätet går fullt. Avrinningsstråk mot lågpunkt 
och breddmöjlighet över fotbollsplan (gräsplan) med en genomtänkt höjdsättning 
för att avleda dagvatten måste därmed säkerställas tillsammans med 
bräddfunktioner. På så sätt förhindras stående vatten intill byggnader, vilket kan 
riskera att orsaka skador eller påverka framkomligheten. Höjdsättningen ska ske 
så att marken lutar från byggnader mot kringliggande öppna ytor där dagvatten 
kan transporteras vidare ytligt på ett säkert vis eller tillfälligt ansamlas utan att 
orsaka olägenheter. En skyfallsberäkning och analys bör göras när detaljplanen 
har detaljprojekterats och en terrängmodell finns för området. Detta för att få en 
samlad konsekvensbedömning av vart stående vatten kan ansamlas vid skyfall. 

Skyfallsvolym för utredningsområdet uppgår till 3 385 m3 för 100-årsregnet. 

Möjlighet till genomförande av detaljplanen på ett sätt så att god 
dagvattenhantering erhålls bedöms som god. Utredningen har i och med 
dagvattenutredningen gett förutsättningar till att minska konsekvenserna vid 
översvämning, bevarar en naturlig vattenbalans, minskar mängden föroreningar 
mot recipient, utjämnar dagvattenflöden och berikar bebyggelsemiljön. 

Beräkningar och förslag har i utredningen tagits fram för att understiga samtliga 
punkter i föroreningsberäkningarna för att inte negativt påverka recipientens 
(Vätterns) möjlighet att uppnå MKN. Dagvattenåtgärder har presenterats i den 
utsträckningen så att det är möjligt för utredningsområdet att uppnå samma halter 
och mängder som vid befintlig situation. 

Med föreslagna dagvattenanläggningar underjordiskt eller ytligt ökas inte 
beslagningen från området och MKN uppnås. 
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