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Bakgrund och syfte 

Fastigheten Luxor 7 är belägen mellan Riksväg 50, Storgatan, Luxorvägen samt 
Madevivägen. Detta arbete utförs med anledning av att fastighetsägarna till Luxor 7 vill pröva 
en ny detaljplan som tillåter fler varianter av verksamheter inom fastigheten. För att kunna 
säkerställa möjligheterna behövs ett antal olika utredningar utföras. 

Detta dokument är en sammanställning av tidigare utförda arbeten och utredningar som 
berör dagvattenhanteringen inom fastigheten Luxor 7. Den grundar sig på 
”Dagvattenutredning Luxor 7, Motala, ÅF Infrastructure AB, 2018-01-15 REV G 2020-04-22”, 
de frågeställningar som förelegat samt andra bakomliggande arbeten. 

Denna redovisning kommer kortfattat beskriva fastighetens topografi, befintligt 
ledningssystem samt typ av ytor inom fastigheten. Hur de planerade förändringarna kommer 
påverka avrinningen på marken och dagvattensystemet samt vilken problematik som finns. 
Därefter redovisas möjliga åtgärder för att lösa problematiken. 

Den kommer även beröra dagvattenhanteringen inom Luxor 5, beläget norr om Luxor 7, som 
tillhör Motala kommun. Vilka förändringar som har skett, hur påverkar det aktuell fastighet 
samt vilka nya möjligheter det medför. 
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Nuläge 

På fastigheten som är ca 10,4 ha finns idag två större byggnader med takytor på ca 3,6 
respektive 0,7 ha. I övrigt består området av asfalterade parkeringsytor samt viss del 
grönytor. Fördelningen av ytorna är 12 % grönyta, 42 % takyta och 46 % asfalt. 
Markhöjderna varierar mellan +104 och +96 (RH2000) från högst i öst till lägst i väst. 

Figur 1 Översikt utredningsområde med plushöjder, se bilaga 1 
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Dagvattnet från marken mot öst samt norra delen av stora byggnadens tak på Luxor 7 
samlas till en 300 mm betongledning (punkt A) som går under huset till en pumpgrop med 
två pumpar väster om huset. Därifrån pumpas vattnet upp och bort till kommunens allmänna 
dagvattenledning (utsläppspunkt B). Denna pumpgrop har även tidigare belastats av Luxor 5. 
De ytor som har belastat pumpgropen är markerade med ljusblått i figur 2. Om man antar att 
ledningen under huset har en lutning mellan 0,1–1 % så ger det, vid ej trycksatt rör, ett flöde 
mellan 32,5 och 104 l/s. Pumparnas kapacitet beror på nedsänkningsdjupet vilket är 
höjdskillnaden mellan pumpens inlopp och till nivån som vattnet pumpas, dvs utlopp på 
pumpgrop. Nedsänkningsdjupet har inte kunnat bekräftats men med hjälp av de handlingar 
som finns tillsammans med information från ansvarig hos kommun bedöms djupet vara ca 4 
m. Med detta nedsänkningsdjup har vardera pump en kapacitet på ca 65 l/s. Det betyder att 
pumpgropen har en kapacitet på 130 l/s. När vattennivån i pumpgropen stiger så att 
höjdskillnaden mellan vattennivån och utloppsröret blir noll så kan man räkna med 
pumparnas maxkapacitet vilket är ca 76 l/s dvs. totalt 152 l/s för pumpgropen. 

Figur 2 Teknisk specifikation för pumpar vid utsläppspunkt B. 

Dagvattnet från västra, södra och sydöstra delen rinner ut via dagvattenbrunnar och vidare ut 
på kommunens allmänna dagvattenledning (utsläppspunkt C och G). Dessa ytor är 
markerade med lila i figur 2. Avrinningen från ytan kommer vara oförändrad i framtiden. De 
grönytor som finns tillgängliga kan fortsätta användas som infiltration och bör kvarstå i 
planen. 

Grundvärden på flöden och avrinningskoefficienter är tagna från dagvattenutredningen utförd 
av ÅF 2018-01-15 men de är omarbetade pga. omtolkad vattendelare. Vattendelaren har 
justerats efter att rörinspektion utförd av Wilssons 2020-07-14 samt 2020-09-04 visat att 
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dagvattenledningar i den sydöstra delen av fastigheten leds under huset mot västra delen 
och utsläppspunkt G. 

I dagvattenutredningen utförd av ÅF 2018-01-15 har de utgått från ett 20-års regn med 
varaktigheten 10 minuter och en klimatfaktor (Kf) 1.25. Ett 20-års regn på 10 minuter 
motsvarar, enligt Svenskt Vatten P110 tabell 4.6, 286,7 l/s x ha dvs. 17,2 mm på 10 minuter. 
Observera att flödena som är redovisade i figur 2 är beräknade med klimatfaktorn 1,0. 
Endast flöden som redovisas för planerad framtida utformning är beräknade med en 
klimatfaktor på 1,25. 

6 



 
 

 
                

          
Figur 2 Dagvatten innan åtgärer, beräknat med 20-års regn på 10 minuter (klimatfaktor 1,0) och justerad 
vattendelare efter utförd rörinspektion av Wilssons 2020-07-10, se bilaga 2 
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Fastighetens utveckling 

Fastigheten är idag bebyggd med ca 74 000 m² bruttoarea (BTA). Föreslagen detaljplan 
(samrådshandling version 2020-06-10) medger 76 000 m² BTA. Detta innebär att fastigheten 
får en utökad byggrätt på ca 2 000 m² BTA. Denna yta skulle kunna användas genom att 
dela upp något utav de befintliga byggnaderna med högt i tak till fler våningsplan genom att 
tillsätta ett bjälklag. Eller bygga på obebyggd mark utan att försämra dagvattenavrinningen 
genom förlorad grönyta. En annan möjlig åtgärd är att bygga med ett sedumtak. Även 
eventuella parkeringsplatser eller p-däck som kan behövas framöver får planeras med 
placeringar på befintliga hårdgjorda ytor. 

Det planeras även ändringar vid fastighetsgränsen mot Madevivägen samt Luxorgatan. 
Kommunen planerar att utöka gångbanan med grönområde en bit in på fastigheten. Det 
handlar om drygt 3 m in i fastigheten på vissa ställen enligt ”Kvartersgräns_förslag_REV” Det 
är viktigt vid utformning av nya gator eller ut- och infarter att flöden som ska tas hand om 
endast uppstår från fastigheten. 

Kortfattat bör alltså den planerade utvecklingen inte påverka så att man får en försämrad 
avrinningen på marken. 

På fastigheten Luxor 5 har åtgärder för dagvattnet gjorts (2019). Dagvattenledningarna som 
tidigare gick så att de belastade pumparna och utsläppspunkt B på västra sidan har dragits 
om så att de istället pumpas upp med nya pumpar på norra sidan till ett makadammagasin 
norr om Luxor 7 som i sin tur går till kommunens huvudledning (utsläppspunkt E), se figur 3. 
Takvattnet från Luxor 5´s del av norra taket leds om med ett nytt UV-system direkt till 
huvudledningen (utsläppspunkt D). Dagens (2020) flöde från kvarvarande ytor som leds till 
pumparna och utsläppspunkt B på västra sidan blir då ca 853 l/s från tidigare 1498 l/s. 
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Figur 3 Dagvatten efter åtgärder inom Luxor 5, beräknat med 20-års regn på 10 minuter (klimatfaktor 1,0), se 
bilaga 3 
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Problematik 

Luxor 7 har de senaste åren, vid stora regn, haft problem med att flödet från den östra sidan 
har varit större än kapaciteten på ledningen (A) som går under huset till pumparna på västra 
sidan (B). Befintligt dagvattensystem är troligtvis dimensionerat efter ett 2-års regn. Även 
efter åtgärderna på Luxor 5 så kommer flödet att vara större än kapaciteten. När flödet är 
större än kapaciteten kommer det att dämma i brunnar och skapa en trycksatt ledning med 
max tryckhöjd ca 3 m eller 0,3 Bar. Med en trycksatt ledning skulle flödeskapaciteten, 
förutsatt att pumpen inte skapar tryckmotstånd, bli 196 l/s. Detta är större än pumparnas 
maxkapacitet (152 l/s) vilket troligen leder till att överskottsvattnet trycker upp genom 
dagvattenbrunnar på västra sidan. Den befintliga utsläppspunkten (B), utan någon större 
fördröjning (22 m³ magasineras i ledningar), räcker inte till. 
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Förslag till åtgärder 

Ändring av dagvattenavledning 

Ett förslag på omläggning av dagvattenledningar inom Luxor 7 har upprättats. Detta för att 
göra det möjligt att minska trycket på befintligt dagvattensystem genom att leda om delar av 
dagvattenhanteringen mot ledningsnäten över Luxor 5 med ny utsläppspunkt (F). Närmsta 
förbindelsepunkt till dagvattenledning på Luxor 5 ligger ungefär 100m från tomtgräns. Det är 
en höjdskillnad på ca 0,9 m då förbindelsepunkten ligger på ca +94,9 (VG) och närmsta 
förbindelsepunkt på Luxor 7 ligger på ca +95,8 (VG) i höjdsystem RH2000. Denna 
höjdskillnad anses vara tillräcklig. 

Ytan (röd yta i figur 4) vars dagvatten är tänkt att avledas mot ledningsnäten över Luxor 5 (F) 
är ca 3 ha. Vid ett 20-års regn med varaktigheten 10 minuter får denna yta, med hjälp av 
grundvärden från dagvattenutredningen utförd av ÅF, ett flöde på 705 l/s vilket motsvarar 
423 m³. Enligt Motala kommun får anslutningsröret från Luxor 7 vara max 400 mm i diameter 
och ha en lutning på max 1:100 (10 ‰). Detta rör (plaströr) får då en kapacitet (Colebrook 
White beräknat) på 319 l/s. Detta motsvarar 191 m³ som avrinner under samma tid. Då 
återstår 386 l/s vilket motsvarar 232 m³ / 10 min som måste tas om hand inom fastigheten. 

Räknat på ett 20-års regn under 10 minuter (inkl. klimatfaktor på 1,25 och 
avrinningskoefficient på 0,9 för tak) blir kvarvarande vatten som går till pumparna i väst (B) 
från det norra taket som tillhör Luxor 7 (ljusblå yta) 506 l/s från tidigare 1498 l/s (exkl. 
klimatfaktor). Detta flöde har minskat med hela 73 % från vad det var tidigare. Om systemet 
(trycksatt) klarar av att leda bort 196 l/s så återstår 310 l/s vilket motsvarar 186m³ vatten. 
Kvarvarande vatten motsvarar knappt 12 mm vatten utspritt på hela taket (1,57 ha). Eftersom 
pumparna har en maxkapacitet på 152 l/s så skulle en möjlig lösning kunna vara en ”bypass” 
förbi pumparna så att vattnet kan tryckas förbi och flödet begränsas till ledningens kapacitet 
på 196 l/s tills att det återgår till ett flöde på 152 l/s. Alternativt så installeras en tredje pump 
så att den totala kapaciteten för pumpstation blir minst 196 l/s. 
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Figur 4 Dagvatten efter åtgärder inom Luxor 5 samt flödet från östra sidan (röd yta) efter omledning, beräknat 
med 20-års regn på 10 minuter (klimatfaktor 1,25), se bilaga 4 
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Möjliga åtgärder för ökad fördröjning 

För de 232 m³ vatten som återstår på den östra sidan (röd yta), efter ett 20-års regn under 10 
minuter minus kontinuerliga flödet mot Luxor 7, finns en möjlig magasinering ovan mark i 
naturlig svacka belägen i norra delen av den asfalterade ytan. Se figur 5. Svackan med ett 
djup på ca 0,4 m kan magasinera ca 718m³ vatten. Med denna volym klarar svackan att 
magasinera ett 100-års regn under 10 minuter vilket motsvarar 529 m³ vatten att ta hand om 
för fastigheten, se volymberäkningar i figur 4. För att detta ska fungera utan att vatten rinner 
över fastighetsgränsen mot Luxor 5 behövs en ca 20 m lång barriär med en höjd av + 98,40. 
Även en höjning av marken i hörnet av nordöstra delen av stora byggnaden krävs för att 
undvika att vatten rinner ner mot Luxor 5. Se figur 5 och 6 med sektioner. 

Figur 5 Magasinering ovan mark, se bilaga 5 
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          Figur 6 Sektioner på magasinering ovan mark, se bilaga 5 
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Ett alternativ är att en tillbyggnad, med högre sockel som klarar av 0,4 m vatten, placeras vid 
hörn där höjning av marken behövs. Eftersom tillbyggnaden då placeras på en mindre 
befintlig gräsyta skulle en möjlig lösning för att behålla grönytefaktorn kunna vara att 
tillbyggnaden får ett sedumtak med det ytbehov som krävs för att ersätta gräsytan. Om 
tillbyggnaden får se ut som på figur 7 så skulle den ligga en bit in i svackan som därmed 
skulle få en magasineringskapacitet på 630 m³ vatten. Även med denna volym kan upp till ett 
100-års regn med varaktighet på 10 minuter tas om hand inom fastigheten. I detta alternativ 
skulle barriären behöva vara ca 15 m istället för 20 m. Vid större regn kommer det att rinna ut 
mot Luxor 5. 

Figur 7 Magasinering ovan mark med tillbyggnad, se bilaga 6 

Andra möjliga åtgärder för att minska avrinningen från mindre regn skulle kunna vara att man 
skapar krossdiken på befintliga asfalterade ytor mellan parkeringsraderna där vattnet kan 
infiltreras. Det bidrar även till reduceringen av föroreningar i dagvattnet. 

Även föreslagna dagvattenledningen som leder bort vattnet norr mot ledningsnätet över 
Luxor 5 skulle kunna utföras som ett perforerat infiltrationsrör i en makadambädd med 
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volymen 1,1 m³/m, enligt figur 21 i dagvattenutredningen utförd av ÅF. Om denna 
makadambädd är 125 m lång med 30 % porvolym kan den magasinera ytterligare ca 41 m³ 
vatten. När makadamdiket fylls och det uppstår ett vattentryck kommer även en del av 
vattnet infiltrera ut genom geotextilduken och ut i sanden som i sin tur har hög 
genomsläpplighet enligt dagvattenutredningen utförd av ÅF. Med denna lösning fås även en 
mindre magasinering under marken innan svackan fylls upp. 
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Skyfall i samband med vattenmättad mark 

Områden med genomsläppliga ytor ger mycket små bidrag till avrinningen vid kortvariga 
häftiga regn. Vid långa regn med stor volym kommer även de genomsläppliga ytorna att 
bidra med avrinning efter att marken har vattenmättats. För att se vad som händer när 
marken redan är vattenmättad används avrinningskoefficienten 0,9 vilket motsvarar lika stor 
avrinning som för hårdgjorda ytor. Med denna förutsättning kan ett 100-års regn med 
varaktigheten 10 minuter inte tas om hand inom fastigheten men ett 50-års regn med samma 
varaktighet skulle istället vara möjlig. 

Enligt tidigare rubrik i denna redovisning ”Förslag till åtgärder” får ytan (röd yta i figur 4) vars 
dagvatten är tänkt att avledas mot ledningsnäten över Luxor 5 (F), vid ett 50-års regn med 
varaktigheten 10 minuter, ett flöde på 955 l/s vilket motsvarar 573 m³. Då har en 
sammanvägd avrinningskoefficient på 0,66 använts. Om man utgår från att marken redan är 
vattenmättad och avrinningskoefficienten därmed får vara 0,9 för hela ytan blir flödet 955 / 
0,66 x 0,9 = 1 302 l/s, detta motsvarar 781 m³ vatten på 10 minuter. 781 m³ minus 191 m³ 
som avrinner under samma tid mot ledningsnätet över Luxor 5 så återstår 590 m³ / 10 min. 
Denna vattenvolym är möjlig att magasinera ovan mark i föreslagna svackor enligt figurerna 
5 och 7 som klarar av att hålla 718 m³ respektive 630 m³. 
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Konsekvenser 

Det har tagits fram ett förslag på parkeringar samt vägar för bil, gång och cykel till de olika 
målpunkterna i fastigheten Luxor 7 som presenteras i bilaga 5 från parkeringsutredningen, 
utförd av AURUM 2020-04-30. Genom att magasinera vatten i svacka enligt figurerna 5 och 
7 så kommer tillgängligheten till fastigheten från norr begränsas vid större regn. Gång- och 
cykelväg till fastigheten från norr ansluter precis nordost om svackans slut vid 
fastighetsgränsen. Därmed är det möjligt att ta sig in i fastigheten men för att ta sig till 
målpunkten kommer man få gå runt svackan istället för föreslagna dragningen på gång- och 
cykelvägen. Även parkeringsmöjligheterna kommer att begränsas då vissa av platserna 
kommer att ligga upp till 0,4 m under vattenytan. Vid sådana, sällan återkommande, regn får 
man räkna med att dessa parkeringsplatser inte kan användas. Den djupa delen av svackan, 
grön yta i figur 5 och 7, är inte så stor i förhållande till totala ytan. Den motsvarar ca 10 
parkeringsplatser som inte kommer kunna användas vid ett 100-års regn. För att 
tillgängligheten till utbyggnaden enligt figur 7 inte ska begränsas vid full svacka är det 
lämpligast att placera entrén i utbyggnadens södra fasad. 

Med en redan vattenmättad mark och avrinningskoefficient på 0,9 för samtliga ytor klarar 
fastigheten Luxor 7, med föreslagen lösning, att hantera att 50-års regn med varaktigheten 
10 minuter. Större regn med denna förutsättning kommer att fylla svackan och vatten 
kommer att börja rinna över mot Luxor 5. Att höja barriären mellan fastigheterna för att öka 
volymen på svackan medför att vatten, via nedfarten, rinner ner i källaren och skador på 
fastigheten uppkommer. Att hålla större regn inom fastigheten bedöms inte heller relevant då 
fastigheten Luxor 5, med dagens dagvattenlösning, får vattenskador innan vattnet från Luxor 
7 rinner över gränsen. Även Luxor 5 kan hantera ett 50-års regn med varaktigheten 10 
minuter, med samma förutsättning att marken redan är vattenmättad, men Luxor 7 klarar det 
med större marginal. 

Marken som avger en avrinning mot lågpunkter framför entréer till Luxor 5 är ca 2,1 ha stor. 
Flödesriktningarna på ytan har bedömts med hjälp av de höjdkurvor och höjdpunkter som 
finns tillgängliga. Flödet från denna yta med samma förutsättningar som för Luxor 7 dvs. ett 
50-års regn med varaktigheten 10 minuter, redan vattenmättad mark med 
avrinningskoefficient 0,9 och klimatfaktor 1,25 blir 918 l/s. Enligt relationshandlingen ”URH 
Carlsund Yttre VA” utförd av Mätpartner, 2019-09-26” har Luxor 5 dagvattenpumpar som 
pumpar upp vattnet till ett makadammagasin norr om Medevivägen, se figur 8. Pumparna har 
tillsammans en kapacitet på 150 l/s. Flödet från avrinningen på markytan minus pumparnas 
kapacitet ger ett nytt flöde på 768 l/s. Detta motsvarar 461 m³ vatten på 10 minuter. Luxor 5 
har magasinering under mark i form av rörmagasin som klarar 125 m³ vatten och 
makadammagasin med total volym på 500 m³ som med en porositet på 30 % klarar att 
magasinera ca 150 m³ vatten. Vatten kan även magasineras i två lågpunkter ovan mark intill 
byggnadens entréer (se figur 8) med 77 respektive 171 m³ vatten. Totalt kan 523 m³ vatten 
magasineras inom fastigheten vilket är 62 m³ mer än vattenvolymen, 461 m³, som genereras 
av 50-års regnet med varaktigheten 10 minuter minskat med pumparnas kapacitet. Luxor 7 
kan magasinera 718 m³ vatten vilket är 128 m³ mer än 590 m³ som genereras av regn med 
samma förutsättningar. Alternativet med tillbyggnaden kan magasinera 630 m³ vatten. 
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         Figur 8 Dagvattenhantering Luxor 5, Se bilaga 7 
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Sammanfattning 

Idag går allt dagvatten till två utsläppspunkter utan att fördröjas. Med så stora ytor samlade 
på så få utsläppspunkter så har dagvattensystem inte kapacitet att hantera allt vatten från 
större regn. Dagvattnet från östra delen av fastigheten leds idag under huset till befintliga 
pumpar i väst (punkt B). Dessa pumpar är överbelastade och dagvatten behöver avledas till 
annan anslutningspunkt. 

Med förslaget att leda om dagvattnet från östra delen av fastigheten till kommunens 
allmänna dagvattenledning via ledningsnätet över Luxor 5 (punkt F) samt magasinera 
överskott av vatten i befintlig svacka ovan mark kan ett 100-års regn med varaktigheten 10 
minuter tas om hand inom fastigheten. Om marken redan är vattenmättad och en 
sammanvägd avrinningskoefficient på 0,9 används, vilket motsvarar lika stor avrinning som 
för hårdgjorda ytor, kan ett 50-års regn tas om hand inom fastigheten. Vilket är mer relevant 
vid långa regn med stor volym då även de genomsläppliga ytorna kommer att bidra med 
avrinning efter att marken har vattenmättats. För att vatten inte ska rinna över mot Luxor 5 
behövs även en lägre barriär mellan fastigheterna samt att marken vid hörnet av byggnaden 
mot gränsen höjs eller att en tillbyggnad, med högre sockel som klarar av 0,4 m vatten, 
placeras mot hörnet. Vid denna omledning av dagvatten tillsammans med åtgärderna på 
Luxor 5 kommer flödet till befintliga pumparna i väst (utsläppspunkt B) minska med ca 73%. 
Belastning till utsläppspunkterna C och G kommer i framtiden att vara oförändrad. 

Eftersom hela fastigheten ligger i en lågpunkt blir den väldigt utsatt vid extrema regn så som 
100-års regn i samband med redan vattenmättad mark. Därför är det inte heller möjligt, med 
rimliga tekniska lösningar, att avhjälpa ett sådant extremfall. Vid ett sådant fall kommer 
vatten att börja rinna över mot Luxor 5. Att hålla större regn än så bedöms inte heller relevant 
då fastigheten Luxor 5, med dagens dagvattenlösning, får vattenskador innan vattnet från 
Luxor 7 rinner över gränsen. Även Luxor 5 kan hantera ett 50-års regn med varaktigheten 10 
minuter, med samma förutsättning att marken redan är vattenmättad, men Luxor 7 klarar det 
med större marginal. 
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