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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

ÅF Infrastructure AB har av Fastighets AB Radiomasten fått i uppdrag att genomföra en 

dagvattenutredning för fastigheterna Ekön 5 och Innerstaden 1:91 i Motala Kommun, se 

Figur 1. Ekön 5 ägs av Fastighets AB Radiomasten, medan fastigheten Innerstaden 1:91 

ägs av Motala kommun. En parkeringsyta för cirka 60 bilar, en bilväg samt en gång- och 

cykelväg ligger inom området. Parkeringen och infartsvägen utgör idag en 

gemensamhetsanläggning mellan Ekön 5 och grannfastigheten Ekön 4. 

Fastighets AB Radiomasten har begärt en ny detaljplan för Ekön 5 samt del av Innerstaden 

1:91. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bebyggelse i form av bostäder, 

förskola, trygghetsboende med mera.   

 

Figur 1. Figuren visar en översiktskarta där studerat område är markerat med röd linje.  

1.2 Uppdragsbeskrivning 

I denna rapport kommer ÅF enligt uppdrag att redovisa:  

• Dagvattenutredning 

• Befintliga ledningar 

• Föroreningsberäkningar. 
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2 Förutsättningar 

2.1 Underlag 

Följande underlag från beställaren har använts i denna utredning: 

Planbesked – Motala kommun- Hedvig Edholm 2016-05-31 

Projektbeskrivning - Motala kommun 2018-05-03  

Underlag Datum 

Uppdragsbeskrivning och offert 2018-05-04 

Översiktskarta / baskarta / grundkarta över utrednings området 2018-10-01 

Detaljplan för bostäder 2016-05-31 

Motala kommun – Naturvärdesinventering på Ekön 4 och 5 2018-09-20 

Tyréns DP Ekön 4 & 5 – Trafikflöden 2018-09-10 

Underlag av befintliga VA-ledningar (allmänna VA-ledningar / 
fastighetens ledningar) 

2018-09-27 

Tekniskt PM/Geoteknik  2019-04-11 

Dagvattenpolicy för Motala Kommun 2007-02-26 

 

Följande dokument och villkor har använts i denna utredning: 

Underlag Utgivare Publikations år 

P104 Svenskt Vatten 2011 

P110 Svenskt Vatten 2016 

Skyfallskartering Länsstyrelsen  

VISS, Vatteninformationssystem Sverige Länsstyrelsen  

WebbGIS Länsstyrelsen  

Genomsläpplighetskarta SGU  

Jordartskarta SGU  

Jorddjupskarta SGU  

   

2.1 Dagvattenpolicy Motala Kommun 

Dagvattenpolicyn för Motala kommun antogs 2007 av kommunfullmäktige. Riktlinjerna 

beskriver att dagvattenhanteringen ska bibehålla den naturliga vattenbalansen, minimera 

risk för översvämningsskador vid kraftiga regn samt minimera föroreningsbelastning på 

olika vattendrag. Kommunen ska i största möjliga mån uppmuntra användning av öppna 

dagvattenlösningar och att det ska ses som en positiv del i stadsbyggandet. Kommunen 

har även en prioritetsordning för insatser när det gäller dagvattenhanteringen, vilken 

lyder: 
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” 1. Åtgärder vid källan för att så långt som möjligt minska dagvattenflöden och hindra 

att dagvatten förorenas.  

2. Flödesutjämning och rening av dagvattnet med hjälp av öppna och synliga 

dagvattenlösningar på allmän mark. 

 3. Rening i kommunal dagvattenreningsanläggning ” 

Lokalt omhändertagande i öppna dagvattenlösningar på tomtmark som kommunen 

rekommenderar visas i Tabell 1. 

Tabell 1. Visar exempel på tekniska dagvattenlösningar och teknisk utformning för öppna dagvattenlösningar för lokalt 
omhändertagande på tomtmark. 

Öppna dagvattenlösningar Exempel på teknisk utformning 

Lokalt omhändertagande (LOD) 

(tomtmark) 

Gröna tak 

Infiltration på grönytor 

Genomsläppliga beläggningar 

Infiltration i stenfyllningar (infiltrationsmagasin, dräneringsdiken) 

Perkolationsmagasin (stenkistor) 

Mindre dammar 

Uppsamling och återvändning av takvatten för bevattning, WC-spolning, etc. 

Fördröjningsmagasin (utjämningsmagasin) 

De lösningar som kan vara aktuella för det här projektet är bland annat makadamdiken, 

genomsläppliga beläggningar samt sedimentationsmagasin. 

2.2 Hydrologiska beräkningsmetoder 

Flödesberäkningar görs för 2-, 10- och 20-årsregn med varaktighet på 10 minuter. Hänsyn 

tas till ökade flöden till följd av klimatförändringarna. För olika återkomsttider förväntas 

ökningen bli cirka 5 – 30 %, vilket ger ett spann på klimatfaktorn för det beräknade regnet 

på 1,05 – 1,30. (Svenskt Vatten AB). 

2.2.1 Flöden 

För beräkning av regnintensitet har nedanstående ekvation enligt Svenskt Vatten P110 

kap 10.1 använts. Formeln gäller för regnvaraktigheter upp till ett dygn. 

𝑖Å = 190 ∗ √Å
3

∗
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2 

Där: 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑇𝑅 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟] 

Å = å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑 [𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟] 

Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella metoden 

med regnintensitet enligt Dahlströms formel ovan. Dagvattenflödena beräknas med 

följande formel. (Svenskt Vatten AB) 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖𝐴 ∗ 𝑘 

Där: 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠] 

𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 
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𝑘 = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

Efter exploatering kan området få en varierande marktyp vilket leder till att en 

sammanvägd avrinningskoefficient måste beräknas fram. Därefter kan beräkning av det 

dimensionerande flödet göras. Den sammanvägda avrinningskoefficienten beräknas fram 

med hjälp av nedanstående formel.  

𝜑 =
(𝐴1 × 𝜑1 + 𝐴2 × 𝜑2 + ⋯ 𝐴𝑛 × 𝜑𝑛  )

(𝐴1 + 𝐴2 + ⋯ 𝐴𝑛)
 

 

2.2.2 Magasinsvolym 

För fördröjning till nivå för befintlig situation: 

Det går att härleda ett generellt uttryck för magasinsvolymen, V, som funktion av regnet 

varaktighet, tregn. Erforderlig magasinsvolym erhålls som maxvärdet av ekvationen: 

𝑉 = 0,06 ∗ [𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛 ∗ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 ∗ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 ∗ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 +
𝐾2 ∗ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛
] 

Där: 

𝑉 = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3 ℎ𝑎𝑟𝑒𝑑⁄  ] 

𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑙/𝑠 ℎ𝑎] 

𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛] 

𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 = 𝑟𝑖𝑛𝑛𝑡𝑖𝑑 [𝑚𝑖𝑛] 

𝐾 = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑎𝑣𝑡𝑎𝑝𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟å𝑛 𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛𝑒𝑡 [𝑙 𝑠⁄  ℎ𝑎𝑟𝑒𝑑] 

2.3 Miljökvalitetsnormer 

EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 som 

Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så kallade 

MKN vilket står för 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 vattenförekomsts 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. 

2.4 Miljökrav på recipient  

Recipienten för områdets dagvatten är Motala Ström och Vättern (via Motalaviken), se 

Figur 2 och Figur 3.  
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Figur 2. Översiktskarta för recipienten Vättern (VISS, 2018).  

 

Figur 3. Översiktskarta för recipienten Motala Ström (VISS, 2019).  

Vättern är enligt vattendirektivet en vattenförekomst och klassas i VISS enligt Tabell 2. 

Statusklassificeringen för ekologisk och kemisk status sattes år 2019. 

Tabell 2. VISS statusklassificering av recipienten Vättern 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  

Uppnår ej god 

kemisk status 

God kemisk 

ytvattenstatus  

Vättern har i nuläget en god ekologisk status vilket grundar sig i undersökningar av 

fiskesamhället och vattenväxter. Undersökningarna för fiskesamhället och 

vattenväxterna har utförts mellan 2005–2012. Den kemiska statusen bedöms som ej god 

och grundar sig på undersökningar som visar höga halter av bland annat Kvicksilver, 
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dioxiner, TBT i sediment med mera. Mätningarna är utförda mellan 2001–2014. Både den 

ekologiska och kemiska statusen har en god tillförlitlighetsklassning.  

Motala Ström är en dricksvattentäkt och enligt vattendirektivet en vattenförekomst och 

klassas i VISS enligt Tabell 3. Statusklassificeringen för ekologisk och kemisk status sattes 

år 2019 i samband med skiftet av den tredje förvaltningscykeln. 

Tabell 3. VISS statusklassificering av recipienten Motala Ström från 2019-09-06 

Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

SE649127-

145681 

Otillfredsställande 

ekologisk 

potential/status 

God ekologisk status  
Uppnår ej god 

kemisk status 

God kemisk 

ytvattenstatus  

Recipientens har i dagsläget otillfredsställande ekologisk potential/status. Detta är 

baserat på att det är för få utförda åtgärder i verksamheter eller i vattenförekomster vilket 

påverkar vattenförekomstens hydromorfologiska och ekologiska kvalitetsfaktorer.  

3 Områdets förutsättningar 

3.1 Planbeskrivning 

Ekön ligger drygt 2 km nordväst om Motala centralstation. Vättern ligger ca 1,5 km väster 

om planområdet. Strax väster om planområdet ligger Motala lasarett. Planområdet 

omringas av bostäder och av andra offentliga verksamheter.  

Fastigheten Ekön 5 gränsar till fastigheterna Ekön 4 samt Innerstaden 1:91, se Figur 4. 

Inom fastigheten Ekön 5 ligger den så kallade Ulaxvillan belägen, se Figur 5. För mer 

information om Ulaxvillan se Bilaga 1. På Ekön 4 ligger grundskolan Vätternskolan. Både 

Ekön 4 och Ekön 5 påverkar dagvattnet inom Ekön 5.  

Området ligger på en höjdpunkt och inom ett verksamhetsområde för dagvatten. Högsta 

byggnadshöjd för fastigheten är 129,0 meter beräknad från grundkartans nollplan. 

På området finns det många grönområden med välskött gräs. På norra delen av Ekön 

5ligger en skogsdunge och utöver denna finns även ett par mindre träddungar inom 

området. Bland den rika vegetationen finns ett antal grova skyddsvärda träd. För en mer 

detaljerad beskrivning av dessa se Bilaga 2, Naturvärdesinventering.  
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Figur 4. Figuren visar fastighetsgränser inom området.  

 

Figur 5. Ulaxvillan markerad i gult (Google Maps. 2019). 
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3.2 Befintligt VA 

Norr och söder om planområdet finns i dagsläget befintliga VA-ledningar. En del av dessa 

ledningar ligger på ett längre avstånd till området än vad som anses normalt. Söder om 

planområdet finns ingen dagvattenanslutning utan endast en rännstensbrunn. 

Dagvattenledningarna söder och norr om området har idag en hög belastning. Tvärs över 

fastigheten Ekön 5, söder om Ulaxvillan, går en spill- och dricksvattenledning mellan 

Ulaxgatan och Vätternskolan som även leder fram till Ulaxvillan, se Figur 6. 

Dricksvattenledningen är sedan några år tillbaka igenpluggad mellan Ulaxvillan och 

Vätternskolan. Ulaxvillan har idag sitt dagvatten anslutet till spillvattenledningen, vilket 

inte är en godkänd lösning. I den norra änden av området, på fastigheten Innerstaden 

1:91, går en befintlig dagvattenledning som Vätternskolan är ansluten till. I den 

angränsade gatan öster om området, Ulaxgatan, finns i dagsläget inga dagvattenledningar.  

I den nord -och sydvästra delen av Vätternskolan har det tidigare varit problem med 

översvämning vilket har åtgärdats med en pump som pumpar ut dagvattnet till en 

brandbassäng. Brandbassängen är placerad under mark norr om området. 

 

Figur 6. Bilden visar ungefärlig placering av spillvattenlednigen (röd) och dricksvattenledningen (blå) som går över Ekön 5. 
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3.3 Geotekniska förhållanden 

En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts inom planområdet. Undersökningen 

gäller som underlag för fortsatt planerad utformning av planområdet. Området delas in i 

två delar, norra och södra området. Den nordliga delen består enligt SGU av postglacial 

sand och den södra delen av isälvsediment, Figur 7. För mer information kring 

jordlagerföljderna se PM Geoteknik, bilaga 3.  

3.3.1 Markförhållanden 

Underliggande jord inom området består av isälvssediment och postglacial finsand enligt 

SGU:s jordartskarta, se Figur 7.  Jorddjupet uppskattas vara 30 – 50 meter inom området 

med undantag av de sydvästliga delarna där jorddjupet uppskattas till> 50 meter. 

Genomsläppligheten för hela planområdet bedöms vara hög, se Figur 8. 

 

Figur 7. Jordartskarta över område. Källa SGU. 
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Figur 8. Karta över genomsläpplighet inom område. Källa SGU. 

3.4 Avrinning 

Området är beläget på en höjdpunkt där dagvattnet från den norra delen av området 

avleds via befintlig dagvattenledning mot Torvmossen/Bergsätter och därefter mot 

Motala ström. Dagvattnet från den södra delen av området leds genom befintlig 

dagvattenledning till Mossen och sedan vidare ut i Motalaviken med Vättern som 

recipient, se Figur 10. Det stora grönområdet inom området fördröjer i dagsläget en stor 

del av dagvattnet. Norr om planområdet samt vid Vätternskolan finns det lågpunkter som 

kan innebära en översvämningsrisk, se rubrik 3.5. Översvämningsrisken är enligt 

länsstyrelsen WebbGIS minimal vid kraftiga skyfall inom och i angränsning till området, se 

Figur 11. Området har en låg grundvattennivå.  
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Figur 9. Befintlig avrinning inom planområdet. 

 

Figur 10. Bilden visar recipienten Vättern och Motala Ström i förhållande till planområdet, vilket är markerat med rött.  

Vättern 

Motala Ström 
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Figur 11. Översvämningskartering för högsta flöde samt 100-års flöde. (Länsstyrelsen WebGIS.) 

3.5 Lågpunktskartering 

Det finns ett antal mindre lågpunkter inom planområdet samt två större lågpunkter 

utanför som också bör beaktas vid planering av området. Vid Vätternskolan finns ett av 

de större instängda områdena vilket är på ca 1,2 m3 och med ett regn på 29 mm. Norr om 

området finns en lågpunkt som är på ca 1,5 m3 och med ett regn på 16 mm. Dessa 

lågpunkter bör det tas hänsyn till vid framtida dimensioneringar då det ger en 

översvämningsrisk vid kraftiga skyfall. Med dessa lågpunkter i åtanke rekommenderas det 

att en skyfallsanalys utförs för planområdet. Det finns även en mindre lågpunkt intill 

fastigheten Kabbelekan i det sydvästra hörnet av planområdet, vilken vid planerad 

exploatering inom planområdet kommer att bli en viktig ansamlingspunkt för dagvatten. 

Dagvatten får inte rinna vidare och ansamlas på intilliggande fastighet Kabbelekan 2, 

lämpliga skyddsåtgärder för detta ska vidta, i synnerhet vid skyfall. De två större 

lågpunkterna samt den mindre lågpunkten sydväst om planområdet är markerade med 

röd cirkel i Figur 12. 

Figur 12. Befintliga lågpunkter markerade med röd cirkel i anslutning till planområdet. Svart linje indikerar 
planområdesgränsen. (Scalgo, 2019) 
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Figur 12. Befintliga lågpunkter markerade med röd cirkel i anslutning till planområdet. Svart linje indikerar 
planområdesgränsen. (Scalgo, 2019) 

4 Flödesberäkningar 

4.1 Befintlig situation 

Inom området finns det en parkering, bilväg, mindre skogsområden och gång- och 

cykelstråk, se Figur 13. Sydost om planområdet ligger Ulaxvillan som är markerad med röd 

färg i Figur 14.   

 

Figur 13. Befintliga parkeringen inom planområdet. (Foto; Fadwa Al-Egli) 
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Figur 14. Befintlig markanvändning med Ulaxvillan markerad i rött (Google Maps. 2019). 

4.1.1 Markanvändning 

Tabell 4 och Tabell 5 beskriver den befintliga markanvändningen inom området genom de 

olika markanvändningarnas totala areal, avrinningskoefficienter samt reducerande yta. 

Avrinningskoefficienterna för befintlig markanvändning har bestämts till 0,1 för grönyta, 

0,8 för hårdgjord yta och 0,9 för takyta enligt tabell 4.7.8 P110. Figur 15 redovisar 

befintliga avrinningsområden.  
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Figur 15. Figuren redovisar befintliga avrinningsområden. 

Tabell 4. Areaberäkning för delområden på befintlig markanvändning.  

Delområde Markanvändning Andel [%] Yta [ha] Avrinningskoefficient Reducerad area [ha] 

1 Grönyta 

Hårdgjordyta 

Takyta 

91 

8 

0,1 

0,65 

0,06 

0,005 

0,1 

0,8 

0,9 

0,07 

0,05 

0,004 

      

2 

 

Grönyta 

Hårdgjordyta 

Takyta 

80 

18 

2 

1,60 

0,36 

0,03 

0,1 

0,8 

0,9 

0,16 

0,28 

0,03 

Totalt   2,7  0,59 

 Tabell 5. Sammanslagen areaberäkning för befintlig markanvändning inom planområdet. 

Delområde Markanvändning Yta [m2] 
Sammanvägd 

avrinningskoefficient 
Reducerad yta [ha] 

1 Grönyta/hårdgjordyta/Takyta 0,7 0,2 0,12 

2 Grönyta/hårdgjordyta/Takyta 2,0 0,2 0,47 

Totalt  2,7  0,59 

 

4.1.2 Flöden 

Flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt  2.2.1 samt reducerade ytor enligt 

Tabell 5. Flödesberäkningar dimensioneras för nederbörd med återkomstiden 2, 10 och 

20 år och med en varaktighet på 10 minuter. Grundat på det väljs regnintensiteten för 

varje återkomsttid enligt figur 4.2 samt 4.6 i Svensk Vatten P110. 

• 𝑖2−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 134,1 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

• 𝑖10−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 228 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 286,7 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 
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Dagvattenflödet har beräknats för befintlig markanvändning. Resultaten för planområdet 

redovisas i Tabell 6.  

Tabell 6. Beräknade dagvattenflöden för befintlig situation vid ett 2, 10- och 20-årsregn. 

Delområde 
Flöden [l/s]   Volym [m3]  

2-årsregn 10-årsregn 20-årsregn 2-årsregn 10-årsregn 20-årsregn 

1 16 27 34 10 16 20 

2 63 107 135 38 65 81 

Totalt 79 134 169 48 81 101 

4.2 Planerad utformning 

Den planerade lokaliseringen av bebyggelsen för planområdet är under bearbetning och 

i dagsläget finns endast en föreslagen illustration över möjlig ny bebyggelse. Skisserna 

illustrerar två alternativa utformningar av planområdet, varav den ena inkluderar en 

förskola. Det finns även en del grönytor, hårdgjorda ytor i form av parkering och väg samt 

bostäder med varierande areor illustrerade i skisserna, se Figur 16 och Figur 17. 

  

Figur 16. Illustration över en alternativ utformning av området med förskola. Röd cirkel indikerar förskolan. 
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Figur 17. Illustration över en alternativ utformning av området utan förskola. 

4.2.1 Markanvändning 

Tabell 7 och Tabell 8 beskriver planerad markanvändning inom området utifrån 

skissförslagen genom de olika markanvändningarnas totala areal, avrinningskoefficienter 

samt reducerande yta. 

Avrinningskoefficienterna för planerad utformning av området har bestämts till 0,1 för 

grönyta, 0,8 för hårdgjord yta och 0,9 för takyta enligt tabell 4.7.8 i P110. Figur 18 

redovisar de planerade avrinningsområden.  
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Figur 18. Figuren visar planerade avrinningsområden utifrån en alternativ utformning av planområdet. 

Tabell 7. Areaberäkning för delområden på planerad markanvändning. 

Delområde Markanvändning Andel [%] Yta [ha] Avrinningskoefficient Reducerad area [ha] 

1 Grönyta 

Hårdgjordyta 

Takyta 

68,2 

8,4 

23,4 

0,70 

0,09 

0,24 

0,1 

0,8 

0,9 

0,07 

0,07 

0,22 

      

2 

 

Grönyta 

Hårdgjordyta 

Takyta 

51 

37 

12 

0,85 

0,62 

0,21 

0,1 

0,8 

0,9 

0,08 

0,5 

0,19 

      

Totalt   2,7  1,13 

Tabell 8. Sammanslagen areaberäkning för planerad markanvändning inom planområdet. 

Delområde Markanvändning Yta [m2] 
Sammanvägd 

Avrinningskoefficient 
Reducerad yta [ha] 

1 Grönyta/hårdgjordyta/Takyta 1,0 0,35 0,36 

2 Grönyta/hårdgjordyta/Takyta 1,7 0,5 0,80 

Totalt  2,7  1,16 

4.2.2 Flöden 

Översiktliga flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.2.12.2.1, 

reducerade ytor enligt Tabell 8 samt med en klimatfaktor på 1,25. Regnintensitet har 

beräknats med specifikt flöde vid ett 10 minuters 2,10- och 20-årsregn. 

• 𝑖2−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 167,6 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

• 𝑖10−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 285 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 358,4 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 
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Resultaten för dagvattenflöden samt volym redovisas i Tabell 9. 

Tabell 9. Beräknade dagvattenflöden och dess volym för planerad situation vid ett 2, 10- och 20-årsregn med en klimatfaktor 
på 1,25. 

Delområde 
Dagvattenflöde [l/s]  Volym [m3]  

2-årsregn 10-årsregn 20-årsregn 2-årsregn 10-årsregn 20-årsregn 

1 60 101 127 36 61 76 

2 128 217 273 77 131 164 

Totalt 188 318 400 113 192 240 

Vid en jämförelse mellan Tabell 6 och Tabell 9 kan det tydas att planområdet får en ökning 

på 109 l/s och 65 m3 vid 2-års-regn, 184 l/s och 111 m3 vid 10-års-regn samt 230 l/s och 

139 m3 vid 20-års-regn.  

4.3 Magasinsvolym 

Enligt Motala kommuns strategi för dagvattenhantering ska flödet från området inte öka 

efter exploatering, vilket innebär att dagvatten måste fördröjas på området innan 

anslutning till kommunalt ledningsnät eller utsläpp till recipient sker. I Tabell 10, Tabell 

11 och   
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Tabell 12 redovisas beräkningar för den magasinsvolym som krävs för att områdets flöden 

efter exploatering, räknat med en klimatfaktor på 1,25, ska uppnå detta krav. 

Magasinsvolymen representerar den vattenvolym som ska kunna fördröjas i magasinet. 

Beräkningarna har utförts i enlighet med formler och antaganden i avsnitt 2.2.2. 

Om magasinet förses med strypt utlopp rekommenderas att magasinet dimensioneras för 

det genomsnittliga utflödet eftersom det varierar med fyllningstiden (Svenskt Vatten 

P110). Det genomsnittliga utflödet kan då antas vara ca 2/3 av det maximala utflödet.  

Nedan har erforderlig magasinsvolym dimensionerats efter ett magasin med strypt 

utlopp, se Tabell 10, Tabell 11 och   



 

21 

 

Tabell 12. 

Tabell 10. Beräknad magasinsvolym för planerat planområde vid 2-årsregn. 

Delområde 

Utflöde före 

exploatering*  

[l/s] 

Reducerad area 

efter exploatering 

[hared] 

Specifik 

avtappning** 

[l/s hared] 

Genomsnittlig specifik 

avtappning*** 

[l/s hared] 

Erforderlig 

magasinsvolym, 

strypt utlopp [m3] 

1 16 0,36 44,4 29,6 32 

2 63 0,80 78,8 52,5 43 

Totalt 79 1,16 123 82 75 

*Motsvarar det maximala tillåtna utflödet ur föreslaget magasin. 
**Beräknas genom (flödet före exploatering)/(reducerad area efter exploatering). 
***Motsvarar den avtappning som magasinet dimensioneras efter, dvs. 2/3 av den specifika avtappningen. 

 

Tabell 11. Beräknad magasinsvolym för planerat planområde vid 10-årsregn. 

Delområde 

Utflöde före 

exploatering*  

[l/s] 

Reducerad area 

efter exploatering 

[hared] 

Specifik 

avtappning** 

[l/s hared] 

Genomsnittlig specifik 

avtappning*** 

[l/s hared] 

Erforderlig 

magasinsvolym, 

strypt utlopp [m3] 

1 27 0,36 75 50 54 

2 107 0,80 134 89 73 

Totalt 134 1,16 209 139 127 

*Motsvarar det maximala tillåtna utflödet ur föreslaget magasin. 
**Beräknas genom (flödet före exploatering)/(reducerad area efter exploatering). 
***Motsvarar den avtappning som magasinet dimensioneras efter, dvs. 2/3 av den specifika avtappningen.  
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Tabell 12. Beräknad magasinsvolym för planerat planområde vid 20-årsregn. 

Delområde 

Utflöde före 

exploatering*  

[l/s] 

Reducerad area 

efter exploatering 

[hared] 

Specifik 

avtappning** 

[l/s hared] 

Genomsnittlig specifik 

avtappning*** 

[l/s hared] 

Erforderlig 

magasinsvolym, 

strypt utlopp [m3] 

1 34 0,36 94,4 62,9 68 

2 135 0,80 170 113,3 91 

Totalt 169 1,16 264 176,2 159 

*Motsvarar det maximala tillåtna utflödet ur föreslaget magasin. 
**Beräknas genom (flödet före exploatering)/(reducerad area efter exploatering). 
***Motsvarar den avtappning som magasinet dimensioneras efter, dvs. 2/3 av den specifika avtappningen. 

5 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 13 och Tabell 

14 som planområdets totala föroreningsbidrag till recipienten. De markanvändningar som 

använts i beräkningarna återfinns i Tabell 4 och Tabell 7. 

De ämnen som analyserats är de 12 standardämnena enligt StormTac. Den kemiska 

statusen är som tidigare nämnt inte god i recipienten pga. höga halter av kvicksilver, 

dioxiner och TBT i sediment. Detta innebär att föroreningshalterna inte får öka. Enligt VISS 

(2019) ligger gränsvärdet för kvicksilver på 0,020 µg/l vv. Reningen ska utgå från 

miljökvalitetsnormerna samt recipientens behov.     

Tabell 13. Föroreningskoncentrationer (µg/l) för planområdet  före och efter exploatering. Koncentrationer som överskrider 

de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet 
Riktvärde 

1M 
Befintlig situation Planerad situation 

Fosfor (P) µg/l 160 100 110 

Kväve (N) µg/l 2000 1500 1600 

Bly (Pb) µg/l 8,0 8,4 9,8 

Koppar (Cu) µg/l 18 18 19 

Zink (Zn) µg/l 75 45 57 

Kadmium (Cd) µg/l 0,40 0,27 0,45 

Krom (Cr) µg/l 10 5,3 6,8 

Nickel (Ni) µg/l 15 4,5 6,3 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,020 0,036 0,038 

Suspenderad substans (SS) µg/l 40000 52000 61000 

Oljeindex (Olja) µg/l 400 410 390 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,030 0,017 0,022 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 560 mm. 

Tabell 14. Föroreningsmängder (kg/år) för planområdet före och efter exploatering. Mängder som överskrider de för befintlig 

situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet Befintlig situation Planerad situation 

Fosfor (P) kg/år 0,46 0,84 

Kväve (N) kg/år 6,6 12 

Bly (Pb) kg/år 0,038 0,073 

Koppar (Cu) kg/år 0,080 0,14 

Zink (Zn) kg/år 0,20 0,42 

Kadmium (Cd) kg/år 0,0012 0,0033 

Krom (Cr) kg/år 0,024 0,050 

Nickel (Ni) kg/år 0,020 0,047 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00016 0,00028 

Suspenderad substans (SS) kg/år 240 450 
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Oljeindex (Olja) kg/år 1,8 2,9 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,000078 0,00016 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 560 mm. 

Majoriteten av föroreningshalterna ökar gentemot den befintliga situationen vid 

föroreningsmängden µg/l och vid föroreningsmängden kg/år ökar alla föroreningshalter 

gentemot den befintliga markanvändningen.  

6 Dagvattenhantering 

6.1 Allmänna rekommendationer 

Planområdet har i dagsläget en stor del grönområden vilket ger en fördröjningseffekt på 

dagvattnet. I förslaget till möjlig utformningen av området efter byggnation har grönytor 

enligt bevarats i största möjliga mån. Utöver detta har genomsläppliga beläggningar även 

rekommenderats inom planområdet, vilket är ett exempel på tekniska dagvattenlösningar 

som Motala kommun rekommenderar för att underlätta tillämpningen av LOD.   

6.1.1 Höjdsättning och översvämningsrisk 

Vid kraftigare regn än de dimensionerande årsregnen kommer vattnet inte kunna avledas 

tillräckligt snabbt via det planerade dagvattensystemet på delområdena inom 

planområdet. Då måste området vara höjdsatt så att vattnet avrinner från byggnaderna 

mot områden som kan översvämmas utan skador på byggnader. Det finns två lågpunkter 

inom och i angränsning till planområdet vilket det bör ta hänsyn till vid exploatering. Det 

bör även förhindras att fler instängda områden bildas. Den ena lokala lågpunkten norr om 

planområdet har i dagsläget en översvämningsrisk, och det rekommenderas att denna yta 

fortsätta användas som en plats där översvämning kan ske.   

Vid höjdsättning bör hänsyn tas till bl.a. högsta vattennivån ifrån berörd recipient, 

avloppssystem, dämningsnivån med mera. Planområdet har en bra höjdsättning i 

dagsläget då den ligger på en höjd. Se publikation P105, Svenskt Vatten för mer 

information gällande säker höjdsättning samt hur man skapar hållbara dag-och 

dränvattenlösningar.   

Svenskt Vatten rekommenderar att nybyggda fastigheter dimensioneras så att 

marköversvämningar med skador på byggnader sker mer sällan än vart 100:e år (Svenskt 

Vatten P110, 2016).  

6.1.2 Miljöanpassade materialval 

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som inte innehåller miljöskadliga 

ämnen väljas. 

Kända material som avger föroreningar är exempelvis takbeläggning, belysningsstolpar 

och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt innehåller zink. Plastbelagda plåttak avger 

organiska föroreningar. Vid byggnation bör det inte användas material som ger ifrån sig 

miljöskadliga ämnen som exempelvis zinktak. Byggvaror bör klara egenskapskriterier som 

satts upp av branschorganisationer såsom BASTA eller Byggvarubedömningen. För att 

undvika onödigt tillskott av miljöfarliga ämnen är det viktigt att tidigt se över vilka 

materialval som ska användas för byggnation. 
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6.2 Dagvattenlösningar 

För planområdet har två olika alternativ på dagvattenlösningar studerats. Det ena 

alternativet är sedimentationsmagasin, genomsläppliga beläggningar tillsammans med 

makadamdiken. Det andra alternativet är översilningsyta, genomsläppliga ytor och 

växtbäddar tillsammans med makadamdiken, se avsnitt 6.3.1 och 6.3.2. Genom dessa två 

alternativ på tekniska lösningar kan dagvattnet fördröjas och renas inom planområdet. 

Beräkningarna i denna utredning är baserade på dessa lösningar, dock bör en mer exakt 

beräkning utföras när planområdets exakta utformning är fastställd. 

6.2.1 Genomsläppliga beläggningar 

En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till traditionell asfalt för att 

bidra till flödesutjämning och rening av dagvatten. Ytor som släpper igenom vatten 

minskar även risken för översvämningar vid kraftiga regn. Exempel på genomsläppliga 

beläggningar kan ses i Figur 19, Figur 20, och Figur 21. 

 

Figur 19. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med grusfogar. 

 

Figur 20. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med gräs. 
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Figur 21. Exempel på genomsläpplig beläggning med gräs (alltimark.se).  

Grus, hålstensbeläggning, beläggningar med genomsläppliga fogar och genomsläpplig 

asfalt är några exempel på genomsläppliga beläggningar. Under den översta beläggningen 

finns lager av makadam i olika grovstorlekar som släpper igenom och filtrerar dagvattnet 

nedåt. När vattnet rinner genom beläggningen och underlaget renas det i flera steg 

genom sedimentation, filtrering och fastläggning. En genomsläpplig beläggning bidrar till 

effektiv ytanvändning då flödesutjämning skapas direkt under beläggningsytan. För att 

funktionen hos genomsläppliga beläggningar ska bibehållas krävs kontinuerligt underhåll 

av dessa så de inte sätter igen. 

Beroende på markens infiltrationskapacitet kan genomsläppliga beläggningar anläggas på 

olika sätt. Är infiltrationskapaciteten begränsad kan dräneringsledningar anläggas. Är det 

mindre än en meter till grundvattnet under överbyggnaden bör vattnet inte infiltreras och 

anläggningen kan då anläggas med exempelvis en tät duk samt ledningar som avleder 

vattnet. Se Figur 22 och Figur 23 för exempel på hur system med genomsläppliga 

beläggningar kan utformas. 

En yta med genomsläpplig beläggning upplevs oftast som mjukare och mer trivsam än till 

exempel asfalt. 

 

Figur 22. Genomsläppliga beläggningar med infiltration och dräneringssystem (CIRIA, 2015). 
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Figur 23. Genomsläppliga beläggningar utan infiltration. (CIRIA, 2015) 

6.2.2 Magasin 

Ett magasin anläggs under jorden, där syftet är att fördröja samt rena dagvattnet. Oftast 

används magasin på områden där det är brist på markutrymme, då magasin har som 

fördel att de kräver en liten yta ovan mark. Magasin är en driftstabil anläggning, har en 

utjämnande effekt på dagvattenflöden och de går oftast att kombinera med tekniska 

filteranläggningar för att öka reningseffekten ytterligare. Magasin anläggs oftast i 

anslutning till vägar, gator, bostadsgårdar samt parkeringsytor. De har en anläggningsdjup 

på ca 1–2 meter och kan utformas på olika sätt, se Figur 24 och Figur 25. En gemensam 

faktor som alla magasin har är att de samlar dagvatten under jord. Därefter kan magasinet 

skilja sig åt, de kan vara ihåligt eller bestå av porös makadamfyllning. Dagvattnet kan ledas 

till magasinet med hjälp av en dagvattenledning eller en brunn. Ett magasin kan även 

fungera som en underjordisk damm och då är den konstant vattenfylld där avtappning 

sker i samband med att ny nederbörd rinner till.  

Flödesförhållandena i magasinet påverkar reningsgraden, avskiljningsförmågan kan ligga 

mellan 30–65 % för totalhalt av metaller och upp till 50% för totalfosfor. Magasin har en 

lägre förmåga att kunna avskilja kväve då kväve förekommer i löst form. Dock går det att 

använda avskiljande filter eller tillsätta fällningskemikalier för att öka reningen för 

partikelbundna föroreningar och lösta föroreningar.  

Sedimentationsmagasin kräver regelbunden tömning av sediment. Det går att använda 

sandfång vilket placeras före inloppet och på så sätt minska sedimentmängderna vilket 

senare förlänger anläggningens drifttid. Väljs fällningskemikalier kommer det leda till en 

ökad sedimentvolym. Det är viktigt att sedimentet hanteras på rätt sätt vid tömning för 

att inte skapa risk för urlakning av bundna metaller och andra föroreningar.  
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Figur 24. Figuren visar exempel på ett avsättningsmagasin. (Stockholm Vatten och Avfall, 2019) 

 

 

 

Figur 25. Figuren visar en principskiss för ett avsättningsmagasin. (Stockholm Vatten och Avfall, 2019) 
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6.2.3 Svackdike  

Med svackdike menas ett gräsbeklätt dike med en svag till måttlig släntlutning. Normalt 

anläggs svackdiken i anslutning till gator, vägar eller annan hårdgjord yta och kan 

kombineras med andra dagvattensystem. För att dagvattnet ska kunna flöda in i 

svackdiket måste övergången från den hårdgjorda ytan vara nedsänkt, se Figur 27. 

Svackdike tar upp ca 10% av den hårdgjorda avrinningsytan och har ett minsta 

anläggningsdjup på ca 0,5 meter. Med hjälp av svackdike kan man fördröja och avleda 

dagvatten. Svackdiken innehåller normalt ingen dränering men beroende på 

markförhållandena kan dagvattnet infiltrera och få en viss rening. Ytterligare fördelar med 

svackdiken är att de håller dagvattnet ytligt, bidrar med grönska och biologisk mångfald 

och kan ge en säker avledning av höga dagvattenflöden. Flödesutjämnande funktionen 

kan förstärkas om ett strypt utlopp används i diket eller med hjälp av dämmande 

funktioner. För att åstadkomma bräddfunktioner kan man använda sig av 

dagvattenledningar eller brunnsintag. Ytterligare kan dikena användas som förbehandling 

för t ex växtbäddar eller infiltrationsstråk, där svackdiket avskiljer grövre sediment för att 

minska risken för igensättning i växtbädden eller infiltrationsstråket. För att öka 

reningsförmågan i ett svackdike kan flacka vägslänter i nivå eller med lutning mot diket 

användas som översilningsyta, se Figur 26 och Figur 28 för typexempel.  

 

Figur 27. Figuren visar två exempel på svackdiken.  (Stockholm Vatten och Avfall, 2019) 

Figur 26. Figuren visar ytterligare två exempel på svackdiken. (Stockholm Vatten och Avfall, 2019)  
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6.2.4 Makadamdike 

Makadamdiken avleder, fördröjer och kan ge en viss rening av dagvatten. Dikena ansluts 

oftast till vägar och gator och kan utformas på olika sätt, se Figur 29, Figur 30 och Figur 

31. Ytterligare fördel med makadamdiket är att det bidrar med grönska och biologisk 

mångfald. Makadamdiken kan kombineras med andra dagvattensystem och kräver 

minder plats än svackdiken. Makadamdiket anläggs genom att ett dike fylls med 

makadam. Diket ska vara en meter djupt, vara högst en procent i lutning i längdled och 

bör ha en bottenbredd på minst 0,5 meter. Men bottenbredden ska dimensioneras utifrån 

de flöden som ska avledas. Den makadam som fylls på är oftast krossad och 

storlekssorterad sten utan nollfraktion. Det är via porvolymen i fyllningsmassorna som 

fördröjningsvolymen skapas och är normalt ca 30 procent av den totala volymen. Som 

regel placeras ett dräneringsrör på botten av diket vilket senare ansluts till 

dagvattennätet. Genom att utforma makadamdiket på detta sätt ger det förutsättning för 

avledning och infiltration även vid höga dagvattenflöden. Diket kan ha ett tät eller en 

öppen botten och detta avgörs av reningsbelastningen och/eller infiltrationskapaciteten i 

underliggande mark. Vid risk att de tillkommer högre flöden än de dimensionerande bör 

det finnas möjlighet för avledning till ledningsnätet eller förbi anläggningen.  

Figur 28. Figuren visar en principskiss för ett svackdike. (Stockholm Vatten och Avfall, 2019) 
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Figur 29. Figuren visar en principskiss på ett makadamdike. (Stockholm Vatten och Avfall, 2019).  

 

Figur 30. Figuren visar två exempel på makadamdiken.  

 

Figur 31. Figuren visar ytterligare två exempel på makadamdiken.  
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6.2.5 Växtbädd 

Växtbäddar används för att fördröja, infiltrera och rena dagvatten från omgivande 

hårdgjorda ytor. De byggs upp så att dagvatten kan magasineras under en kort tid i 

samband med kraftiga regn. Växterna i en växtbädd bör anpassas till områdets 

förutsättningar och vegetationen kan bestå av gräs, buskar, träd, örter etc. Med en 

välkomponerad växtmix får man en växtbädd som fyller en teknisk funktion samtidigt som 

den även medför estetiska och miljömässiga mervärden. Ytterligare fördelar med 

växtbäddar är växternas förmåga att avdunsta vatten vilket bidrar till ett ännu effektivare 

omhändertagande av dagvattnet. Växtbäddar kan bidra med grönska och biologisk 

mångfald, de är även estetiskt tilltalande. 

När de naturligt förekommande jordlagren har en begränsad infiltrationskapacitet ska en 

ledning kopplas från växtbädden till befintligt dagvattensystem. Ledningen bör ha en liten 

dimension för att fördröja dagvattnet men den ska säkerställa att vattnet kan dräneras 

inom 48 timmar. Det bör även installeras en bräddledning eller brunn för att undvika 

översvämningar vid kraftigare regn. Figur 32 och Figur 33 visar en principskiss över en 

växtbädd. Figur 34 och  Figur 35 visar exempel på nedsänkt respektive upphöjd växtbädd. 

 

Figur 32. Principskiss på växtbädd (Stockholm stad, 2018). 
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Figur 33. Exempel på nedsänkt växtbädd (Solna stad dagvattenstrategi, 2018). 

 

Figur 34. Exempel på upphöjd växtbädd som tar emot dagvatten från tak via stuprör (Vinnova, 2014). 

 

Figur 35. Exempel på upphöjd växtbädd som tar emot dagvatten från tak via stuprör (Vinnova, 2014). 
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6.2.6 Översilningsyta 

Med en översilningsyta menas ett flackt lutande gräsyta där dagvattnet leds på ett brett 

område utmed den övre kanten. Vattnet flödar därefter ner mot ett dike, damm eller en 

ledning där vattnet samlas upp, se Figur 36. Lutningen för översilningsytan varierar oftast 

mellan 2–10 procent, vid kraftigare lutningsförhållanden delas ytan upp i terrasser. 

Längden bör ligga mellan 5–25 meter och bredden på minst cirka 3 meter. 

Översilningsytor kan dimensioneras i anknytning till hårdgjorda ytor och kan även 

användas som en samlingsyta för ett större tillrinningsområde, se Figur 37.   

Översilningsytor kan rena och ge en viss flödesutjämning av dagvatten där den 

fördröjande effekten kan bli begränsad om flödena blir allt för höga. Ytan kan även bidra 

till en ökad vegetation och en naturlig grundvattenbildning. Översilningsytor har en 

erosionsrisk vilket kan förhindras genom att använda sig av ett sammanhängande 

växttäcke. Växttäcket ska helst bestå av mattbildande arter som binder samman 

jordtäcket, t.ex. gräs och halvgräs.   

 

 

 

 

Figur 36. Figuren visar en principskiss för en översilningsyta. (Källa: Stockholmvattenochavfall.se) 

 

Figur 37. Figuren visar två olika översilningsytor. (Källa: Stockholmvattenochavfall.se) 

 

 



 

34 

 

6.3 Föreslagen dagvattenhantering 

I Figur 38 och Figur 39 ses skiss över två alternativa lösningar på dagvattenhantering inom 

planområdet. De två alternativ ger en ungefärlig bild av dagvattensystemets storlek och 

placering av tekniska lösningar inom planområdet. Genomsläppliga ytorna bör finnas på 

alla parkeringsytor inom planområdet.  

Dagvattnet får inte släppas till befintligt ledningsnät norr respektive söder om 

planområdet med högre flöden än dagsläget. Detta på grund av de befintliga ledningarna 

redan idag är högt belastade och har inte högre kapacitet. Därför ska dagvattnet fördröjas 

så mycket som möjligt inom planområdet. Söder om planområdet finns ingen 

dagvattenanslutning utan endast en rännstensbrunn med en 150 servisledning. Öster om 

planområdet finns i dagsläget inga dagvattenledningar.   
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6.3.1 Alternativ 1 – Sedimentationsmagasin, makadamdike och genomsläppliga ytor 

I Figur 38 visas ett alternativ på dagvattenhantering inom området. Dagvattnet från 

taken kan ledas till makadamdiken och därefter ledas vidare mot anslutningspunkten. 

Alternativt kan dagvatten från taken ledas mot grönyta och genomsläppliga 

beläggningar. Magasinets storlek är ungefär 170 m3. Dagvatten från hårdgjorda ytor kan 

ledas till genomsläppliga ytor. För att inte påverka skolområdet nordväst om 

planområdet bör den ses över innan byggnation. Här rekommenderas det att man leder 

bort dagvatten som kan tillkomma från planområdet mot Vätternskolan men hjälp av 

tex avskärande diken.  

  

Figur 38. Figuren visar en skiss över förslagen dagvattenhantering (alternativ 1). 
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6.3.2 Alternativ 2 – Översilningsyta, makadamdike och växtbäddar. 

I Figur 39 visas ytterligare ett alternativ på dagvattenhantering inom området med 

ungefärlig placering och storlek på de tekniska lösningarna. För växtbäddarna går det att 

anpassa antal och placering av dessa ytterligare. För delområde 1 och 2 kan dagvattnet 

flöda jämnt via översilningsytan mot ett uppsamlingsdike till utsläppspunkten eller direkt 

mot utsläppspunkten. Översilningsytan har en storlek på ungefär 110 m3. Takvattnet kan 

hanteras via växtbäddar som placeras vid husen. Ungefärlig placering av växtbäddar ses i 

Figur 39. Dagvatten från hårdgjorda ytor kan ledas till genomsläppliga ytor alternativ via 

makadamdiken till föreslagen anslutningspunkt. Återigen bör Vätternsskolans område ses 

över och dagvatten som kan tillkomma från planområdet bör tas hand om med tex 

avskärande diken.  

 

Figur 39. Figuren visar en skiss över förslagen dagvattenhantering (alternativ 2).  

Anslutningspunkt 

Översilningsyta 

Växtbädd 

Makadamdike 

Översilningsyta 

Anslutningspunkt 

V
äxtb

äd
d

 

Vätternskolan 



 

37 

 

 

6.3.3 Delområde 1 

För delområdet finns det två skisser på möjlig utformning av området, den ena visar 

bebyggelse i form av två- och femvåningshus och den andra en förskola och 

femvåningshus, se figur 16 och 17. Båda skisserna har en parkeringsyta med anslutning 

till en väg samt ett grönområde med. Byggnaderna som illustreras i de olika skisserna 

inom delområde 1 har en liknande totalarea, vilket inte innebär någon större skillnad 

mellan de alternativa utformningarna på det totala dagvattenflödet som fås ut för 

delområdet. 

Dagvattnet inom delområde 1 föreslås enligt alternativ 1 att avrinna naturligt mot 

nordväst via grönområdet mot sedimentationsmagasinet där dagvattnet samlas upp och 

avrinner därefter nordväst.  Dagvattnet tas även upp av de genomsläppliga ytorna där det 

infiltreras och fördröjs.  

Dagvattnet avrinner enligt alternativ 2 naturligt mot nordväst via grönområden mot 

översilningsytan där det infiltreras och fördröjs. Dagvattnet tas även upp av 

genomsläppliga ytor och växtbäddar innan de når översilningsytan.  

6.3.4 Delområde 2 

I framtagen skiss för delområdet illustreras ett fyravåningshus, parkeringar, infarter samt 

ett större grönområde, se figur 16 och 17. Skisserna visar även en bostadsbebyggelse 

nordost om Ulaxvillan.  

Dagvattnet inom delområde 2 föreslås enligt alternativ 1 att avrinna söderut naturligt 

samt via makadamdiken placerade utmed Lasarettsgatan. Med de tekniska lösningarna 

från alternativ 1 sker avrinningen söderut mot sedimentationsmagasinet, där dagvattnet 

samlas upp och avrinner mot sin utsläppspunkt vid Lasarettsgatan.    

Med de tekniska lösningarna från alternativ 2 sker avrinningen söderut mot 

översilningsytan via makadamdiken, där dagvattnet samlas upp och avrinner mot sin 

utsläppspunkt vid Lasarettsgatan. Dagvattnet tas även upp av växtbäddarna för 

infiltration och fördröjning.  

6.4 Föroreningsberäkningar efter föreslagen dagvattenlösning 

6.4.1 Föroreningsberäkningar med alternativ 1 

De dagvattenlösningarna som rekommenderas i avsnitt 6.3 används i det här kapitlet för 

översiktliga beräkningar av planområdets slutgiltiga föroreningsbidrag till recipienten 

Vättern. 

Tabell 15 och Tabell 16 redovisar de totala föroreningskoncentrationerna och 

föroreningsmängderna efter föreslagna åtgärder för dagvattenhanteringen inom 

planområdet för delområde ett och två. Åtgärderna innefattar anläggningar i form av 

sedimentationsmagasin och makadamdike. Beräkningarna har utförts i databasen 

StormTac. 

Tabell 17 redovisar den procentuella reningseffekten av föroreningsmängder efter det att 

dagvattnet passerat reningsanläggningarna. 
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Tabell 15. Föroreningskoncentrationer (µg/l) för planområdet efter exploatering med föreslagna dagvattenlösningar. 
Koncentrationer som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet Befintlig situation 
Efter föreslagen 

dagvattenlösning 

Fosfor (P) µg/l 100 48 

Kväve (N) µg/l 1500 890 

Bly (Pb) µg/l 8,4 2,2 

Koppar (Cu) µg/l 18 5,7 

Zink (Zn) µg/l 45 16 

Kadmium (Cd) µg/l 0,27 0,22 

Krom (Cr) µg/l 5,3 2,1 

Nickel (Ni) µg/l 4,5 2,3 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,036 0,014 

Suspenderad substans (SS) µg/l 52000 18000 

Oljeindex (Olja) µg/l 410 190 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,017 0,0078 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 560 mm. 

Tabell 16. Föroreningsmängder (kg/år) för planområdet före och efter exploatering med föreslagna dagvattenlösningar. 

Mängder som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade.  

Förorening Enhet Befintlig situation 
Efter föreslagen 

dagvattenlösning 

Fosfor (P) kg/år 0,46 0,35 

Kväve (N) kg/år 6,6 6,6 

Bly (Pb) kg/år 0,038 0,016 

Koppar (Cu) kg/år 0,080 0,042 

Zink (Zn) kg/år 0,20 0,12 

Kadmium (Cd) kg/år 0,0012 0,0016 

Krom (Cr) kg/år 0,024 0,015 

Nickel (Ni) kg/år 0,020 0,017 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00016 0,00010 

Suspenderad substans (SS) kg/år 240 131 

Oljeindex (Olja) kg/år 1,8 1,4 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,000078 0,000058 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 560 mm. 

Tabell 17. Reningseffekten av planerad situation med föreslagna dagvattenlösningar. 

Reningseffekt [%] 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

80 60 93 88 90 83 87 81 75 90 60 79 

Föroreningsmängderna beräknas minska efter dagvattenlösningarna, med undantag av 

när det gäller kväve och kadmium som har en högre halt gentemot den befintliga 

situationen vid föroreningsmängden kg/år. De ökade värdena kan förklaras med att 

beräkningarna har en relativ osäkerhet på 10%.  
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6.4.2 Föroreningsberäkningar med alternativ 2 

Nedan visas hur föroreningshalter påverkas med hjälp av växtbäddar och översilningsyta. 

Dessa tekniklösningar ökar reningen av dagvattnet och ökar fördröjningen.  

Tabell 18 och Tabell 19 redovisas de totala föroreningskoncentrationerna och 

föroreningsmängderna efter föreslagna åtgärder för dagvattenhanteringen inom 

planområdet för delområde 1 och 2. Åtgärderna innefattar anläggningar i form av 

makadamdike, växtbäddar samt översilningsyta. Beräkningarna har utförts i databasen 

StormTac. 
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Tabell 20, Tabell 21 och Tabell 22 redovisar den procentuella reningseffekten av 

föroreningsmängder efter det att dagvattnet passerat reningsanläggningarna. 

Tabell 18. Föroreningskoncentrationer (µg/l) för planområdet före exploatering och efter exploatering med föreslagna 
dagvattenlösningar. Koncentrationer som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet Befintlig situation 
Efter föreslagen 

dagvattenlösning 

Fosfor (P) µg/l 100 37 

Kväve (N) µg/l 1500 570 

Bly (Pb) µg/l 8,4 0,77 

Koppar (Cu) µg/l 18 3,9 

Zink (Zn) µg/l 45 5,1 

Kadmium (Cd) µg/l 0,27 0,081 

Krom (Cr) µg/l 5,3 1,3 

Nickel (Ni) µg/l 4,5 1,5 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,036 0,012 

Suspenderad substans (SS) µg/l 52000 5500 

Oljeindex (Olja) µg/l 410 170 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,017 0,0029 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 560 mm. 

Tabell 19. Föroreningsmängder (kg/år) för planområde före exploatering och efter exploatering med föreslagna 

dagvattenlösningar. Mängder som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet Befintlig situation 
Efter föreslagen 

dagvattenlösning 

Fosfor (P) kg/år 0,46 0,27 

Kväve (N) kg/år 6,6 4,2 

Bly (Pb) kg/år 0,038 0,0057 

Koppar (Cu) kg/år 0,080 0,029 

Zink (Zn) kg/år 0,20 0,037 

Kadmium (Cd) kg/år 0,0012 0,00060 

Krom (Cr) kg/år 0,024 0,0100 

Nickel (Ni) kg/år 0,020 0,011 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00016 0,000088 

Suspenderad substans (SS) kg/år 240 40 

Oljeindex (Olja) kg/år 1,8 1,2 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,000078 0,000021 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 560 mm. 
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Tabell 20. Reningseffekten för dagvatten från takyta vilket renas med växtbädd vid alternativ två, delområde 1  för planerad 
situation. . 

Reningseffekt [%] 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

40 31 63 36 70 83 42 65 0 54 0 69 

Tabell 21. Reningseffekten för dagvatten från gräs samt hårdgjordyta vilket renas med växtbädd samt översilningsyta vid 
alternativ två, delområde 1 för planerad situation. 

Reningseffekt [%] 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

61 50 84 69 85 70 67 64 57 86 51 81 

Tabell 22. Reningseffekten för dagvatten från gräs samt hårdgjordyta vilket renas med växtbädd, makadamdike samt 
översilningsyta vid alternativ två, delområde 2 för planerad situation. 

Reningseffekt [%] 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

76 73 95 86 94 83 87 80 72 95 60 89 

Med hjälp av att växtbäddar, översilningsyta och makadamdiken minskar 

föroreningsmängderna där inget värde överstiger den befintliga situationen. Alternativ 2 

är alltså bättre ur en föroreningssynpunkt då värdena minskar.  
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7 Slutsats och rekommendationer 

För planområdet bedöms det att den ökade dagvattenhanteringen kommer kunna 

hanteras med hjälp av de tekniska lösningar som rekommenderats.  

Den exakta utformningen av planområdet är ej fastställd ännu, och vid större ändringar 

som påverkar dagvattnet bör en kompletterande dagvattenutredning utföras. Om 

planområdet utformas enligt de skissförslag som använts i denna utredning kommer 

dagvattnet kunna fördröjas samt renas via grönytorna samt de genomsläppliga ytorna. 

Det bidrar även till en trögare avrinning av dagvattnet. För planområdet rekommenderas 

att grönytor bevaras i så stor uträckning som möjligt. Motala kommuns dagvattenpolicy 

rekommenderar öppna dagvattenlösningar för att öka reningen, därav har rörsystem för 

dränering kring byggnader inte rekommenderats. 

Eftersom dagvattenledningen söder om planområdet inte är VA-huvudmannens utan 

Gatans ledning bör det föras en dialog med dem om ny anslutning till denna.  

För planområdet finns två alternativ på tekniska dagvattenlösningar inom planområdet, 

alternativ 1 innefattar sedimentationsmagasin, genomsläppliga ytor och makadamdiken. 

Alternativ 2 innefattar översilningsyta, genomsläppliga ytor, makadamdiken samt 

växtbäddar. Både ger en rening och fördröjning av dagvattnet.  

Nordväst om planområdet finns Vätternskolan, se Figur 39. Området har tidigare haft 

problem vid skyfall och behöver därmed ses över när ny bebyggelse kommer ske vid den. 

Som tidigare nämnt rekommenderas det att avledning av dagvatten sker via avskärande 

diken för att förhindra förvärring av skolområdet.  

Sedimentationsmagasin är lämpligt för områden där det finns begränsad yta för 

dagvattenlösningar. Sedimentationsmagasin rekommenderas för detta planområde, för 

vilket det behövs en genomtänkt sedimenthantering. Belastats anläggningen med större 

mängder slam måste den tömmas kontinuerligt för att minska igensättning. Tömningen 

kan ske på olika sätt, bland annat genom pumpning vilket töms satsvis. Pumpningen 

startas igång när vattnet når ett förutbestämd nivå/tid och fortsätter fram tills att 

magasinet är tomt. Ytterligare ett sätt att tömma magasinet på är genom att låta 

magasinet vara konstant vattenfyllt, och den fungerar då som en underjordisk damm där 

avtappning sker i samband med att ny nederbörd rinner ner.  Under vintertid är det viktigt 

att in och utloppet utformas så att riskerna för att dessa punkter ska sättas igen eller frysa 

minimeras.  

Väljs översilningsytor istället för sedimentationsmagasin kan en försedimenteringsgrop 

användas till översilningsytan för att underlätta rengöring och skötsel av översilningsytan. 

Översilningsytor är enkla att forma efter behov, vilket gör att även detta kan vara en 

möjlig teknisk lösning för område 1. För delområde 2 finns en naturlig lågpunkt vilket är 

en passande plats för en översilningsyta. Alternativ 2 ger även en högre rening för 

planområdet och en ökad fördröjning med hjälp av makadamdiken och växtbäddar.  

Väljs översilningsytorna är det viktigt att säkerställa att dessa inte orsakar skada på 
intilliggande byggnader. Vid skyfall kommer dessa översilningsytor behöva ha en brädd-
del som innebär att vattnet kan rinna vidare utan att skada byggnader i närheten. Byggnad 
som uppförs intill översilningsytorna kan behöva ta till skyddsåtgärder för att inte skadas 
vid översvämning. Lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas och det rekommenderas att 
fastighetsägare överväger om källare ska finnas eller ej. 
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Föroreningarna inom planområdet får en lägre halt vid planerad situation efter 

rekommenderade tekniska lösningar. För planområdet vid tekniska lösningarna vid 

alternativ 1 får kväve och kadmium en högre mängd jämfört med den befintliga 

situationen vid föroreningsmängden kg/år. Kvävehalten har ingen förändring och halten 

är på 6,6 kg/år och kadmium ökar med 0,0004 kg/år. Dessa ökningar kan förklaras med at 

StormTac använder sig av schablonvärden vilket kan ge en inkorrekt bild av verkligheten. 

Utöver detta så finns en relativ osäkerhet i beräkningarna som ligger på 10 %. Vidare har 

föroreningsberäkningarna inte tagit hänsyn till genomsläppliga beläggningar, vilket kan ge 

en högre reningseffekt. Föroreningsmängderna kan sänkas med hjälp av växtbäddar och 

översilningsyta vilket visas i Tabell 18, Tabell 19 där föroreningshalter för alternativ 2 av 

tekniska lösningar redovisas.  
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