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1 BAKGRUND & SYFTE 

Lövgrens Fastigheter AB planerar att exploatera och förtäta Kv. Mässhaken i centrala 

Motala (Figur 1). För att säkerställa en hållbar och långsiktig dagvattenhantering har 

Tyréns fått i uppdrag att ta fram en dagvattenutredning. Utredningen ska ingå som 

underlag till den nya detaljplanen. 

 

 

Figur 1. Topografisk karta där utredningsområdet är markerad med en svart ring (© 

Lantmäteriet). 

1.1 AVGRÄNSNING  

De befintliga bostadshusen är anslutna till det lokala dagvattensystemet och 

utredningen kommer därför huvudsakligen fokusera på det område som är planerat att 

exploateras inom detaljplaneområdet. Illustrationsförslag finns även över en ny 

parkering som angränsar till östra områdesgränsen. Eftersom detta område redan är 

hårdgjort och nyttjas som parkering idag kommer utredningen inte heller beröra detta 

område utan begränsas till detaljplaneområdet.  

 

1.2  UNDERLAG 

Följande underlag har använts som grund för denna utredning: 

• Jordartskarta från SGU 

• Geotekniskt provatagningsprotokoll, Tyréns, daterad 2020-06-15 
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• Plankarta Mässhaken 9 m.fl., daterad 2020-05-04 

• Svenskt vatten (2016). Avledning av dag-, drän- och spillvatten, P110.  

• Svenskt vatten (2011. Hållbar dag- och dränvattenhantering, P105. 

 

2 OMRÅDESBESKRIVNING 

Detaljplaneområdet är ca 5700 m
2 

stort och är i dagsläget bebyggt med 

flerfamiljshus både längs Storgatan i öst och Borgmästaregatan i väst (se Figur 2 

nedan). Mellan dessa flerfamiljshus utgörs marken av parkeringsplatser och ett 

grönområde med främst en öppen gräsmatta, några buskar och ett antal träd. 

Området lutar i sydvästlig riktning, där marknivåerna varierar mellan +109 längs 

med Storgatan i öster och +104 i söder och väster. Inom området finns branta och 

flackare slänter.   

  

 

Figur 2 Plangräns för detaljplan markerad med gul. Plats för de foton i kap. 2 som togs vid 

platsbesök är markerade, samt mot vilket håll bilderna är tagna (© ESRI). 
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Bilderna i Figur 3-5 är tagna av Tyréns under platsbesök i området 2020-05-19. 

 

 

Figur 3 Vy mot norr och den gröna innergården. Husen längs Borgmästaregatan i vänster 

bildhalva. 

 

Figur 4 Borgarmästergatan, vy mot söder. Stuprören från husen anslutar direkt till 

dagvattennätet. 
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Figur 5 Vy från Borgmästaregatan mot den gröna innergården. Bostadshusen längs Storgatan i 

bakgrunden. 

Området planeras att förtätas med två stycken högre punkthus på det som idag utgörs 

av den öppna grönytan. Till punkthusen tillkommer hårdgjorda ytor i form av gångar 

och nya parkeringsytor. De befintliga flerfamiljshusen planeras vara kvar, men 

eventuellt kommer Mässhaken 11 byggas ut (huset längst i norr). Hur 

fastighetsindelningen av området kommer göras är i dagsläget oklart. Den föreslagna 

utformningen kan ses i Figur 6 nedan.   

 

 

Figur 6 Föreslagen utformning (skiss från maj 2020) av detaljplaneområdet markerat i svart. 
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DAGVATTENHANTERING 

3.1 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Utredningsområdet utgörs enligt SGUs jordartskarta av isälvsediment (Figur 7). I nära 

anslutning till söder och väster övergår isälvsmaterialet till postglacial silt. Den 

översiktliga bedömningen från jordartskartan bekräftas i den geotekniska 

undersökningen som genomförts av Tyréns, daterad 2020-06-15. Det översta 

jordlagret består av mulljord och fyllning med en tjocklek på mellan 0,5 till 1 meter. 

Denna underlagras av ett upp till 4,5 meters lager av grusig sand. I en punkt, i den 

nordligaste delen av utredningsområdet, övergick sanden vid ett djup på 4,7 meter till 

en lerig, stenig, grusig sandig jordart som betecknas som moränlikande. 

Förutsättningarna för infiltration bedöms som goda. 

 

De två grundvattenrören som sattes i samband med den geotekniska undersökningen 

var torra, både strax efter installationen och vid en senare kontroll, vilket talar för 

djupa grundvattennivåer. 

 

 

Figur 7 SGUs jordartskarta, utredningsområdet markera med svart ring (© SGU). 
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3.1 FÖRORENAD MARK 

Länsstyrelsen redovisar enbart ett område för potentiell förorenad mark i den 

sydostligaste delen av kvarteret (Figur 8), men utanför detaljplaneområdet gräns. Enligt 

den tillgängliga informationen är det en grafisk industri med riskklass 4, liten risk.  

 

 

 

Figur 8 Potentiell förorenade område (Blå och grön markering) i och i närheten av 

utredningsområdet markerat i svart (© Länsstyrelsen Östergötland). 

3.2 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

Detaljplaneområdet ingår i delavrinningsområdet ”Rinner till Vättern- Motalabukten” 

som är ca 10,15 km
2 

stort (vattenwebb.smhi.se/modellarea). Recipienten för dagvattnet 

är Motalaviken som tillhör vattenförekomsten Vättern- Storvättern (SE646703-142522). 

Från Motalaviken avrinner vattnet vidare mot Motala ström.  

 

Vätterns ekologiska status klassas som God (VISS, u.å.). Det är undersökningar av 

fisksamhället som avgjort statusen, där fisksamhället inte är påverkat av försurning 

eller övergödning. Övriga biologiska kvalitetsfaktorer som växtplankton och 

bottenfauna påvisar hög status. Den kemiska statusen uppnår ej god. Bedömningen 

bygger på att uppmätta halter av PFOS, dioxiner, PBDE och kvicksilver i fisk överskrider 

riktvärdet. Miljökvalitetsnormen för Vättern är god ekologisk status och god kemisk 

ytvattenstatus år 2027.  

 

Motala ströms ekologiska status klassas som otillfredsställande. Detta på grund av 

vattendragets hydromorfologi. Kvalitetsfaktorer för näringsämnen och särskilda 

förorenade ämnen har hög respektive god statusklassning. Den kemiska statusen i 
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Motala ström uppnår ej god, detta på grund av att kvicksilver och bromerad difenyleter 

överskrider gränsvärdet. Dessa gränsvärden överskrids i alla svenska vattendrag.  

 

Utredningsområdet ligger också på grundvattenförekomsten ”Motala-Klockriket”, vars 

kemiska och kvantitativa status är klassad som ”God”. Som påverkanskällor har 

förorenade områden, industrier, jordbruk, samt transport och infrastruktur 

identifierats.  

 

3.3 BEFINTLIG SKYFALL- OCH DAGVATTENHANTERING 

Kvarteren Mässhaken ingår i ett verksamhetsområde för dagvatten och i gatorna runt 

detaljplaneområdet finns idag dagvattenledningar (Figur 9). Till varje fastighet längs 

med Borgmästaregatan finns servisanslutningar för dagvatten. Inne på området går 

stuprören på de befintliga byggnaderna ned i mark och kopplas således på 

dagvattennätet för samtliga av husen i området. De mindre parkeringarna och 

asfalterade ytor inom området lutas antingen ut mot gatan eller mot dagvattenbrunnar 

på ytorna. Dagvatten från grönytor avleds ytligt och infiltreras antagligen till stor del.   

 

 

Figur 9 Dagvattenledningar och vattenserviser runt planområdet (ESRI och Motala kommun). 

I Storgatan går en betongledning 400 söderut och viker av in mot Prinsgatan till en 

betongledning dim. 500/600. I Borgmästaregatan finns en betongledning dim. 225. 
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Gatorna avvattnas med dagvattenbrunnar. Avrinningsområdet för de 

dagvattenledningar som avvattnar detaljplaneområdet till Motalaviken kan ses i figur 

10 nedan. Enligt information från kommunen är delar av dagvattennätet nedströms 

området ansträngt och översvämningspåverkat idag. Förtätningen av området bör 

därför inte leda till ökade dagvattenflöden till ledningsnätet.  

 

 

Figur 10 Avrinningsområdet för dagvattennätet som avvattnar detaljplaneområdet. Utloppet 

sker till Motalaviken.   

 

Detaljplaneområdet lutar idag mot sydväst dit ytavrinningen sker och inga instängda 

områden där vatten blir stående vid större regn kan definieras. Storgatan nordöst om 

detaljplaneområdet utgör en barriär varför inte vatten från uppströms områden rinner 

in mot planområdet. Ett utklipp från skyfallsanalys över Motala kan ses nedan i Figur 

11, i vilken man ser rinnvägarna i delar av avrinningsområdet, samt 

översvämningsdrabbade runt riksväg 50.  
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Figur 11 Figur från skyfallsanalys över Motala erhållen från Motala kommun. Planområde och 

ungefärlig sträckning av riksväg 50 markerad med rött. 

4 BERÄKNINGAR 

4.1 DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Dimensioneringsförutsättningar och rekommendationer hämtas från Svenskt vattens 

publikation p110 och p105.  

 

Planområdet bedöms efter exploateringen klassas som tät bostadsbebyggelse enligt 

P110, och dagvattensystem inom detta område bör därför dimensioneras för 5-årsregn 

avseende återkomsttid för regn vid fylld ledning och 20-årsregn för återkomsttid för 

trycklinje i marknivå.  

 

För att klimatanpassa dagvattenhanteringen rekommenderas en klimatfaktor (kf) på 

1,25 användas vid beräkning av framtida flöden. Avrinningskoefficienter är hämtade 

från beräkningsverktyget Stormtac web samt Svenskt vattens publikation P110. 

4.2 FLÖDESBERÄKNINGAR 

Dimensionerande dagvattenflöden beräknas utifrån områdets markanvändning före 

och efter exploatering. Befintlig markanvändning har bestämts utifrån ortofoto och 

platsbesök. Framtida markanvändning har utgått från illustrationsskiss ovan (Figur 6) 

samt den maximala byggrätten i plankartan. Det antas att de hårdgjorda ytorna runt 

husen består till ca hälften av asfalt och till hälften av mer genomsläppliga material 

med lägre avrinningskoefficient så som marksten och rasteryta (se kap 5.1.3 avseende 

genomsläpplig beläggning).  

 

Vid beräkningarna används rationella metoden: 

 

Planområde 

Riksväg 50 
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𝑞 = 𝐴 ∙𝜑 ∙𝑖(𝑡𝑟) 
där:   

 

q är flödet (l/s)   

A är avrinningsområdets area (ha)   

𝜑 är avrinningskoefficienten   

i(tr) är den dimensionerande nederbördsintensiteten (l/s ha)   

tr är regnets varaktighet (min)   

 

Den dimensionerande rinntiden har beräknats till 12 minuter. Flödesberäkningarna för 

ett 10 års-regn före och efter exploatering kan ses i tabell 1 och 2 nedan: 

 

Tabell 1 Planområdets markanvändning och beräknade flöden vid dagens utformning.   

Befintlig 

mark 

Area [ha] ⱷ Area red (ha) Q5 (l/s) Q10 (l/s) 

Takyta 0,05 0,9 0,05 7,7 9,6 

Marksten 0,01 0,6 0,01 1,0 1,3 

Grusgång 0,01 0,2 0,00 0,3 0,4 

Asfalterad yta 0,07 0,8 0,05 8,8 11,0 

Grönyta 0,43 0,1 0,04 7,2 9,0 

      

Summa 0,57 0,26 0,15 25 32 

  

 

Tabell 2 Planområdets markanvändning och flöden vid framtida utformning. Flödet är 

korrigerat med klimatfaktor 1,25.  

Framtida 

mark 

Area (ha) ⱷ Area red 
(ha) 

Q5 med kf 

(l/s) 

Q10 med kf 

(l/s) 

Takyta 0,14 0,9 0,13 26,3 32,9 

Marksten/rasteryta 0,10 0,6 0,06 12,5 15,7 

Asfalterad yta 0,10 0,8 0,08 15,9 19,9 

Grönyta 0,23 0,1 0,02 4,9 6,1     
 

 

Summa 0,57 0,48 0,27 58 75 

  

 

Det kan ses att beräknat flöde vid framtida utformning ökar med ca 43 l/s vilket 

motsvarar 140 % jämfört med befintlig markanvändning vid ett 10-årsregn. Detta 

eftersom en stor del av grönytan inom området kommer hårdgöras; från att utgöra 75 

% av områdets area utgör grönytan 40% vid framtida utformning. Områdets totala yta 

som bidrar till avrinning (den reducerade arean) ökar från 26% till 47%. Flödet ökar 

dessutom på grund av att klimatfaktor inkluderats i beräkningarna.  

 

Det ökade flödet jämfört med befintlig markanvändning motsvarar en 

fördröjningsvolym om 19 m
3 

vid ett 5-årsregn samt 23 m
3

 vid ett 10 års regn. 

Fördröjningsvolymen, som motsvarar den maximala vid olika varaktigheter, 

uppkommer vid 15 minuters varaktighet. 
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4.3 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 

Vilka typer av föroreningar som transporteras med dagvattnet beror till stor del på 

markanvändningen och på de ytor som dagvattnet kommit i kontakt med. En 

översiktlig utvärdering av föroreningshalter och mängder i dagvattnet från 

planområdet har gjorts med hjälp av programmet StormTac web. I StormTac beräknas 

föroreningshalter och mängder med hjälp av schablonvärden för olika typer av 

markanvändning. Resultaten ska således ses som en uppskattning snarare än verkliga 

förhållanden.  

 

De typer av markanvändningar som använts i beräkningarna är parkering, takyta, 

marksten, asfaltsyta och grönyta. I modellen har en årsmedelnederbörd om 563 mm 

använts, vilken är beräknad utifrån uppmätt nederbörd i SMHI:s mätstation i Motala 

multiplicerat med 1,1. Resultatet från beräkningarna kan ses i tabell 3 och 4 nedan. 

Jämförelse görs med riktvärdet 1 S, vilket är ett riktvärde framtaget av 

riktvärdesgruppen i Stockholms län och avser direktutsläpp till större sjö eller 

vattendrag.  

 

Tabell 3 Beräknade föroreningshalter (µg/l) i dagvattnet från planområdet för befintlig resp. 

framtida markanvändning. Jämförelse görs mot riktvärdet 1S. 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Befintlig 

mark 

120 1200 5.3 14 32 0.34 3.4 2.7 31000 0.016 

Framtida 

mark 

110 1300 5.4 14 37 0.41 3.4 3.1 29000 0.017 

           

Riktvärde 200 2500 10 30 90 0,45 15 20 75000 0,7 

 

Tabell 4 Beräknade föroreningsmängder (kg/år) i dagvattnet från planområdet för befintlig 

respektive framtida markanvändning utan rening eller fördröjningsåtgärder.  

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Befintlig 

mark 

0.13 1.3 0.0058 0.016 0.036 0.0004 0.0037 0.0029 34 0.00002 

Framtida 

mark 

0.21 2.4 0.010 0.026 0.069 0.00078 0.0064 0.0058 55 0.000032 

 
Beräkningarna påvisar att en liten ökning av halten tungmetaller, suspenderat substans 

och oljeprodukter i dagvattnet kan förväntas och med en förtätning av planområdet. 

Halten fosfor förväntas däremot minska. Alla halter ligger under riktvärdet för utsläpp 

till större sjöar och hav med god marginal. I och med att den totala volymen avrinning i 

modellen beräknas öka per år från området så sker dock en ökning av 

föroreningsmängderna (kg per år) för alla parametrar från området. Med infiltration i 

mark kan avrinningsvolymerna dock minska, samt kan partikelbundna föroreningar 

fastläggas.  

 

Tabellen nedan visar uppskattade föroreningsmängder då dagvattnet avleds mot en 

grönyta där det kan infiltrera. Den ökade föroreningsbelastningen i området kan då 

reduceras ned till nivåer som innan exploateringen.  
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Tabell 5) Beräknade föroreningsmängder (kg/år) i dagvattnet från planområdet för befintlig 

markanvändning samt framtida markanvändning med rening genom infiltration i grönytan.  

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Bef mark 0.13 1.3 0.0058 0.016 0.036 0.0004 0.0037 0.0029 34 0.00002 

Framtida 

mark med 

rening  

0.11 1.2 0.0044 0.011 0.032 0.0003 0.0030 0.0042 17 0.000009 

 

5 FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING 

Området utgörs endast av kvartersmark och är därför inte en allmän 

dagvattenanläggning för samlad fördröjning aktuellt. Däremot förespråkas LOD-

åtgärder på kvartersmark i enlighet med Motala kommuns dagvattenpolicy för att inte 

släppa ut mer dagvatten än vad som görs idag till dagvattennätet. Dagvattenförslaget 

för planområdet bygger därför på att reducera andelen asfalterade ytor samt en trög 

avledning för utjämning och fördröjning. Dagvattnet ska i första hand ska avledas 

ytledes och ges möjlighet till infiltration i mark och på så sätt nyttja markens goda 

infiltrationsförutsättningar.  

5.1 ÅTGÄRDSFÖRSLAG  

5.1.1 TAKVATTEN 

Avledning av dagvatten från hustak kan göras ytligt med stuprörsutkastare (Figur 12). 

Takvatten är relativt rent och kan med fördel användas till bevattning av grönytor och 

planteringar inom området. Genom att låta vattnet avrinna ytligt mot en grönyta och 

infiltrera ovanifrån erhålls rening genom luftning och avsättning av partiklar i det 

översta markskiktet. En tumregel är att en vanlig plan grönyta ska vara lika stor, eller 

dubbelt så stor som avvattningsytan för att kunna ta hand om en nederbördsvolym på 

20 mm (Stockholm vatten & avfall, 2020).  

 

Reningsförmågan i gräsytor är generellt god där partikelbundna föroreningar kan 

avskiljas inom intervallet 60-95 % (Stockholm vatten och avfall). Även lösta 

föroreningar kan avskiljas genom infiltrationen i marken under den anlagda grönytan.  

 

Plattsättning (ränndalar) under stupröret hjälper till att avleda takvattnet från fasad. 

Närmast byggnaden, cirka 3 m, ska marken luta 5 % och därefter cirka 1-2 %. För att 

underlätta infiltrationen kan den mottagande ytan anläggas med krossmaterial de 

första metrarna. En principskiss visas i Figur 12 nedan.  
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Figur 12 Ytlig avrinning av takvatten med hjälp av stuprörsutkastare. Bildkälla Svenskt vatten 

P105. 

 

Perkulationsmagasin under mark kan även användas som uppsamling av takvatten. 

Magasinen som utformas med öppen botten och/eller väggar bidrar de till att den 

naturliga vattenbalansen bibehålls genom att dagvattnet kan spridas ner till 

omgivningen och grundvattnet. Perkulationsmagasin kan utformas som en stenkista 

(Figur 13) eller med hjälp av plastkassetter. Magasinen bör anläggas med ett avstånd 

av min 3,5 m meter från närmsta husgrund. För att undvika igensättning behövs ett 

filter i intaget till magasinet. Det krävs även en bräddmöjlighet som visar om 

magasinet satts igen eller att magasinskapaciteten överskridits.     

    

 

Figur 13 Principritning över avledning till takvatten till stenkista. Bildkälla Motala kommun.  

5.1.2 INFILTRATIONSSTRÅK & VÄXTBÄDDAR 

Växtbäddar (också kallade biofilter eller regnrabatter) är nedsänkta planteringsytor dit  

dagvattnet leds och passerar ett filtrerande växtmaterial (Figur 14). Dagvattnet kan  

fördröjas i den nedsänkta yta som bildas, samt renas genom infiltrationen. Växtbäddar 

kan användas i de flesta miljöer så som bostadsgårdar och parkeringar, och kan 

placeras i anslutning till stuprör för omhändertagande av takvatten.  
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Infiltrationsstråk byggs upp på liknande sätt som växtbäddar och kan användas för att 

fördröja, rena och avleda dagvatten från omgivande ytor. Både växtligheten (som regel 

gräs) och mark i stråket bidrar till att vattnet renas. Infiltrationsstråk anläggs ofta i 

anslutning till vägar och gator.  

 

5.1.3 GENOMSLÄPPLIG BELÄGGNING 

En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till traditionell asfalt och 

bidrar med flödesutjämning och rening av dagvatten. Flacka hårdgjorda ytor, såsom 

parkeringar, gårdar och enskilda gångvägar kan anläggas med genomsläppliga 

beläggningar. 

 

Beläggningarna kan bestå av rasterytor fyllda med gräs eller grus, marksten med 

genomsläppliga fogar, genomsläpplig asfalt eller betong (Figur 15). Ytor som släpper 

igenom vatten minskar risken för översvämning vid kraftiga regn.  

Figur 14 Principskisser över biofilter och infiltrationsstråk. Bildkälla Stockholm vatten och avfall  
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För att erhålla en magsinvolym och bidra till rening av dagvattnet kan den 

genomsläppliga beläggningen kompletteras med ett underliggande lager av porös 

makadamfyllning (Figur 16). På det sättet släpps dagvatten igenom samtidigt som det 

renas i flera steg genom sedimentation, filtrering och fastläggning. Ytor med 

genomsläpplig beläggning som ska tåla belastning av fordon kräver bärlager och i 

botten som kan kompletteras med ett förstärkningslager (Stockholm vatten & avfall). 

Bärlager och förstärkningslager måste ha en god porositet för att kunna utjämna 

flöden, och får inte innehålla nollfraktion. Denna teknik kan rena ca 50-90 % av 

partikelbundna och lösta föroreningar. Reningskapaciteten påverkas av materialets 

förmåga att binda till sig föroreningar och genomsläppligheten i yta och bärlager. 

 

 

Figur 16 Principskiss med genomsläpplig beläggning. Ytan byggs upp med ett bärlager av 

grov makadam i botten, eventuellt överlagrat av förstärkningslager och slutligen vald typ av 

beläggning. (Bildkälla Stockholm vatten och Avfall) 

Figur 15 Till vänster: Parkeringsyta med genomsläpplig beläggning 

vid bostadsområde i Linköping. Till höger: Olika typer av 

beläggningar med högre genomsläpplighet än asfalt. Bildkälla 

Tyréns.  
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5.2 PRINCIPLÖSNING  

Takvattnet från de nya punkthusen föreslås ledas med hjälp av ränndalar till närmaste 

grönyta inom tomten där det ges möjlighet att infiltrera i marken (Figur 17). Där inte 

tillräcklig grönyta finns tillhands kan takvattnet avledas till underjordiska 

perkulationsmagasin.  

 

Gångbanor höjdsätts med lutning mot omgivande grönytor. En skålad grönyta föreslås 

vid gång vid södra huset. I denna kan en kupolsilsbrunn sättas för att avleda 

överskottsvatten. Intaget kan vara förhöjt med ett par centimeter från markytan för att 

endast avleda större regntillfällen som inte hinner infiltrera i gräsytan.  

 

För att reducera avrinningsvolymen från området föreslås att asfaltsytor undviks där 

det är möjligt. Gångar kan exempelvis bestå av gräsarmering, grus, eller plattor med 

gräsfogar (se Figur 15 ovan).  

 

Parkeringarna rekommenderas byggas upp med genomsläpplig beläggning med ett 

underliggande lager makadam för att skapa en magasinsvolym för vattnet då det inte 

finns någon tillgänglig grönyta att avleda vattnet till. Nederbörd som överskrider 

infiltrationskapaciteten eller magasinsvolymen avleds ytligt mot närmaste 

dagvattenbrunn vid Borgmästaregatan. 

 

För att förhindra avrinning av dagvatten från detaljplaneområdet till grannfastigheterna 

i söder föreslås ett avskärande dräneringsstråk alternativt svackdike längs plangränsen 

i söder.   

 

För att minska belastningen på dagvattennätet skulle även stuprören på de befintliga 

husen kunna kapas och avledas ytliga mot exempelvis parkeringarna med 

genomsläpplig beläggning eller grönytor där det är möjligt. 
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Figur 17 Principlösning för dagvattenhantering inom detaljplaneområdet.  

5.3 HÖJDSÄTTNINGSPRINCIPER  

En sund höjdsättning är avgörande för att skydda byggnader vid kraftig nederbörd och 

skyfall. I Svenskt vattens publikation P105 finns anvisningar för hur höjdsättningen av 

byggnader och vägar bör utföras med hänsyn till dagvattenavrinning. Principerna 

innebär översiktligt att byggnader anläggs högre än omgivande mark och gator. 

Marken planeras så att ett fall finns från husen och utåt (enligt riktlinjer minst 5 % 3 

meter närmast hus och >1% längre ut från huskropp).  

 

Figur 18 och Figur 19 är hämtade från Svenskt Vattens publikation P105 och visar olika 

lösningar som kan användas för att få omgivande ytor att fungera som bortledare av 

dagvatten. 
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Figur 18. Exempel på hur en gata förläggs under byggnadens nivå genom att vägen läggs under 

ursprunglig marknivå. Vägen funderar då som extra avledningskanal vid extrema flöden, 

förutsatt att vägens fall leder vattnet i rätt riktning. Ur Svenskt Vatten P105. 

 

 

Figur 19. Exempel på hur vägen förläggs under byggnadens nivå genom att marken vid husen 

fylls upp. Vägen funderar då som extra avledningskanal vid extrema flöden, förutsatt att vägens 

fall leder vattnet i rätt riktning. Ur Svenskt Vatten P105. 

Höjdsättningen av området ska se till att inte skapa instängda områden där vatten kan 

bli stående utan möjlighet att snabbt rinna undan eftersom det kan leda till 

okontrollerade översvämningar som kan skada byggnaderna. I och med att området 

lutar mot de befintliga husen längs Borgmästaregatan är det av särskild vikt att marken 

lutar ifrån huskropparna mot parkering och grönytor. Om de skålade grönytorna 

svämmas över vid skyfall ska dessa kunna bredda mot parkeringarna och inte riskera 

översvämma huskropparna.  

 

Höjdsättning ska även säkerställa att dränvatten kan avledas på ett säkert sätt och 

kopplas på till dagvattennätet. De framtida byggnaderna kommer ligga med 

nivåskillnad till markytan vid förbindelsepunkt och husgrunddräneringsvattnet från 
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byggnaderna kan därför avledas med hjälp av självfallsledningar. Dräneringsvattnet 

kan kopplas på eventuella dagvattenledningar som avleder överskottsvatten från 

infiltrationsstråk inne på fastigheten.   

5.4 EFFEKTER PÅ FLÖDEN OCH FÖRORENINGAR 

5.4.1 FLÖDEN 

Om tillräckliga infiltrationsytor finns som dagvatten från tak och andra hårdgjorda ytor 

kan avledas mot bedöms det ökade flödet kunna utjämnas till dagens nivåer. En 

överslagsberäkning visar (se Bilaga 2) att om 30 % tillgänglig infiltrationsyta i form av 

grönyta finns i planområdet så kan den ökning av flöden som en förtätning av 

kvarteren bidrar till vid ett 10-års regn infiltreras (ca 43 l/s enl. tabell 2). Beräkningarna 

utgår då från den markanvändning och reducerad area som anges i tabell 2 ovan där 

den totala arean grönyta är beräknad till 40%.  

 

I verkligheten är det dock svårt att nyttja precis alla grönytor till infiltration i området 

beroende på dess läge till hårdgjorda ytor samt om marken lutar för mycket. 

Perkolationsmagasin kan nyttjas till omhändertagande av takvatten där inte grönyta 

inte finns tillgängligt. Det är även fördelaktigt att skåla grönytor så att tillfälliga mindre 

ytmagasin kan skapas där vatten kan bli stående för att sakta infiltrera i marken.  

 

För parkeringsytorna så finns ingen tillgänglig grönyta att avleda flödet till. Om hela 

parkeringsytan utformas med genomsläpplig beläggning beräknas dess avrinning 

utjämnas till motsvarande avrinning från dagens asfalterade parkeringsytor. För att 

klara framtida klimatförändringar, samt om delar av parkeringsytan asfalteras 

rekommenderas dock ett makadamlager under beläggningen. För magasinering av ett 

10-års regn med 10 minuters varaktighet under uppfartsytan (ca 14 mm regn) behövs 

ett lager med makadam på ca 1 dm under beläggningen (370m
2 

uppfartsyta * 0,1m 

makadamlager *0,3 andel hålrumsvolym). 

   

Som alternativ till ett makadamlager under parkeringsytan skulle avvattning kunna ske 

ytligt mot skålade infiltrationsstråk vid parkeringens infart för att där fördröjas och 

tillåtas infiltreras i mark. Infiltrationsstråken behöver vara ca 1 meter breda och minst 

ha ett dräneringslager med djup om minst 0,5 m för att omhänderta ett 10-årsregn. 

Infiltrationsstråken skulle behöva förläggas längs med de första parkeringsytorna vid 

infarten och ytorna luta mot dessa.  

 

5.4.2 FÖRORENINGAR & MILJÖKVALITETSNORMER 

Inga stora föroreningsmängder förväntas uppstå vid en förtätning av 

detaljplanområdet då området inte innefattar några större trafikmängder eller 

verksamheter med högre utsläppningsgrad. Dock kan materialval på exempelvis 

takytor påverka föroreningsgraden, och inerta material ska väljas om möjligt. Den 

ökning av föroreningsmängder från planområdet som uppstår vid en förtätning 

förväntas med föreslagna LOD-åtgärder så som infiltration och trög avledning kunna 

reduceras genom fastläggning och sedimentation av partiklar (se Tabell 5).  

 

Föroreningsmängderna från detaljplaneområdet är försumbara jämfört med 

föroreningstransporten inom Motalavikens avrinningsområde (detaljplanområdet utgör 

endast 0,56 promille av delavrinningsområdet ”Rinner till Vättern- Motalabukten” och 

kan inte påverka statusklassningen i Vättern.   
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5.4.3 SKYFALL  

Vid skyfall är det troligt att avrinningen från området ökar på grund av ökad andel 

hårdgjorda ytor i framtiden. Till viss del kan avrinningen reduceras i de mindre 

magasinen som föreslagits i utredningen, men då magasinen fyllts och ledningsnätet 

går fullt kommer dagvattnet rinna ovan mark från området.  

 

Enligt kontroll i skyfallsanalysprogrammet Scalgo kommer ytvattnet avrinna mot 

Borgmästaregatan, och vidare längs gator i väster för att vika av mot Kaptensgatan. 

Den ökade avrinningen bör således inte beröra de mest översvämmade områdena vid 

Riksväg 50 (enligt skyfallsanalys, Figur 11), utan kunna avrinna mot recipienten längs 

Kaptensgatan. Det finns risk att vattnet rinner in mot fastigheterna i korsningen 

Kaptensgatan/Prinsgatan. Här kan dock inga instänga områden urskiljas, utan vattnet 

rinner vidare mot Prinsgatan och byggnader bör inte komma till skada.  

 

Området ligger långt från Motala ström och andra vattendrag, därför bedöms det inte 

finnas risk för översvämning därifrån även vid mycket höga flöden. 

 

6 FÖRSLAG PÅ PLANBESTÄMMELSER 

Som förlag på planbestämmelser utifrån boverkets rekommendationer är: 

 

• Minsta andel genomsläpplig yta inom detaljplaneområdet ska vara 40% procent 

av planens totala areal. 

 

40% motsvarar ungefär arean av grönytan i föreslagen framtida utformning av 

planområdet (Figur 6) och anses därför som rimlig procentsats för att undvika att stora 

delar av området hårdgöras. Med genomsläpplig yta inkluderas här förutom grönytor 

även rasterytor eller marksten med öppna gräs- eller grusfogar uppbyggt på en 

väldränerad överbyggnad. 

 

Som vidare information i planhandlingarna kan anges att dagvatten från tak och 

hårdgjorda ytor ska avledas över grönytor eller till underjordiska perkulationsmagasin 

där vattnet ges möjlighet att fördröjas och infiltreras innan det leds vidare till det 

kommunala ledningssystemet. 

   

7 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

• Infiltrationsmöjligheter bedöms som mycket goda inom området då jordarterna 

utgörs av sandjordar. Grundvattennivån bedöms som låg och kommer inte påverka 

dagvattenhanteringen inområdet.  

• Dagvattenprincipen ska möjliggöra LOD-lösningar som syftar på fördröjning, 

rening och infiltration.  

• Takvatten från de planerade punkthusen är tänkt att ledas över grön- eller 

infiltrationsytor med hjälp av ränndalar. Där tillräckligt stora grönytor inte är 

tillgängliga kan takvatten ledas till perkolationsmagasin för att infiltrera i mark. 

Överskottsvatten leds med hjälp av svackdiken eller dränstråk vidare. 
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• För att reducera avrinningen bör hårdgjorda ytor ska i möjligaste mån utformas 

med genomsläpplig markbeläggning, t.ex. gräsarmering eller markplattor för att 

reducera avrinningen. 

• Centralt i området, i en naturlig lågpunkt, planeras att anlägga en skålad gräsyta 

som samlar ihop vatten från de omkringliggande hårdgjorda ytorna. Vid större 

regn leds det vatten som inte hinner att infiltrera vidare till dagvattennätet. 

• Parkeringsplatserna längs Borgmästaregatan ska lutas från husen och mot en 

centralt liggande yta med genomsläpplig beläggning.  

• Ett avskärande dräneringsstråk alt. svackdike ska förhindra att vatten rinner in mot 

fastigheterna söder om detaljplanområdet. 

• Gräsytorna i området ska byggas upp med infiltrationsvänliga jordarter, så som 

sandinblandad matjord.  

• Det vatten som inte hinner infiltrera inom planområdet ska anslutas till det 

kommunala dagvattennätet. 

• Befintlig bebyggelse kommer även i fortsättningen leda vattnet direkt mot 

dagvattennätet. Det finns dock både utrymme och möjlighet att leda takvatten även 

från dessa byggnader över grönytor eller växtbäddar om så önskas. 
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