
 

 

 

 

Rapport 

 DAGVATTENUTREDNING, 

DETALJPLANEÄNDRING MIXUM AB 
 

 

 

 
  
 

Uppdragsansvarig: Anna Maria Häggblom 

Utredare: Moa Nicolaisen och Isabell Gärtner 

Granskare: Patrik Andersson 

SLUTVERSION 

2020-10-05 

 

 



 

 

 

Tyréns AB Sturegatan 4 

784 31 Borlänge 

Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se 

Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986 

 

O:\LIN\289048\R\Dagvattenutredning_Mixum_20201005.docx 

2(20) 

INNEHÅLL 

BILAGOR ............................................................................................................... 2 

1 BAKGRUND OCH SYFTE ............................................................................................. 3 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR .................................................................................................... 3 

2.1 UNDERLAG ........................................................................................................................ 3 

2.2 GRÖNSTRÅK ..................................................................................................................... 4 

2.3 BEFINTLIGA VA-LEDNINGAR ...................................................................................... 4 

2.4 KRAV PÅ DAGVATTENHANTERING ......................................................................... 4 

3 OMRÅDESBESKRIVNING ............................................................................................. 5 

3.1 TOPOGRAFI OCH AVVATTNING ............................................................................... 5 

3.2 RECIPIENT ......................................................................................................................... 8 

3.3 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG ............................................................................... 10 

3.4 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR ................... 11 

4 VATTENBELASTNING OCH FÖRDRÖJNING ...................................................... 12 

4.1 VATTENBELASTNING FÖRE BYGGNATION ......................................................... 12 

4.2 VATTENBELASTNING EFTER BYGGNATION ........................................................ 12 

4.3 BEHOV AV FÖRDRÖJNING ......................................................................................... 13 

5 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING ......................................................... 14 

5.1 AVVATTNING FRÅN OMRÅDET ............................................................................... 14 

5.2 FÖRDRÖJNINGSMAGASINETS VOLYM OCH UTFORMNING........................... 14 

5.2.1 UTFORMNING AV ÖPPNA MAGASIN ........................................................... 15 

5.2.2 UTFORMNING AV UNDERJORDISKA MAGASIN ............................................ 16 

5.3 FÖRORENINGSHALTER I DAGVATTNET ............................................................... 16 

5.4 KOSTNADER ................................................................................................................... 17 

6 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER ...................................................... 18 

7 REFERENSER ................................................................................................................ 20 

 

 

BILAGOR 

1. Erfarenhetsvärden av anläggningskostnader 

2. Faktablad vattenkemi Motala Ström 

3. Inmätta höjder 

 

 

 

  



 

 

 

Uppdrag: 289048,  Detaljplaneändring - Mixum 2020-10-05 

Beställare: Mixum AB Slutversion 

 

version 

 

O:\LIN\289048\R\Dagvattenutredning_Mixum_20201005.docx 

3(20) 

 

1 BAKGRUND OCH SYFTE 

På uppdrag av Mixum AB arbetar Tyréns med en detaljplaneändring så att nuvarande 

detaljplan även omfattar en nyanlagd lastzon/asfaltsyta norr om Mixums byggnad i 

Motala (Figur 1). Asfaltsytan ska användas som vändplan för lastbilar som ska lasta av 

varor vid lastkajen på byggnadens norra sida. 

 

Denna dagvattenutredning syftar till att utreda hur dagvattenflödet har förändrats 

inom området som idag utgör asfaltsyta. Syftet är även att se över behov av rening 

samt fördröjning av dagvattnet samt ta fram ett förslag till lösning för 

dagvattenhanteringen. Hänsyn behöver tas till intilliggande markavvattningsföretag, 

vattenledningar samt grönstråk, se vidare i kapitel 2.  

 

 

Figur 1. Översiktskarta som visar området som omfattas av detaljplaneändring (markerat med rött) 
nordöstra delen av Motala (© Lantmäteriet). 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 UNDERLAG 

Underlag har erhållits från Motala kommun i form av bl.a.: 

- Höjddata 

- Äldre geotekniska utredningar inom området 

- Översvämningskartering Motala 

- Fotografier från platsen 

 

En körspårsanalys har tagits fram av Tyréns för att undersöka hur stora asfaltsytor som 

är nödvändiga för att lastbilar ska kunna backa och vända inom lastzonen. 

 

Inmätning av asfaltsytan samt intilliggande dike utfördes i slutet av mars 2019. 
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2.2 GRÖNSTRÅK 

Norr om fastigheten finns ett grönstråk (Figur 2) som ska bevaras eftersom det utgör 

ett spridningsstråk för ädellövskog bl.a. ekar. Eventuella fördröjningsmagasin måste 

därför förläggas så att spridningsstråket kan bevaras. 

2.3 BEFINTLIGA VA-LEDNINGAR 

I den västra delen av asfaltsytan finns VA-ledningar som löper parallellt med diket i 

sydväst-nordostlig riktning (Figur 2). Detta innebär att ytan inom 11-12 meter från 

diket inte bör användas varken som asfaltsyta eller för anläggning av 

fördröjningsmagasin. 

2.4 KRAV PÅ DAGVATTENHANTERING 

Inom kommunen finns översvämningsproblematik och enligt Motala kommun ska 

fördröjning göras av flöden upp till 100 års återkomsttid (muntligen Alexandra Åberg, 

Motala kommun). 

 

För bedömning av behov av rening ska riktvärden framtagna av Göteborgs stad 

användas (Göteborgs Stad, 2013). 

 

 
Figur 2. Område som omfattas av detaljplaneändring (gult). På kartan syns grönstråket norr om asfaltsytan 
samt VA-ledningarnas läge parallellt med diket väster om asfaltsytan. 
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3 OMRÅDESBESKRIVNING 

3.1 TOPOGRAFI OCH AVVATTNING 

Avvattningen har undersökts utifrån höjddata som tillhandahållits av Motala kommun 

samt utför inmätning. Ett antal diken leder vattnet norrifrån och västerifrån förbi 

utredningsområdet söderut mot Glimmervägen (Figur 3). Dagvatten österifrån rinner 

enligt tolkning av ortofotot genom små, ytliga diken norr om utredningsområdet mot 

diket i väster. Asfaltsytan avvattnas mot diket i nordvästlig riktning där asfaltsytans 

lågpunkt enligt utförd inmätning ligger på nivån +96,75 (RH2000), se Figur 4 till Figur 

6 samt Bilaga 3. Nivån inom grönområdet norr om asfaltsytan ligger på omkring +97 

enligt höjddatat från Motala kommun. 

 

Åkern väster om diket utgör en lågpunkt. Diket/bäcken rinner söderut som ett öppet 

dike fram till Glimmervägen där den kulverteras, vilket har lett till översvämningar i 

anslutning till vägen vid höga flöden. 

 

Översvämningskarteringen över Motala tätort visar att åkermarken vid större skyfall 

kommer att bli översvämmad med vattendjup >1 m och att vattnets generella 

rinnriktning är mot söder. Detta bekräftar observationer som har gjorts vid höga 

flöden och större skyfall med översvämningsproblematik i området. 

 

 

 

Figur 3. Avvattning inom området som omfattas av detaljplaneändring (markerat med rött) samt dess 
närområde. 
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Figur 4. Utsläppspunkt i asfaltsytans nordvästra hörn (foto: Alexandra Åberg). 

 

Figur 5. Erosionsskador vid asfaltsytans utlopp i nordvästra hörnet (foto: Alexandra Åberg). 
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Figur 6. Diket som angränsar till asfaltsytan i väster (foto: Alexandra Åberg). 
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Figur 7. Bild från den översvämningskartering som gjorts för Motala tätort (Sweco, 2016). Asfaltsytans läge 
syns inringad med gul färg. 

3.2 RECIPIENT 

Asfaltsytan ligger inom delavrinningområdet Inloppet till Boren (SMHI, Vattenwebb). 

Dagvatten från asfaltsytan rinner sannolikt via diken och dagvattennätet genom Motala 

tätort till Motala ström och vidare till sjön Boren. I Tabell 1anges statusklassning och 

miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomsterna Motala ström och Boren enligt 

uppgifter i VISS.  

 

I Bilaga 2 finns resultat av vattenkemiska undersökningar som gjordes mellan 2016-

2018 på uppdrag av Motala ströms Vattenvårdsförbund. Provtagningspunken ligger vid 
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utloppet av Vättern och några kilometer uppströms den förmodade mynningen av 

dagvattnet från asfaltsytan.  

 

Motala ström har ett stort avrinningsområde och när det gäller metallhalter samt halter 

av fosfor och kväve underskrids gränsvärdet för alla undersökta parametrar vid 

provtagningspunkten. Även buffertkapaciteten bedöms vara mycket god.  

 

Tabell 1. Statusklassning samt MKN för vattenförekomster som utgör recipient för dagvattnet. 

Motala Ström 

SE649127-145681 

(vattenförekomst) 

 

Ekologisk  

 

Kemisk 

Miljökvalitetsnorm God ekologisk potential 

2027 

God kemisk ytvattenstatus 

 

Kvicksilver/ kvicksilverföreningar 

och bromerad difenyleter uppnår ej 

god 

 

 Skyddade områden: Vättern (östra) (gynnsamt tillstånd) 

Statusklassning Otillfredsställande 

 

Vattenförekomsten har 

problem med den 

längsgående konnektiviteten, 

hydrologisk regim och 

morfologiskt tillstånd 

Uppnår ej god 

 

Utöver de överallt överskridanden 

ämnen kvicksilver och bromerade 

difenyleter är den kemiska statusen 

god. 

Påverkanskällor IED-industri och inte IED-industri, förorenade områden, urban 

markanvändning, atmosfärisk deposition och förändring av 

konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar (för vattenkraft), 

förändrad hydrologisk regim (vattenkraft), förändrad morfologiskt 

tillstånd (annat) bedöms ha betydande påverkan på 

vattenförekomsten. 

Boren SE649283-

146898 

(vattenförekomst) 

 

Ekologisk  

 

Kemisk 

Miljökvalitetsnorm God ekologisk status 2021 

 

 

God kemisk ytvattenstatus 

 

Undantag, mindre stränga krav: 

Kvicksilver och kvicksilverföreningar 

Bromerad difenyleter  

 

Undantag, tidsfrister: 

Kadmium och kadmiumföreningar 

 Skyddade områden: Boren (krav enligt dricksvattenföreskrifterna), 

Kristberg (gynnsamt tillstånd) 

Statusklassning Måttligt 

 

Vattenförekomsten har 

problem med den 

längsgående konnektiviteten, 

hydrologisk regim och 

morfologiskt tillstånd 

Uppnår ej god 

 

Förutom de överallt överskridanden 

ämnen kvicksilver och bromerade 

difenyleter, överstigs gränsvärdet 

för kadmium i sedimenten. 

Påverkanskällor Reningsverk, IED-industri, förorenade områden, urban 

markanvändning, jordbruk, transport och infrastruktur, enskilda 

avlopp och atmosfärisk deposition bedöms ha betydande påverkan 

på vattenförekomsten. 
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3.3 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 

Asfaltsytan avvattnas till det intilliggande diket väster om ytan. Diket ingår i 

markavvattningsföretaget Bergsätters dikningsföretag år 2017, se Figur 8 och 

inzoomad vy i Figur 9.  

 

Markavvattningsföretaget har nyligen omprövats och ersätter två äldre 

markavvattningsföretag. I samband med omprövningen har delar av dikena rivits ut 

eller lagts om. När det gäller kostnadsfördelningslängden för de delar som behålls 

hänvisas till de äldre markavvattningsföretagen. För det aktuella diket är det 

kostnadsfördelningslängden och därmed även dimensioneringsförutsättningar från det 

äldre markavvattningsföretaget Evertby, Offerby, Dufvedal och Bergsätter 

dikningsföretag av år 1918 som gäller.  

 

Figur 8. Utsläppspunkt (röd ring) från asfaltsytan till markavvattningsföretaget Bergsätters dikningsföretag 
år 2017. 
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Figur 9 Inzoomad bild av markavvattningsföretaget med ortofoto som bakgrund. Asfaltsytan är markerad 
med svart färg, rinnriktning i diken markerad med blå pil och utsläppspunkten till diket med gul pil. 

I handlingarna för dikningsföretaget från år 1918 anges att det vid dimensionering av 

dikena har antagits en avrinning på 0,7 l/s ha. Information om återkomsttid för det 

antagna flödet har inte kunnat hittas i de gamla handlingarna från 1918. 

 

För det nu gällande markavvattningsföretaget finns restriktioner som innebär att det 

inom 10 meter från dikessektionens släntkrön inte får planteras träd, uppföras 

byggnad, rörledning eller liknande som gör att företagets funktion äventyras och/eller 

underhåll fördyras. Då asfaltsytan inte bedöms påverka företagets funktion eller 

möjlighet till underhåll, bedöms den inte strida mot gällande restriktioner inom 

markavvattningsföretaget. 

3.4 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

En geoteknisk undersökning från 1997 visar att jordarten utgörs av silt och lera med 

flera meters mäktighet. De tätare jordarterna underlagras av grusig sandig siltmorän.  

 

Det fanns även ett grundvattenrör i läget för asfaltsytan där grundvattennivån vid två 

mättillfällen våren 1997 uppmättes ligga ca 1,6 m under markytan. Generellt är 

grundvattennivåerna som högst under våren i denna del av landet (SGU, 2013). 
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4 VATTENBELASTNING OCH FÖRDRÖJNING 

4.1 VATTENBELASTNING FÖRE BYGGNATION  

Framräknad reducerad area, avrinningskoefficient, samt typ av yta som använts vid 

beräkningen av flödet före utbyggnad av asfaltytan framgår av Tabell 2. Resultaten av 

flödesberäkningarna med återkomsttider 1, 2, 10, 20 respektive 100 år (𝐇𝐇𝐐𝟏 -𝐇𝐇𝐐𝟏𝟎𝟎) 

redovisas i Tabell 3. 

 

Den del av planområdet som ligger på västra sidan av diket är inte hydrauliskt kopplat 

till området med asfaltsytan och är inte påverkad av ombyggnationen. Ingen beräkning 

av flöden från denna del har därför utförts.  

 

Tabell 2 Area för del av detaljplan öster om diket, samt reducerad area innan utbyggnad. 
Avrinningskoefficient (φ) som använts är hämtad från Svenskt Vattens publikation P110 (Svensk Vatten, 
2016). 

Beräkningspunkt Naturmark [ha] 

(φ = 0,1) 

Reducerad area [ha]  

Utloppspunkt  0,28 0,028 

 

Tabell 3 Beräknat flöde samt antagen varaktighet (rinntid) innan utbyggnad. 

Beräkningspunkt Varaktighet 

[min]  

𝐇𝐇𝐐𝟏 

[l/s] 

𝐇𝐇𝐐𝟐

[l/s] 

𝐇𝐇𝐐𝟏𝟎 

[l/s] 

𝐇𝐇𝐐𝟐𝟎 

[l/s] 

𝐇𝐇𝐐𝟏𝟎𝟎 

[l/s] 

Utloppspunkt  10 3 4 6 8 14 

 

4.2 VATTENBELASTNING EFTER BYGGNATION  

Framräknad reducerad area för området efter byggnationen av asfaltsytan framgår av Tabell 4. Resultaten 
av beräkningarna av flöden med återkomsttiden 1, 2, 10, 20 respektive 100 år (𝐇𝐇𝐐𝟏 -𝐇𝐇𝐐𝟏𝟎𝟎) utan 

klimatfaktor redovisas i  

 

 

 

Tabell 5 och med klimatfaktor (1,25) i Tabell 6.  

 

På samma sätt som för beräkningar av flöden före ombyggnationen har del av 

detaljplan väster om diket inte inkluderats.  

 

Tabell 4 Area för del av detaljplan öster om diket, samt reducerad area efter utbyggnad utan klimatfaktor. 
Avrinningskoefficient (φ) som använts är hämtad från Svenskt Vattens publikation P110 (Svensk Vatten, 
2016). 

Beräkningspunkt Naturmark [ha] 

(φ = 0,1) 

Asfalt [ha] 

(φ = 0,8) 

Reducerad area [ha]  

Utloppspunkt  0,1 0,18 0,154 
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Tabell 5 Beräknat flöde samt antagen varaktighet (rinntid) efter utbyggnad utan klimatfaktor. 

Beräkningspunkt Varaktighet 

[min]  

𝐇𝐇𝐐𝟏 

[l/s] 

𝐇𝐇𝐐𝟐

[l/s] 

𝐇𝐇𝐐𝟏𝟎 

[l/s] 

𝐇𝐇𝐐𝟐𝟎 

[l/s] 

𝐇𝐇𝐐𝟏𝟎𝟎 

[l/s] 

Utloppspunkt  10 16 21 35 44 75 

 

Tabell 6 Beräknat flöde samt antagen varaktighet (rinntid) efter utbyggnad med klimatfaktor 1,25. 

Beräkningspunkt Varaktighet 

[min]  

𝐇𝐇𝐐𝟏 

[l/s] 

𝐇𝐇𝐐𝟐

[l/s] 

𝐇𝐇𝐐𝟏𝟎 

[l/s] 

𝐇𝐇𝐐𝟐𝟎 

[l/s] 

𝐇𝐇𝐐𝟏𝟎𝟎 

[l/s] 

Utloppspunkt  10 21 26 44 55 94 

 

4.3 BEHOV AV FÖRDRÖJNING  

Som beskrivits tidigare ska fördröjning enligt uppgifter från Motala kommun göras av 

flöden upp till 100 års återkomsttid. Vid utformning av fördröjningsmagasinet behöver 

det även tas hänsyn till markavvattningsföretaget vars dike utgör utloppspunkt för 

asfaltsytan. 

 

Asfaltsytan uppgår till 0,275 ha vilket innebär att flödet till diket enligt de antaganden 

som låg till grund för markavvattningsföretaget antas uppgå till 0,275*0,7 = 0,19 l/s. 

Markavvattningsföretaget är dock sannolikt dimensionerat för varaktiga 

högflödessituationer och inte för skyfall. Därav blir det ursprungliga 

dimensioneringsflödet orimligt för kortvariga skyfall. 

 

En rimlig och ansvarsfull nivå på fördröjningen har bedömts vara att ordna en 

successiv strypning där utflödet styrs så att det inte överstiger flöden före 

exploateringen. Detta uppnås genom att utflödet stryps hårt vid små flöden, men 

tillåts vara större vid större flöden. Vid små flöden har det antagits att ett strypt 

utflöde motsvarande ett 1-årsregn före byggnation (3 l/s). Detta är mer än den 

”flodvattenmängd” av 0,2 l/s som markavvattningsföretaget dimensionerats för, men 

ökningen bedöms ge försumbar påverkan på vattennivån i diket (uppskattningsvis ca 1 

mm). Utflödet tillåts sedan öka successivt upp till 14 l/s, vilket är nuvarande flöde för 

exploatering vid ett 100-årsregn, se Tabell 7. 

 

Rent praktiskt kan den successiva strypningen utföras genom att lägga ett rör i botten 

på magasinet. När vattenvolymen och därmed vattentrycket i magasinet ökar, kommer 

utflödet öka successivt. För att kunna leda bort vattnet vid de riktigt höga flödena 

behöver ett större bräddavlopp anläggas på högre nivå i magasinets överkant. 

 

Fördröjningsmagasinets maximala volym utgörs av fördröjningsvolymen som krävs för 

att fördröja ett 100-årsregn, dvs 59 m
3

 eller 80 m
3

 beroende på om en klimatfaktor 

räknas in eller inte. Dimensionerande varaktighet för magasinet är en timme. 
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Tabell 7. Erforderlig fördröjningsvolym vid regn med olika återkomsttid, med och utan klimatfaktor (KF) på 
1,25. 

Utflöde Utflödet 

tillåts vid 

vatten-

volymer 

enligt nedan  

[m
3

] 

Fördröjnings-

volym 1-

årsregn [m
3

] 

Fördröjnings-

volym 2-

årsregn [m
3

] 

Fördröjnings-

volym 10-

årsregn [m
3

] 

Fördröjnings-

volym 20-

årsregn [m
3

] 

Fördröjnings-

volym 100-

årsregn [m
3

] 

 Utan 

KF 

Med 

KF 

Utan 

KF 

Med 

KF 

Utan 

KF 

Med 

KF 

Utan 

KF 

Med 

KF 

Utan 

KF 

Med 

KF 

Utan 

KF 

Med 

KF 

3 l/s (1-

årsregn före 

byggnation) 

<10  <14 10 14         

4 l/s (2-

årsregn före 

byggnation) 

>10 >14   13* 18*       

6 l/s (10-

årsregn före 

byggnation) 

>13 >18     26* 35*     

8 l/s (20-

årsregn före 

byggnation) 

>26 >35       30* 41*   

14 l/s (100-

årsregn före 

byggnation) 

>30 >41         59* 80* 

*siffrorna utgör fördröjningsvolymen vid regn med olika återkomsttid som har uppskattats 

utifrån att ett lägre utflöde tillåtits initialt. 

5 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

5.1 AVVATTNING FRÅN OMRÅDET  

Dagvattnet från asfaltsytan föreslås att som idag avledas mot asfaltsytans nordvästra 

hörn till ett nytt fördröjningsmagasin som placeras norr om asfaltsytan. 

Utloppspunkten blir diket som tillhör Bergsätters dikningsföretag, vilket innebär att 

den nya lösningen inte förändrar nuvarande avvattningsförhållanden. 

 

Inga fler erosionsskador som de som redan har observerads, se Figur 5, förväntas 

uppstå när dagvatten kommer ledas till dagvattendammen på ett kontrollerad sätt. 

 

5.2 FÖRDRÖJNINGSMAGASINETS VOLYM OCH UTFORMNING 

Fördröjningsmagasinet kan utformas som en öppen damm eller som ett underjordiskt 

magasin som grävs ned under asfalten. Båda alternativen innebär att delar av 

nuvarande asfaltsyta behöver grävas upp, men genom att återasfaltera medför 

alternativet med underjordiska magasin att en större yta kan användas efter 

byggnation. 
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Eftersom VA-ledningar löper parallellt med diket måste fördröjningsmagasinets 

utloppsledning korsa dessa. VA-ledningarnas nivå och läge inom fastigheten 

Ångpannan 1 är okänd, men på den intilliggande fastigheten söder om utloppspunkten 

finns vissa uppgifter om nivåer, vilka har använts som utgångspunkt.  

 

Spillvattenledningens vattengång (VG) ligger här på nivån +95 och bottennivån i diket 

strax uppströms utloppspunkten ligger på +94,95, vilket medför svårigheter att dra 

utloppsledningen under spillvattenledningen. Se principskiss i Figur 10. 

 

Över spillvattenledningen finns en dricksvattenledning som sannolikt ligger en 

halvmeter högre upp, dvs på ett djup av +95,5 (VG). Dricksvattenledningen är gammal 

och uppgifter om nivåer saknas hos Motala kommun. Dricksvattenledningen har en 

dimension av 150 mm (inre), vilket innebär att ledningens överkant bedöms ligga på 

nivån omkring +95,7. 

 

Vid korsning av ledningar lägger man normalt sett ett ca 0,15 m tjockt fyllnadslager 

mellan ledningarna, men det är också möjligt att lägga en isolerande skiva på ca 0,05 

m mellan ledningarna för att minska avståndet. Detta medför att 

fördröjningsmagasinets bottennivå bedöms kunna ligga som djupast på nivån +95,75, 

vilket är ungefär en meter under marknivån i asfaltsytans nordvästra hörn.  

 

 

Figur 10. Principskiss som visar nivåer på dikesbotten, VA-ledningar (VG = vattengång) och uppskattad 
lägstanivå för fördröjningsmagasinet. Observera att uppgifter om dricksvattenledningen saknas och att 
detta är en uppskattning från Motala kommun. 

5.2.1 UTFORMNING AV ÖPPNA MAGASIN 

Vid anläggning av ett öppet magasin har dammen antagits kunna utformas med en 

reglerhöjd på ca 0,8 meter. Bottennivån samt dammens utloppsledning (VG) läggs då 

på nivån +95,75. Ett övre bräddavlopp anläggs omkring 0,25 meter under marknivån. 

Det har antagits att detta läggs på nivån +96,55, men troligen är marknivån något 

högre i grönområdet vilket innebär att bräddavloppets nivå kan höjas och reglerhöjden 

utökas.  

 

I skissen i Figur 11 redovisas ett förslag till utformning av magasin med en volym av 

80 m
3

. Det har antagits att dammen utformas med en släntlutning av 1:3. För att 

underlätta drift och underhåll av dammen är det önskvärt med ett körbart krön runt 

dammen på minst 2,5 meter.  

 

Dammens totala area blir med denna utformning cirka 220 m
2

 varav arean av den del 

som nyttjas för fördröjning (upp till bräddavloppet) uppgår till cirka 170 m
2

. Inklusive 

det körbara släntkrönet blir dammen cirka 410 m². 
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Figur 11. Utformning och läge av öppet fördröjningsmagasin enligt plankartan med datum 20-09-25. Gul 
linje är de befintliga VA-ledningar (© Tyréns 2020). 

5.2.2 UTFORMNING AV UNDERJORDISKA MAGASIN 

Underjordiska magasin kan anläggas som dagvattenkassetter eller rörmagasin. Då 

dagvattenkassetter behöver ha 0,8 m marktäckning för att klara trafiklast är det inte 

ett alternativ i det här fallet där bottennivån behöver ligga på ca 1 meter under 

marknivån pga de intilliggande VA-ledningarna.  

 

Rörmagasin kan anläggas med en marktäckning på 0,6 m, vilket innebär att rör med 

dimension av 400 mm kan anläggas. För att möjliggöra en reglervolym på 80 m
3

 med 

så liten dimension på rören kräver det en yta på uppskattningsvis ca 10 x 60 meter, 

vilket innebär att en stor del av asfaltsytan måste grävas upp. 

 

Eftersom rörmagasin i sig inte ger någon rening av dagvattnet föreslås rörmagasinet 

utrustas med oljeavskiljare. 

5.3 FÖRORENINGSHALTER I DAGVATTNET  

Asfaltsytan medför en större föroreningsbelastning ut från området jämfört med före 

ombyggnation, dels eftersom den hårdgjorda ytan innebär snabbare avrinningsförlopp 

och föroreningar inte hinner fastläggas i lika hög grad, dels eftersom 

markanvändningen inom ytan ändras. 

 

Beräkningar av föroreningshalter har gjorts i StormTac för asfaltsyta och med två typer 

av rening i form av öppet fördröjningsmagasin respektive rörmagasin med 

oljeavskiljare, se Tabell 8 och Tabell 9. Eftersom trafikbelastningen på ytan är relativt 

låg och inte nyttjas som parkering eller för regelrätt trafik har markanvändningsfaktorn 

satts till 3, vilket är relativt lågt. De beräknade föroreningshalterna har jämförts mot 

Göteborgs stads riktvärden, vilka redovisas i tabellerna. 
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Tabell 8. Föroreningshalter (ug/l) (dagvattenflöde + basflöde) efter rening i det öppna magasinet enligt 
beräkning i StormTac. Jämförelse mot Göteborgs stads riktvärden där gulmarkerade celler visar värden 

nära riktvärdet.  

  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni 

Beräkning 𝐶𝑟𝑒 50 880 1,5 9,0 10 0,19 2,2 1,5 

Riktvärde 𝐶𝑟𝑒,𝑠𝑤 50 1250 14 10 30 0,40 15 40 

  Hg SS Oil PAH16 BaP    

Beräkning 𝐶𝑟𝑒 0,025 7200 200 0,057 0,0082    

Riktvärde 𝐶𝑟𝑒,𝑠𝑤 0,05 25 000 1000  0,05    

 

Tabell 9. Föroreningshalter (ug/l) (dagvattenflöde + basflöde) efter rening i rörmagasin enligt beräkning i 
StormTac. Jämförelse mot Göteborgs stads riktvärden där rödmarkerade celler visar överskridelse av 

riktvärden.. 

  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni 

Beräkning 𝐶𝑟𝑒 59 1400 2,1 13 14 0,19 4,1 2,4 

Riktvärde 𝐶𝑟𝑒,𝑠𝑤 50 1250 14 10 30 0,4 15 40 

  Hg SS Oil PAH16 BaP    

Beräkning 𝐶𝑟𝑒 0,027 6600 110 0,057 0,0082    

Riktvärde 𝐶𝑟𝑒,𝑠𝑤 0,050 25 000 1000  0,05    

 

Resultaten visar att det öppna magasinet ger något bättre reningseffekt som innebär 

att riktvärden inte överskrids. Vid användning av rörmagasin med oljeavskiljare är 

halterna av P, N och Cu något överskridna. StormTac-beräkningarna är dock grova 

uppskattningar av verkliga halter och ska bara ses som en fingervisning och inte som 

verkliga tal. Det finns många faktorer och osäkerheter som kan påverka resultaten. 

Enligt StormTac är fosforhalterna osäkra, på grund av begränsad kunskapsunderlag. 

 

Eftersom metallhalter samt halter av fosfor och kväve generellt är låga i recipienten 

Motala ström bedöms risken vara liten att dagvatten från asfaltsytan som underskrider 

Göteborgs stads riktvärden (Göteborgs Stad, 2013) negativt påverkar recipientens 

möjligheter att uppnå god ekologisk och kemisk status enligt gällande 

miljökvalitetsnorm.  

5.4 KOSTNADER 

Anläggningskostnaden har beräknats grovt utifrån erfarenheter i tidigare projekt, se 

Tabell 10 och Bilaga 1. Kostnaden för det öppna magasinet är baserat på antagandet 

av en släntlutning på 1:2. En flackare släntlutning innebär att kostnaden höjs något på 

grund av utökad schakt och återställning, men den ökade kostnaden bedöms som 

marginell. 

 

Övriga kostnader är ca 20 000-30 000 kr för hjälp med att ta fram ett nytt avtal med 

markavvattningsföretaget. 
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Tabell 10. Anläggningskostnad utifrån erfarenheter i tidigare projekt för olika typer av magasinsutformning. 

Typ av 

magasin 

Utformning Uppskattad ungefärlig 

anläggningskostnad 

[SEK] 

Öppet 

magasin 

Öppen damm med gräsbevuxen slänt. 

Eventuellt räcke är inte medräknat. 

60 000 

Öppet 

magasin 

Öppen damm med krossmaterial. 

Eventuellt räcke är inte medräknat. 

110 000 

Rörmagasin Uppgrävning av asfaltsyta, nedläggning av 

rörmagasin inklusive materialkostnader, 

installation av oljeavskiljare och 

dagvattenbrunnar samt återställning av 

asfaltsyta. 

810 000 

6 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Flöden och avvattning 

Enligt beräkningar ökar det maximala dagvattenflödet med 100 års återkomsttid från 

14 liter/s före byggnation till 75 liter/s (utan klimatfaktor) respektive 94 liter/s (med 

klimatfaktor på 1,25). Beräkningen omfattar den del av området som omfattas av 

detaljplaneändring som är belägen öster om diket.  

 

Den framtida avvattningen föreslås ske mot asfaltsytans nordvästra hörn som idag. 

Dagvattnet släpps ut i intilliggande dike efter fördröjning.  

 

Påverkan på markavvattningsföretag 

Eftersom utloppet från fördröjningsmagasinet ansluts till en del av diket som ingår i 

markavvattningsföretaget Bergsätters dikningsföretag år 2017 bör fastighetsägaren 

skriva ett avtal med markavvattningsföretaget innan detaljplanen antas. Eventuellt kan 

det även bli aktuellt att betala en mindre kostnad till markavvattningsföretaget för 

underhåll av diket.  

 

Då asfaltsytan utgör en mycket liten del av båtnadsområdet (ca 0,1 %) bedöms det inte 

finnas skäl att ompröva markavvattningsföretaget. 

 

Fördröjning av flöden upp till 100 års återkomsttid har föreslagits. Genom att ordna 

utloppet med en successiv strypning kan mer naturliga förhållanden eftersträvas. 

Utflödet från området blir högre än de 0,7 l/s ha som markavvattningsföretaget är 

dimensionerat för, men det angivna flödet för markavvattningsföretaget bedöms 

utgöra avrinningen vid varaktiga högflödessituationer och inte vid skyfall. Därav blir 

ursprungliga dimensioneringsflödet orimligt för kortvariga skyfall.  

 

Då utloppspunkten ligger längst ned i dikessystemet inom markavvattningsföretaget 

skulle dessutom fastigheterna inom båtnadområdet påverkas mycket marginellt av 

ökade flöden jämfört med idag. 

 

Utformning av fördröjningsmagasin 

För att fördröja ett 100-årsregn behöver magasinets volym uppgå till 59 m
3

 (utan 

klimatfaktor) eller 80 m
3

 (med klimatfaktor 1,25).  

 

Ett förslag till utformning av öppet fördröjningsmagasin med volymen 80 m
3

 har 

redovisats i den här rapporten. Den föreslagna utformningen med reglerhöjd 0,8 meter 
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och en släntlutning på 1:3 ger en area av omkring 220 m² varav arean av den del som 

nyttjas för fördröjning (upp till bräddavloppet) uppgår till cirka 170 m
2

. För att 

underlätta drift och underhåll av dammen är det önskvärt med ett körbart krön runt 

dammen på minst 2,5 meter. Inklusive det körbara släntkrönet blir dammen cirka 410 

m². Anläggningskostnaden har uppskattats till omkring 60 000 kr eller 110 000 kr (vid 

släntlutning 1:2) beroende på om magasinet utformas med gräsbevuxen slänt eller 

krossmaterial, eller något mer om släntlutning 1:3 väljs.   

 

Om den öppna lösningen inte är ett alternativ kan ett underjordiskt rörmagasin med 

oljeavskiljare anläggas. Genom att ytan återasfalteras medför alternativet att en större 

yta kan användas efter byggnation. Anläggningen av magasinet innebär att delar av 

asfaltsytan behöver grävas upp. Arean uppskattas till ca 10 m x 60 m. 

Anläggningskostnaden har uppskattats till omkring 810 000 kr. Rörmagasin bedöms 

som ett sämre alternativ eftersom reningseffekten är lägre och anläggningskostnaden 

betydligt större. För att det underjordiska magasinet ska ge tillräcklig reningseffekt så 

att riktvärden underskrids, skulle ytterligare reningssteg behöva tillföras vilket ökar 

kostnaden ytterligare. 

 

Korsning av VA-ledningar 

Utloppsledningen från fördröjningsmagasinet måste korsa över befintliga VA-ledningar 

inom fastigheten Ångpannan 1. Ledningarnas sträckning och nivå över fastigheten är 

okänd. Söder om fastigheten finns VA-ledningar för vilka överkant på 

dricksvattenledningen (som ligger överst) har antagits ligga på nivån ca +96,7 till 

+96,75. Detta ger en fingervisning om nivån, men siffran behöver verifieras. 

 

I samband med anläggningsarbeten behöver bottennivån på fördröjningsmagasinet 

och utloppsledningen anpassas utifrån dricksvattenledningens verkliga nivå så att 

utloppsledningen kan anläggas med ett fall från fördröjningsmagasinet och korsa 

dricksvattenledningen med ett avstånd av minst 5 cm. Ett så litet avstånd mellan 

ledningarna kan tolereras om en isolerskiva läggs mellan ledningarna. 

 

Föroreningshalter 

Beräkningar av föroreningshalter i StormTac har utförts för de två utformningar av 

magasin (öppet magasin respektive rörmagasin). Beräkningen visar att halterna efter 

rening i det öppna magasinet tangerar/underskrider riktvärdena, medan halterna efter 

rening i rörmagasin med oljeavskiljare överskrider riktvärderna något för P, N och Cu. 

StormTac-beräkningar bygger på schablonvärden och ska ses som en grov 

uppskattning.  

 

Eftersom metallhalter samt halter av fosfor och kväve generellt är låga i recipienten 

Motala ström bedöms risken vara liten att dagvatten från asfaltsytan som underskrider 

Göteborgs stads riktvärden (Göteborgs Stad, 2013) negativt påverkar recipientens 

möjligheter att uppnå god ekologisk och kemisk status enligt gällande 

miljökvalitetsnorm.  

 

Rekommenderad lösning 

Anläggning av ett öppet, gräsbeklätt magasin rekommenderas eftersom denna lösning 

innebär lägre anläggningskostnad samt ger större reningseffekt. Genom att utforma 

magasinet med utrymme för trädridåer på sidorna av magasinet kan grönstråket norr 

om asfaltsytan även fortsättningsvis fungera som spridningsstråk för ädellövskog. 

 

Vid detaljutformning av magasinet behöver det säkerställas efter dialog med Motala 

kommun att tillräckligt avstånd hålls till VA-ledningar (3 meter) och 

markavvattningsföretag. Även nivån på VA-ledningarna behöver bestämmas eftersom 
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denna är avgörande för vilken reglerhöjd/bottennivå som magasinet kan ha. 

Utformningen behöver också anpassas till behovet av köryta för lastbilar samt 

önskvärd utformning för att grönstråket ska kunna fungera som spridningsstråk för 

ädellövskog. Beroende på dammens utformning kan en mindre eller större area krävas 

för dammen jämfört med i exemplet ovan för att få plats med reglervolymen 80 m
3

.  
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Rörmagasin med schaktbotten på omkring 9,5x60 meter med 

1:1 slänter kring magasinet.

ALT 1 MAGASIN

Enhet Pris/enhet kr

Riva asfalt m3 71 253 17963

Schakt m3 904 130 117520

Ledningsbädd m2 570 56 31920

Kringfyll m3 168 57 9576

Geotextil m2 1302 8 10416

Slitlager abt11 50mm m2 713 150 106950

Bärlager ag 50mm m2 713 116 82708

obundet 80mm m2 713 31 22103

Förstärk 420mm m3 290 200 58000

dagvattenbrunnar 4 3500 14000

PP400 5 2102 10510

pp160 10 927 9270

Spolbetäck 10 2000 20000

Pris magasin 1 300000 300000

Total summa 810936

Öppet magasin med kross

ALT 2 Schakta ur och lägg kross+geotextil

Pris/enhet Enhet kr

Rivning 253 149 37697

Schaktvolym fall B 130 80 10400

Kross 0-125mm 200 138 27600

Geotextil 8 149 1192

Återställ natur 14 50 700

PP400 2102 5 10510

pp160 927 5 4635

Total summa 92734

Öppet magasin med gräsbevuxen slänt

Alt 3 Schakta med gräs

Pris/enhet Enhet kr

Rivning 253 149 37697

Schaktvolym Fall B 130 80 10400

Gräs 5 149 745

PP400 2102 5 10510

pp160 927 5 4635

Total summa 63987
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Parametrar för bedömning av status

Treårsmedelvärde Tillstånd
 1

Referensvärde
2

EK
3

Totalfosfor (µg/l)  -

Arealspecifik förlust kg P/ha,år) 0,01

Andra parametrar

Totalkväve (µg/l)  -

Arealspecifik förlust kg N/ha,år) 1,0 Låga förluster

Fosfatfosfor (µg/l)  -

Nitrat/nitritkväve (µg/l)  -

Ammoniumkväve (µg/l)  -

TOC (mg/l) Mycket låg halt

Absorbans Filt (420/5) Ej eller obetydligt färgat

Turbiditet (FNU) Ej eller obetydligt grumligt vatten

pH-värde Nära neutralt

Alkalinitet (mekv/l) Mycket god buffertkap.

Konduktivitet (mS/m)  -

Diagram med årsmedelvärden (staplar) och standardavvikelse (vertikala linjer).

Mycket låga förluster

15

0,625

0,4

2,3

Status/Bedömning
4

5 12,9 2,6 Hög

668

Mo02 Motala ström, Motala (SE642864-148998)

1

461

7,7

0,010

7,1

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

66 71 76 81 86 91 96 01 06 11 16

Turbiditet (FNU) 

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

66 71 76 81 86 91 96 01 06 11 16

Absorbans Filt (460/5 cm) 

0

30

60

90

120

150

66 71 76 81 86 91 96 01 06 11 16

Totalfosfor (µg/l) 

0

500

1000

1500

2000

2500

66 71 76 81 86 91 96 01 06 11 16

Totalkväve (µg/l) 

0

2

4

6

8

10

66 71 76 81 86 91 96 01 06 11 16

TOC (mg/l) 

0

2

4

6

8

10

66 71 76 81 86 91 96 01 06 11 16

Fosfatfosfor (µg/l) 

0

200

400

600

800

1000

66 71 76 81 86 91 96 01 06 11 16

Nitrat/nitritkväve (µg/l) 

0

100

200

300

400

500

66 71 76 81 86 91 96 01 06 11 16

Ammoniumkväve (µg/l) 

518 µg/l 

Bilaga 2. Faktablad vattenkemi från Motala ströms Vattenvårdsförbund (www.motalastrom.se)
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1 Beräkning gjord på treårsmedelvärden jan-dec. Bedömning enl Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Rapport 4913, 1999)
2 Referensvärde från Länsstyrelsen
3 Ekologisk kvalitetskvot (EK) enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2015:4)
4 Beräkning gjord på treårsmedelvärde (jan-dec), enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2015:4)

Mo02  Motala ström, Motala (SE642864-148998)

4

5
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8

9
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* Metaller i vatten med gränsvärde

eller miljökvalitetsnorm Gränsvärde 
2
/

Treårsmedelvärde Tillstånd 
1

Bio 
6

Miljökvalitetsnorm 
3

Kadmium Cd (µg/l) Mycket låg halt 4

Bly Pb (µg/l) Mycket låg halt 5

Nickel Ni (µg/l) Mycket låg halt 5

Krom Cr (µg/l) Mycket låg halt

Zink Zn (µg/l) Mycket låg halt 5

Koppar Cu (µg/l) Låg halt 5

Andra metaller Hårdhet 62 mg/l CaCo3

Aluminium Al (µg/l) -

Arsenik As (µg/l) Mycket låg halt

Järn Fe (µg/l) -

Mangan Mn (µg/l) -

Kobolt Co (µg/l) -

Diagram med årsmedelvärden (staplar) och standardavvikelse (vertikala linjer).
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*

1

2

3

4

5

6

Analys av metaller har gjorts på ofiltrerat vatten

Bedömning utifrån treårsmedelvärden enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Rapport 4913, 1999) 
Gränsvärde (årsmedelvärde) för Cr, Zn och Cu (HVMFS 2013:19)

Miljökvalitetsnorm (årsmedelvärde) för Cd, Pb och Ni (HVMFS 2013:19)

Miljökvalitetsnorm (MKN) styrs av hårdhet, bedömning korrigerad efter aktuell hårdhet.

Gränser (årsmedelvärde) för kadmium (Cd; ≤0,08 µg/l vid <40 mg CaCo3/l, 0,08 µg/l vid 40->50 mg CaCo3/l, 
0,09 vid 50->100 mg CaCo3/l, 0,15 vid 100-<200 mg CaCo3/l, 0,25 vid ≥200 mg CaCo3/l

Miljökvalitetsnorm (MKN) alt. gränsvärde avser biotillgänglig konc

Biotillgänglig konc. beräknat på treårsmedelvärde. För beräkning av biotillgänglig konc. har TOC använts 
istället för COD. DOC har antagits utgöra 80 % av TOC.

Mo02 Motala ström, Motala (SE649127-145681)
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