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 Bakgrund och syfte 

Vatten och Samhällsteknik AB har på uppdrag av Motala kommun utfört en 

dagvattenutredning som ska vara ett underlag för planprogram för att möjliggöra 

framtida bostadsetablering i Bromma, Kärsby och Djurkälla. Totalt omfattas ca 

220 hektar mark i norra Varamobaden, se figur 1 och bilaga 1. Dagvatten-

utredningen syftar till att beskriva dagens dagvattensituation, förändringarna i 

dagvattenflödet efter att området exploaterats samt ge principiella förslag på 

dagvattenhantering för planerad bebyggelse inom utredningsområdet. Som 

underlag används kommunens förslag på yttre begränsningslinjer för möjlig 

bebyggelse med avseende på buller och andra störningar (samt del av Djurkälla 

som ligger utanför denna begränsningslinje).  

En grov bedömning har gjorts på största möjliga antal byggnader som kan vara 

möjliga att bebygga i framtiden. Detta för att bedöma påverkan på 

dagvattenkvalitén och -kvantiteten samt grovt utreda behov av framtida 

dagvattenhantering. Utöver ny byggnation finns det idag även nästan 200 

fritidshus som kan bli året-runt-bostäder.  

Detaljplaner kommer att upprättas i flera etapper på initiativ av markägarna. 

Planerings- och utbyggnadstakten beror på markägarnas intresse och på 

möjligheterna att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten (VA), gång- och 

cykelvägar och gator. Även för befintlig fritidsbebyggelse krävs va-utbyggnad och 

eventuellt ny detaljplan. I samband med att området exploateras bör det 

kommunala va-området utvidgas så det även innefattar den befintliga bebyggelsen 

inom planprogramområdet. Det är då också lämpligt att planerna ändras så att 

större hus för helårsboende tillåts. 

 
Figur 1. Planprogrammets område. Motala kommun 
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 Gällande Detaljplaner 

Området ligger delvis utanför detaljplanelagt område. Det finns en byggnadsplan 

för fritidshusbebyggelse vid Varamon (Bromma, Djurkälla, Kärsby) i Motala, från 

1960 som täcker hela området, se figur 2.  

I byggnadsplanen anges ”inom byggnadsområdet får icke uppföras byggnad vars 

användande påkallar anläggande av avloppsledning.” I figur 2 har diken i 

byggnadsplanen märkts upp. Dikenas placering överensstämmer väl med 

redovisade lågstråk i översvämnings-karteringen.  

 

Figur 2. Gällande DP 0583k-2125. Redovisade diken är markerade med blått. 

Bromma 

Detaljplan för del av Bromma 2.1, antagen 2003. I planbeskrivningen stycke 5.11. 

Teknisk försörjning står följande om dagvatten: 

Några övriga allmänna dagvattenledningar [Dagvattenledning från Bråstorp till Rödbäcken] 
planeras inte inom området. Dagvatten skall omhändertas och renas lokalt inom området, på 
samma sätt som sker idag, dvs någon anslutning skall inte ske till kommunens dagvattennät. 

Vid lokala svårigheter att infiltrera dagvattnet kan omhändertagandet ske med någon form av 
anlagt fördröjningsmagasin. Ingenting indikerar dock behov av en sådan lösning. Skillnaden 
mellan den dagvattenmängd som genereras från nuvarande markanvändning och den som 
genereras av framtida markanvändning bedöms kunna infiltreras eller fördröjas inom området.  

Kärsbyån 

Ingår i byggnadsplan ovan. 

Djurkälla 

Ändring och utvidgning av den övergripande byggnadsplanen har skett 1962, 

1965 och 1976. Ingen tillkommande skrivelse om dagvatten finns.  
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Detaljplan för del av Djurkälla 10:23 m. fl i Motala kommun från 2006 möjliggör 

bostadshus i Storgården i planområdets nordvästra hörn. Detaljplan fastställd 

1987-04-29 reglerade marken för jordbruk. Ingen skrivelse om dagvatten men 

avloppsanläggning utgörs av trekammarbrunn.  

Nybygget 

Utanför detaljplanelagt område. 

 Recipient 

Vattenrecipienterna är Kärsbyån, Vättern och Illersjön.  

Dagvatten avrinner ytligt mot recipienterna och dels via grundvattnet.  

Planprogramområdet berör en grundvattenförekomst i den sedimentära 

berggrunden och en grundvattenförekomst i ett sand- och gruslager som 

överlagrar berggrunden.  

Vättern, WA11665077 / SE646703-142522 

Vättern utgör ett riksintresse med hänsyn till turism och friluftsliv, främst det 

rörliga friluftslivet, enligt 4:e kapitlet i miljöbalken. Vättern omfattas även av 

Natura 2000 samt utgör dricksvattentäkt. Vättern har flera speciella egenskaper 

som gör den särskilt känslig som recipient. Till exempel har Vättern en stor sjöyta 

i förhållande till tillrinningsområdet vilket leder till en extremt lång omsättningstid 

ca. 60 år. Den långa omsättningstiden för Vättern innebär att ämnen som tillförs 

Vättern sedimenterar i stor utsträckning och koncentrationen av toxiska ämnen i 

sedimenten blir därför höga. 

Vättern är i sin helhet definierad som en vattenförekomst av Vattenmyndigheten 

för Södra Östersjön. Den ekologiska statusen är beslutad som god, medan upp-

fyllandet av god kemisk status har fått tidsfrist fram till 2027 på grund av för hög 

halt av tributyltenn (med undantag för att den kemiska statusen heller inte uppfylls 

med avseende på kvicksilver och bromerade ämnen, d v s det som generellt anges 

för samtliga landets vattenförekomster). 

Enligt Vatteninformation Sverige (VISS) är den goda ekologiska statusen primärt 

baserad på undersökningar av fisksamhället och vattenväxter (makrofyter). Under-

sökningar av växtplankton och bottenfauna visar på hög status och de vattenkem-

iska parametrarna visar på hög eller god status. 

Vattenmyndigheten har även beslutat att Vätterns vatten vid Varamobaden är ett 

badvatten, vilket innebär att vattenkvalitén där ska kontrolleras i enlighet med 

badvattenförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter. 

Enligt SMHIs kunskapsbank finns en dämningsgräns. Vattenståndet i Vättern får inte 

vara över den beräknade naturliga nivån när den naturliga nivån överstiger 88,70 m (h ö h). 
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Det finns även en sänkningsgräns: Vattenståndet får inte vara under den beräknade 

naturliga nivån när den naturliga nivån understiger 88,30 m (h ö h). [1] 

SMHI har analyserat och publicerat olika klimatscenarier för Vätterns vattenstånd. 

Dessa tyder på att det framtida naturliga medelvattenståndet, såväl som max- och 

minvattenstånden, för framförallt norra delen av Vättern kommer att minska 

framöver. Detta förklaras delvis med att landhöjningen är cirka 1,7 mm/år större 

för de norra delarna än för de södra.  

Kärsbyån, vattenförekomst WA48696547 

Kärsbyån är en större vattendelare som delar av planprogramsområdet i två 

avrinningsdelar.  

Vattenförekomsten har måttlig ekologisk status beroende på fysisk påverkan. 

Dess kemiska status är bedömd som god med undantag av Kvicksilver och 

bromerad difenyleter som ej uppnår god. 

Kärsbyån utgör ett av få reproduktionsområden för öring på Vätterns östra sida. 

Föreningen Motala Flugfiskare har restaurerat ån sedan början av 1990- talet. 

Åtgärder för att skapa fria vandringsvägar för fisk till Illersjön är planerade [2].  

Avrinningsområdet till vattenförekomsten är liten: ≤ 100 km² och hör till 

delavrinningsområde Utloppet av Stora Resjön (SE649831-500984).  

Illersjön 

Enligt VISS ingår Illersjön i vattendraget WA48696547 som även innefattar 

Kärsbyån med huvudavrinningsområde som tillhör Motala ström SE-67000. 

Grundvatten SE649660-145151 

Typ av grundvattenmagasin: Sand- och grusförekomst. 

Området för vattenförekomsten ligger i det område som man kallar 

Djurkällaplatån och sträcker sig ned till Vättern. Är ett område på ca 18 km2. Det 

finns mycket goda eller utmärkta uttagsmöjligheter i bästa del av 

grundvattenmagasin, storleksordningen 5-25 l/s (ca 400-2 000 m3/d). Den 

geometriska noggrannheten på magasinets avgränsning är god. Avgränsningen 

baserad på lokala jordarts- och/eller hydrogeologiska kartor  

Både den kemiska och den kvalitativa statusen är god. 

Grundvatten Motala - Klockrike (WA31160323 alternativt SE648851-146082) 

Typ av grundvattenmagasin: Bergförekomst  

Området innefattar hela planprogramområdet, söder om Motala ned till Vadstena 

samt mot söder om Boren till Borensberg. Är ett område på ca 224 km2. Både den 

kemiska och den kvalitativa statusen är god. 
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 Befintliga förhållanden 

Området består till stor del av skogs- och jordbruksmark. Det finns jordbruks-

fastigheter, en ridskola, permanentboende och fritidshusbebyggelse. Bromma är 

anslutet till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Kärsby har varken vatten- 

eller spillvattenanslutning. Djurkälla fritidshusområde är anslutet till det 

kommunala vattennätet men inte till spillvattennätet. Nybygget och området 

västerut längs Lemundavägen har varken vatten- eller spillvattenanslutning. 

Kommunen är inte huvudman för vägarna. 

Bebyggelsen i Bromma omfattar ca 130 fastigheter, samtliga avstyckade, några är 

fortfarande obebyggda och vissa håller på att bebyggas. Ett fyrtiotal hus är 

bebodda hela året runt. I området finns 20 stugor på tomter som är mindre än 

800 m2, några så små som 300 - 400 m2. Nära stranden i Kärsby ligger ca 35 

fritidsstugor, varav ca 7 är bebodda hela året. Utöver dessa finns ca 5 fastigheter 

längs Kärsbyån. I fritidsbebyggelseområdet vid Djurkälla finns ca 90 fastigheter, 

varav 3 inte är avstyckade. Cirka 7 av husen är bebodda hela året (dvs. ägarens 

adress överensstämmer med fastighetens). 

Den 23 maj gjordes platsbesök i området för att inventera diken, trummor och 

lågpunkter. Området dokumenterades med foton, se bilaga 6 för redovisning. 

En översvämningskartering har gjorts av Sweco som redovisar avrinningstråk och 

instängda lågpunkter [3].1. Avrinningsstråken redovisar inte hur mycket flöde som 

avrinner utan endast var i terrängen som man kan förvänta sig att avrinning sker 

då marken där är som lägst.  

Det finns ett flertal instängda lågpunkter i området, se bilaga 2. Man bör undvika 

byggnation i dessa för att inte riskera problem med översvämning alternativt 

planera byggnationen och placeringen av hus mycket noggrant. Lågpunkter i 

terrängen fungerar ofta som magasin som naturligt kan buffra stora flöden. Om 

marken höjs för byggnation ökar ofta avrinning nedströms vilket kan orsaka 

problem. 

 

                                                 

1 Sweco Environment AB har under 2016 på uppdrag av kommunen gjort en översvämnings-

kartering [1] som visar ett extremscenario. Ledningsnätet har antagits vara fullt och marken mättad 

(dvs ingen infiltration har antagits kunna ske). Samtliga instängda områden i höjdmodellen har 

fyllts upp till det instängda områdets bräddnivå. (Bräddnivån är den nivå då vatten kan avrinna 

över markytan i riktning från det instängda området.) För att djup och utbredning av de instängda 

områdena ska framträda, subtraheras marknivån enligt höjdmodellen från de instängda områdenas 

bräddnivåer. Ur höjdmodellen med fyllda instängda områden beräknas avrinningsvägarna.  
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4.1. Topografi och avvattning 

Redovisade ledningar är inte inmätta. Det finns fler ledningar än vad som här 

redovisas. Nedan beskrivs de ur dagvattenperspektiv mer intressant platserna och 

de pekas ut i figur 3-6 och i bilaga 2. Instängda områden visas i bilaga 2 och bilaga 4. 

Inom området för planprogrammet finns inga markavvattningsföretag. 

Planprogramsområdet kan delas i fyra delavrinningsområden utifrån områdets 

topografi, för indelning och höjdkurvor se bilaga 3. Ett område i öster (Bromma), 

ett för Kärsbyåns tillrinning (Kärsbyån), ett område i väster (Djurkälla) och ett för 

Nybygget (Nybygget). De som avrinner via annan recipient har fått namn efter 

recipienten. 

Bromma 

Området består av villabebyggelse, jordbruksmark och skogsmark. Marken släntar 

ner mot Kärsbyån och Vättern. Det finns fyra avrinningsstråk, B1 nordväst om 

bebyggelsen, B2 genom grönområdet som går genom Midsommarvägen i nord-

sydlig riktning, B3 genom bebyggelsen vid Midsommarvägens östra del, samt B4 

öster om Midsommarvägen, se figur 3. Platser som har inspekterats i fält redovisas 

även med foton i bilaga 6.  

 
Figur 3. Delområde Bromma 
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Skogsområdet nordväst och väster om befintlig bebyggelse längs 

Midsommarvägen (B1) är delvis instängt på grund av strandvallen, se LP1 i 

bilaga 2. Det finns befintlig bebyggelse nära stranden. Det är okänt om avrinning 

sker på ytan till Vättern eller om det finns dagvattenledning sista biten vid den 

befintliga bebyggelsen.  

Enligt den geotekniska utredningen [4] finns en hög och en mindre brant 

(strandvall) närmast stranden. På några ställen förekommer erosion [på grund av 

vågor].  

Jordbruksmarken avvattnas via ett instängt område, LP2 i bilaga 2 och foton i 

bilaga 5. Denna lågpunkt har ledning ut till dike vidare till Vättern, se bilaga 6 för 

foton. Det obebyggda området mitt i bebyggelsen längs Midsommarvägen, B2a till 

B2, är ett låglänt område som periodvis är blött. Det var vid platsbesöket stående 

vatten i diken och marken vara blöt i de lägre delarna trots torrväder.  

I östra delen av Midsommarvägen, plats B3, avvattnas tomtmark och väg via dike 

och ledning. Ledning finns sannolikt delvis under bebyggelse, se bilaga 1. 

Den östra delen av planprogramområdet, Blåvingevägen och Trollsländevägen, 

avvattnas mot lågstråk B4. Lågstråket är inte inspekterat i fält. Ortofoto visar att 

lågstråket övergår i öppet dike vid stranden.  
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Kärsbyån 

Området består främst av jordbruksmark och skogsmark. Marken är flack bortsett 

från området närmast ån. Den delen av ån som är närmast väg 1081 är dämd, 

”övre dammen”, eftersom de två stora trummorna under bron har sin vattengång 

ca 0,5 meter ovan botten. Nedströms bron rann vattnet friskt vid platsbesöket. 

Dagvatten som ansluter uppströms dämningen kan förväntas ha en viss rening i 

”övre dammen”, men det vatten som ansluter nedströms bron kan det inte 

förväntas ske någon rening av. Det finns åtgärdsplaner på att skapa fria 

vandringsvägar för fisk och då kan dämning försvinna [2]. 

 

Figur 4. Delområde Kärsbyån 

I södra delen av jordbruksmarken, som ligger öster om Kärsbyån, där den övergår 

till skog är området blött och det finns tydliga tecken på erosion på marken. I 

skogskanten finns ett dike med stående vatten som avslutas utan avledning (LP5 i 

bilaga 2). I skogen mellan jordbruksmarken och Vättern finns ett kärr (LP6 i 

bilaga 2). Området är ej utdikat. Diket nedströms kärret är beläget så att kärret inte 

torkar ut. Kärret och dess tillrinning är viktig att spara. Åtgärder som påverkar 

kärret räknas som vattenverksamhet och kräver anmälan eller ansökan om 

tillstånd. Det kan eventuellt räknas som markavvattning. Markavvattning kräver 

tillstånd enligt 11 kap. 13 § miljöbalken. Ärendet prövas då av Länsstyrelsen eller 

Mark- och miljödomstolen. Det är enligt översvämningskarteringen även instängt 

vid befintlig bebyggelse invid stranden (LP7 i bilaga 2). 

 

”övre 

dammen” 

Trumma 
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Det av Sweco redovisade 

avrinningstråket K1 går i öst-västlig 

riktning över jordbruksmarken. Inga 

tydliga tecken på lågstråket syntes i 

jordbruksmarken vid platsbesöket. 

Ett stort och djupt dike finns i 

skogsmarken norr om 

jordbruksmarken som leds under 

vägen via en murad rektangulär 

trumma till Kärsbyån, se figur 4.   
Figur 5. Murad trumma under vägen

Tillringsområdet är stort och innefattar även jordbruksmarken på norra delen av 

Bromma gård. Inga tecken på problem med avvattning kunde ses i de norra 

delarna vid platsbesöket. Enligt översvämningskarteringen finns även två 

instängda lågpunkter i lågstråket, se LP 3 och LP4 i bilaga 2. 

Enligt Sweco´s översvämningskartering [3] finns ett avrinningsstråk med tre 

delstråk, avrinningstråk K3, som avvattnar skog och jordbruksmarken på västra 

sidan av Kärsbyån. Det ska enligt karteringen även finnas en instängd lågpunkt i 

jordbruksmarken, LP 8 i bilaga 2. Det syntes vid platsbesöket inga tydliga tecken 

på åkermarken. Dock var det en mindre indikation på vattenavrinning i kanten 

mot vägen innan vägen svänger in och löper längs Vättern. Detta är i den trakt 

som enligt översvämningskarteringen finns med i det avrinningsstråk för K3 som 

går över vägen och vidare till Kärsbyån. Ingen trumma hittades. 

Avrinning bedömdes i huvudsak ske mot en instängd lågpunkt, LP 9 där 

jordbruksmarken övergår till en skogsdunge, se bilaga 2 samt foton numrerade 7 i 

bilaga 6. Direkt nedströms skogsdungen ligger vägen, Böljegångens. Här finns ett 

kort avrinningstråk K4. 

Bostäderna nedströms det instängda området har problem med att det periodvis 

är högt grundvatten vilket bland annat har orsakat upptryckning av anläggningar 

för enskilt avlopp. Bostadsområdet bedöms vara känsligt för ytterligare dagvatten 

och högre grundvattennivåer. Inget utlopp till Vättern har identifierats och det var 

stående vatten i diket.  

Området kring ridhuset, område K5, är inte inspekterat i fält. Det är enligt 

översvämningskarteringen instängt, lågpunkt LP13. Det bör finnas trumma under 

riksväg 50 med utlopp till Kärsbyån. För området finns i nuläget inga planer på 

exploatering i planprogrammet. 
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Djurkälla 

Området består av jordbruksmark, skogsmark och fritidshusområden som sluttar 

mot Vättern. Flera fritidshus används som permanentboende. Området är anslutet 

till kommunal dricksvattenförsörjning, men saknar anslutning till 

spillvattenledningsnätet. 

 

Figur 6. Delområde Djurkälla  

I den bebyggda delen av Djurkälla finns ett stort avrinningstråk, D1. Stråket består 

av ett system av diken som avvattnar jordbruksmarken på Djurkällaplatån och den 

obebyggda skogsmarken. I jordbruksmarkens södra ände övergår det öppna 

systemet till ett kulverterat. Där finns ett mindre instängt område, LP10 i figur 6 

och bilaga 2. 
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Det har varit problem med översvämningar i bebyggelsen nedströms 

jordbruksmarken och åtgärder i form av vallning och omgrävning har skett i diket 

vid D1a. Målet har varit att skapa en viss fördröjning av dagvattnet från 

jordbruksmarken och att leda vattnet i första hand mot skogen öster om 

Krocketstigen (D1b). Växtligheten tyder på att skogsmarken ofta är blöt. Genom 

området finns ett dike som vid platsbesök var blött. Vid skogen slut vid 

Krocketstigen finns en instängd lågpunkt (LP11 i bilaga 2). 

Utloppet för vattnet från Djurkällaplatån (och troligen delar av bebyggelsen) är via 

ledning ut i Vättern, D1c i figur 6. Vid stora flöden uppstår problem med erosion 

av stranden. Området bedöms vara känsligt för ökade flöden (både ytliga 

avrinning och infiltrerat vatten).  

Det finns även ett område mellan bebyggelsen och Vättern som är instängt på 

grund av strandvallarna (LP12 i bilaga 2). Denna finns markerad i 

översvämningskarteringen. Området berör inte bebyggelse, varken befintlig eller 

tänkt framtida. 

Nybygget 

Området är flack och lutar mot Illersjön, se figur 7. Det finns en stor trumma 

under Riksväg 50.  

 

Figur 7. Delområde Nybygget 
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4.2. Geologi 

Enligt SGU:s jordartskarta består marken i huvudsak av lerig morän, postglacial 

finsand, postglacial sand, glacial lera och kärrtorv, se figur 8. 

 

Figur 8. Jordartskarta SGU 

WSP har 2008 gjort en geoteknisk utredning [4] för området där de geotekniska 

förhållandena beskrivs. Utifrån denna utredning och SGU:s jordartskarta samt 

karta över genomsläpplighet görs en grov bedömning utav begränsningar när det 

gäller infiltrationskapaciteten för området.  

Bilaga 4 redovisar topografi, avrinningstråk enligt Sweco, SGU´s bedömning av 

genomsläpplighet, samt en grov bedömning av utströmningsområden och 

områden med högt grundvatten. I bilagan har även områden med 

postglacialfinsand markerats utifrån kartering gjord av SGU: Detta då 

genomsläppligheten där sannolikt är lägre än där det är postglacial sand. 

Jordlagers infiltrationskapacitet enligt bedömning från den geotekniska 

utredningen [4]: 

Infiltrationskapaciteten i morängrovleran är sannolikt låg [kring Bromma gård]. 

Infiltrationskapaciteten i finsanden är sannolikt låg [Mellan Kärsbyån och vägen från Nybygget 

vid Djurkälla] 

Infiltrationskapaciteten i sanden är sannolikt god. [Nybygget och Djurkälla] 
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Bromma 

Förutsättningar för infiltration/perkolation i morängrovlera bedöms av WSP 

sannolikt vara låg [2]. För bebyggelse är det därför enligt WSP viktigt att tillse att 

avrinningskapaciteten blir tillräcklig. WSP gör bedömning att lokalt 

omhändertagande torde fungera med magasin och att grundvattenytan kan ligga 

grunt i de lägre delarna vilket begränsar infiltrationskapaciteten. 

Kärsbyån 

Möjligheten till infiltration varierar inom området och måste säkerställas plats för 

plats. Som utgångspunkt gäller att infiltrationskapaciteten är begränsad. För delen 

mellan Kärsbyån och vägen från Nybygget vid Djurkälla finns finsand där 

infiltrationskapaciteten sannolikt är låg enligt den geotekniska undersökningen [4]. 

Djurkälla 

Infiltrationskapaciteten är sannolikt god i partierna med sand [2].  

Nybygget 

Infiltrationskapaciteten är sannolikt god i partierna med sand [2].  
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 Planerad exploatering 

Planprogrammet medför att ny bebyggelse huvudsakligen förläggs inom befintlig 

jordbruksmark, med vissa undantag där ny bebyggelse förläggs till skogsmark. Ny 

bebyggelse avses utgöras av villabebyggelse, om totalt ca 30 ha, med relativt stora 

tomter på omkring 1 000 m2. Denna antagna tomtstorlek är endast ett exempel 

och inte ett krav. Viktigt att tänka på i detaljplaneskedet är att det är svårare att 

skapa lokalt omhändertagande ju mindre tomter det planläggs för. Utöver den 

permanenta bebyggelsen kan ca 200 fritidshus omvandlas till permanentboende, 

vilket ofta innebär att den hårdgjorda ytan ökar. För lokalisering se figur 9. 

I arbetet med planprogrammet är tanken att det ska vara krav på lokalt 

omhändertagande av dagvatten (LOD). i programområdet. Detta innebär att 

kommunen inte tar ett övergripande ansvar för dagvattenavledningen och inget 

verksamhetsområde för dagvatten fastställs. Respektive fastighetsägare ska då lösa 

dagvattenhantering, inklusive dränvatten från husgrunder, inom sin tomt (gäller 

både fördröjning och ev rening). LOD innebär en minskning och /eller 

fördröjning av dagvattnet. Vid goda förhållanden kan 100% kvittblivning vara 

möjlig, men ofta måste man räkna med en viss avrinning även från områden med 

LOD. För att en tomt ska kunna hantera sitt dagvatten lokalt utan anslutning till 

dike eller ledning krävs alltså god infiltrationskapacitet samt erforderligt avstånd 

till grundvattnet. Ju bättre de lokala förutsättningarna är desto större andel 

hårdgjord yta kan hanteras på de enskilda fastigheterna.  
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Figur 9. Planerad bebyggelse och åtgärdsplatser 

Sju lägen för större åtgärder har identifierats, se figur 9 och bilaga 5. De har fått 

samma namn som det avrinningstråk som åtgärden ligger vid. Plats K3 har 

tilldelats två alternativa placeringar, en i den lågpunkt som tydligt syns på platsen 

och en där avrinningstråket är enligt Sweco´s kartering [3]. 

Med åtgärd menas här dagvattenanläggning för fördröjning och rening, normalt 

sett en dagvattendamm.  

Ett områdes förmåga att omhänderta nederbörd påverkas av flera faktorer så som 

Evapotranspiration (växters upptag) och infiltrationskapacitet. Evapotranspiration 

varierar med andel växter, andelen infiltration påverkas av markens lutning och 

jordmån samt hur hårdgjord marken är. Figur 10 och 11 illustrerar detta med ett par 

scenarion som är aktuella i planprogramområdet.  

Om byggnation sker på jordbruksmark (figur 10) kan ytavrinningen teoretiskt 

minskas vid nybyggnation om marken lutning förändras pga terrassering och/eller 

om dagvattnet hanteras med lokala åtgärder inom respektive tomt (figur 10). 

Vanligast är dock att ytavrinningen ökar när marken blir mer hårdgjord och 

dagvattnet inte hinner infiltrera inom respektive tomt. 
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Figur 10. Illustration av avrinning på plan respektive lutande jordbruksmark, 
Illustration modifierad från Butler och Davies (2010) 

 

Figur 11. Illustration av avrinning på plan respektive lutande bebyggd mark med LOD, 
Illustration modifierad från Butler och Davies (2010) 

Det ställs stora krav på de enskilda fastighetsägarna och deras dagvattenhantering 

om inga gemensamma dagvattenåtgärder anläggs. Kraven blir större ju mindre 

genomsläpplig marken är. Det är också viktigt att beakta markens lutning och om 

det finns områden nedströms som kan påverkas av ökade grundvattenflöden.  

Ny bebyggelse medför att det tillkommer lokalgator och att gatunätet kan 

asfalteras för att höja standarden, vilket ytterligare kan öka avrinningen. 

 

Bromma 

I området finns det planer på bostadsbebyggelse i befintlig jordbruks- och 

skogsmark. Från detta område rekommenderas det att dagvattnet leds mot läge 

B2a och inte mot skogsmarken i riktning mot Vättern, annars kan man riskera 

negativ påverkan på det instängda området vid Vättern. Ytan som kan bebyggas 

påverkas därmed av markens nivåer och det måste utredas noggrannare vilka delar 

som kan avledas mot läge B2a.  

Beräkningar har skett för tillkommande bebyggelse av 50 villor á 1 000 m2 till 

åtgärdsplats B2a och lika mycket till åtgärdsplats B4.  
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Kärsby 

Möjlighet för framtida bostadsbebyggelse utreds på jordbruksmarken. Två platser 

som är naturliga lågpunkter för dagvattnet studeras på östra sidan av Kärsbyån, 

åtgärdsplats K1 och K2. Beräkningar har skett för tillkommande bebyggelse av 50 

villor á 1000 m2 till respektive åtgärdsplats, totalt 100 villor. 

I Böljegången utreds möjlighet till bostadsbebyggelse på skogs och jordbruksmark 

som rinner mot åtgärdsplats K3. Platsen har inget identifierats utlopp. Vatten som 

infiltrerar i området riskerar att tränga ut i lågpunkten. Beräkningar har skett för 

tillkommande bebyggelse av 50 villor á 1000 m2. 

Djurkälla 

I Djurkälla planeras förtätning av fritidshusområdet vid Krocketvägen och 

Notvarpsstigen. Fritidshusområdet omvandlas mer och mer till permanentboende. 

Det gör att kraven på en säker avvattning ökar och därför studeras åtgärdsplats 

D1 med avseende på flöden. Beräkningar har även skett för tillkommande 

bebyggelse av 50 villor á 1000 m2 uppströms åtgärdsplats D1. 

Nybygget 

Det bedöms vara intressant att förtäta den bebyggelse som finns. Beräkningar har 

skett för tillkommande bebyggelse av 25 villor á 1000 m2. 
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 Flöden och fördröjning 

Beräkningar har gjorts med hjälp av yt- och dagvattenmodellen StormTac [5]. 

Medelnederbörden 556 mm används som indata för att få mer platsspecifika 

beräkningar. I modellen används en faktor 1,1 används för att korrigera för mätfel 

för bland annat vindeffekt, vilket ger en korrigerad medelnederbörd på 612 mm. 

För att kunna möta de större flödena har en klimatfaktor på 1,32 använts.  

6.1. Modellering 

För att få en uppfattning om hur flöden kan förväntas öka efter planerad 

exploatering har sju områden uppströms de identifierad lägena för åtgärder 

studerats, för lägen se figur 9. Dessa täcker inte hela planprogramområdet och de 

täcker inte heller hela de geografiska områdena med samma namn. Avgränsning 

har skett så att de beskriver marken som avrinner mot åtgärdsplatserna. 

Markanvändning för respektive område redovisas för nuläget i tabell 1 och efter ny 

bebyggelse i tabell 2.  

Tabell 1. Markanvändning (hektar) utrednings-/tillrinningsområde för respektive 
åtgärdsplats, Nuläge 

  Omr. B2a Omr. B4 Omr. K1 Omr. K2 Omr. K3 Omr. D1 Omr. N1 

skog 2,7 4,4 0,4 2,8 10,5 
 

3 

jordbruk 3,6 4,5 13 5,5 5,4 22,2 
 

tak 0,1 0,1 0,1 
  

0,3 
 

Totalt  6,4 9 13,5 8,3 15,9 22,5 3,0 

 

Tabell 2. Markanvändning (hektar) utrednings-/tillrinningsområde för respektive 
åtgärdsplats, efter ny bebyggelse 

  Omr. B2a Omr. B4 Omr. K1 Omr. K2 Omr. K3 Omr. D1 Omr. N1 

skog  1,3 2,4 0,4 2,8 7,6 
 

0,5 

jordbruk  
 

1,5 8 0,5 3,3 17,2 
 

tak  0,1 0,1 0,1 
  

0,3 
 

villa total LOD 5 5 5 5 5 5 2,5 

Totalt 6,4 9 13,5 8,3 15,9 22,5 3,0 

 

  

                                                 

2 Intensiteten på nederbörden ökas med 30 % vilket ger större flöden. Beräknade 
föroreningsmängder påverkas inte då de baseras på förväntad årsnederbörd.  
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Beräkningarna av dagvattenflöde sker med rationella metoden, enligt formeln: 

Qdim = i*Y*A 

 

i=regnintensitet 

Y=avrinningskofficient 

A=area 

Regnintensiteter (i) redovisade i tabell 3 har använts. 

Tabell 3 Regnintensiteter, enligt Dahlström 2010, Klimatfaktor=1,3 

Intensitet (l/s*ha) 10 min varaktighet Inkl klimatfaktor 

10 år 228 296 

30 år 328 426 

100 år 489 489 

 

Avrinningskoefficienten (Y ) beskriver hur stor andel av dagvattnet som avrinner 

på ytan. Obebyggd mark med god infiltrationsförmåga har en avrinningskofficient 

på 0,1 och hårdgjorda ytor så som tak och asfaltsytor 0,8. 

Samtliga studerade områden är relativt små och dimensionerande rinntid bedöms 

vara 10 minuter för beräkning av flöden.  

Planprogramområdet bör enligt tabell 2.1 i P110 definieras som gles 

bostadsbebyggelse, se figur 12. För gles bostadsbebyggelse ska man dimensionera 

ledningar för regn med 2 års återkomsttid för fylld ledning, 10 års återkomsttid för 

trycklinje i marknivå och >100 års återkomsttid för marköversvämning med skada 

på byggnader.  

 

 

Figur 12. Tabell 2.1. från Svenskt Vatten publikation P110 
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6.2. Fördröjning 

Fördröjningsbehov har beräknats med hjälp av StormTac. Som indata anges 

utöver markanvändningen för respektive område ett maximalt utflöde beräknat på 

en intensitet på 9 l/s*ha3. Det kan givetvis vara så att det går att skapa 100% 

kvittblivning av dagvattnet vid väldigt goda förhållanden. Här redovisas ändå ett 

tillkommande fördröjningsbehov vid LOD på villatomter. Det som avses är den 

avrinning som sker vid skyfall trots att åtgärder görs lokalt. Varaktigheten på det 

dimensionerande regnet varierar med avrinningsområdets area. 

Tabell 4. Beräknat accepterat utflöde, indata till beräkning av fördröjningsbehov. 

Åtgärdsplats Plats Area, nuläge (ha) Utflöde (l/s*ha)  

B2a Bromma 6,4 60 

B4 Bromma 9,0 80 

K1 Kärsby N 13,5 120 

K2 Kärsby S 8,3 75 

K3 Kärsby, Böljegången 15,9 140 

D1 Djurkälla 22,5 200 

N1 Nybygget 3,0 30 

 

För att påvisa skillnaden i hur stort fördröjningsbehovet är redovisas beräkning 

både för markanvändningen Villa och Villa med LOD. Resultatet för 

markanvändningen Villa kan även motsvara ett mer tätbebyggt scenario där 

andelen hårdgjord yta blir större och möjligheten till kvittblivning av dagvatten via 

infiltration blir med begränsad. 

• Beräkningen med markanvändningen Villa, med avrinningskoefficient 

0,35) ger det totala fördröjningsbehovet om inga åtgärder görs inom 

tomtmark. En avrinningskoefficient på 0,35 motsvarar ett relativt flackt 

område med stor andel grönyta  

• Beräkningen med markanvändningen Villa med totalt LOD, med 

avrinningskoefficient 0,15) ger tillkommande fördröjningsbehov då privata 

åtgärder på tomtmark görs (vilket kräver begräsningar på byggnaders 

storlek, andel hårdgjord yta etc).  

Vid god genomsläpplighet behövs ingen fördröjning alls. 

Beräkningsresultatet beskriver situationen där marken har begränsad 

genomsläpplighet.  

  

                                                 

3 Denna intensitet har tidigare varit krav vid dimensionering av dagvattendammar vid Riksväg 50, i 
Motala kommun 
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6.3. Resultat – flöden och fördröjning 

I tabell 5 nedan redovisas resultat för beräknade flöden för nuläget och efter 

bebyggelse (för två scenarion, villa med LOD och villa), samt ett grovt uppskattat 

fördröjningsbehov för respektive åtgärdsplats. Styrande för beräkning av fördröjning 

är utflödet som är satt till 9 l/s*ha, se även stycke 5.2.I de områden där det finns 

goda infiltrationsmöjligheter är sannolikt fördröjningsbehovet överskattat. Det 

kan även vara acceptabelt med ett annat utflöde än 9 l/s*ha eller finnas behov av 

ett mer strypt utflöde, vilket på verkar fördröjningsbehovet. Detta måste utredas 

vidare i senare skede. 

 I tabell 6 redovisas även hur mycket marken lutar i snitt i respektive område. Ju 

högre lutningen är desto större blir avrinningen. Det har inte tagits hänsyn till 

lutningen i beräkningarna av flöden. 

Tabell 5. Areor och resultat av flödesberäkningar. Ared= reducerad area. 100 års regn 
är ej beräknat med klimatfaktor. 

 Area 

totalt 

Ared 

Nuläge 

Ared 

efter 

villa  

Ared 

efter 

villa 

med 

LOD 

Återkomst-

tid 

Beräknat 

flöde 

Nuläge 

Beräknat 

flöde  

villa 

Beräknat 

flöde 

villa med 

LOD 

Fördröj

behov  

Villa 

Fördröj

behov   

villa 

med 

LOD 

Plats ha  ha ha år l/s l/s l/s m3 m3 

         10 år ->  160 560 260 385 75 

B2a 

Bromma 

6,4 0,6 1,9 0,9 30 år -> 230 810 370 685 180 

         100 år -> 270 930 430 830 230 

         10 år ->  210 590 300 355 70 

B4 

Bromma 

9 0,7 2 1 30 år -> 300 850 430 660 185 

         100 år -> 340 980 490 810 245 

         10 år ->  410 770 470 400 120 

K1. 

Kärsby N 

13,5 1,4 2,6 1,6 30 år -> 600 1110 680 780 310 

         100 år -> 680 1270 780 960 410 

         10 år ->  200 560 280 350 60 

K2 

Kärsby S 

8,3 0,7 1,9 0,9 30 år -> 290 810 400 640 165 

         100 år -> 340 930 460 780 220 

         10 år ->  330 740 440 420 150 

K3 

Kärsby 

Böljegången 

15,9 1,1 2,5 1,1 30 år -> 470 1070 640 745 320 

       100 år -> 540 1220 730 910 400 

         10 år ->  740 1100 860 485 90 

D1 

Djurkälla 

22,5 2,5 3,7 2,9 30 år -> 1070 1580 1240 985 220 

         100 år -> 1220 1810 1420 1240 290 

         10 år ->  40 270 120 180 30 

N1 

Nybygget 

3 0,15 0,9 0,4 30 år -> 60 380 170 320 80 

         100 år -> 70 440 200 390 100 
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Som tabell 5 visar är det att förvänta en ökning av flöden efter exploatering även 

om åtgärder görs lokalt. I områden med goda infiltrationsmöjligheter kan 

redovisade resultat vara överskattade. I områden med begränsad genomsläpplighet 

och stor lutning kan de vara underskattade.  

I tabell 6 redovisas förväntad ökning av flöde och hur mycket marken lutar i snitt i 

respektive område. Ju högre lutningen är desto större blir avrinningen. Det har 

inte tagits hänsyn till lutningen i beräkningarna av flöden. 

I områden med stor ökning av flöden i kombination med hög lutning är det 

mindre troligt att det går att lösa dagvattenhanteringen med enbart lokalt 

omhändertagande.  

Tabell 6. Markens lutning och beräknad ökning av flöde. För plats se bilaga 4. 

Plats lutning Ökning av flöde (10 års) 
(l/s) 

Kommentar 

B2a Bromma 2,5 % 160 -> 260  

B4. Bromma 3,8 % 160 -> 260  

K1. Kärsby N 1,8 % 410 > 470  

K2. Kärsby S 4,4 % 200 -> 280  

K3. Kärsby 
Böljegången 

1,1 % 330 -> 440 Saknar utlopp, problem 
med högt grundvatten 

D1. Djurkälla 2,9 % 740 -> 860  

N1.Nybygget 1,9 % 40 -> 120  
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 Föroreningsberäkningar 

7.1. Modellering 

I föroreningsberäkningarna görs ett stort antal antaganden när det gäller rinntider, 

rinnhastigheter, schablonhalter, bedömning av typ av markanvändning m.m. och 

resultatet ska ses som en indikation för vilken förändring som kan förväntas ske, 

inte ett svar. Schablonhalter varierar över tid, dels på grund av ny forskning och 

dels på grund av förändringar i användandet, t ex kan en stor förändring förväntas 

om andelen elbilar ökar så som förutspås. Då det undersökta området är stort 

(220 220 ha) är osäkerheterna större särskilt när det gäller beräknade mängder. 

För ny bebyggelse har markanvändningen Villaområde med LOD, ej LOD för vägar 

valts för beräkningar. Denna markanvändning baseras från mätningar av andra 

områden med villabebyggelse och inkluderande all markanvändning inom ett 

normalt villaområde, t.ex. lokalgator, vägdiken, tak, uppfartsvägar och gräsmattor. 

Det förutsätts att allt dagvatten kan omhändertas (renas och flödesutjämnas) 

lokalt, undantaget vägdagvattnet vilket leds ner genom dagvattenbrunnar i 

ledningar ut från området utan rening och flödesutjämning. Även vägdagvatten 

kommer sannolikt att tas om hand om lokalt i Bromma, Kärsby och Djurkälla, 

men för att inte underskatta föroreningsbelastningen räknas det med det mer 

belastande scenariot. En föroreningsberäkning för planområdet har utförts med 

ett samlat avrinningsområde mot Vättern. Beräkningar för 13 parametrar har 

gjorts för nuläget och efter exploatering enligt planprogrammet. 

Föroreningsberäkningarna är beräknade med markanvändningar som har 

redovisas i tabell 7. Vägar som inte ingår i bebyggelse beräknas med egen 

markanvändning där Riksväg 50 har en årsdygnstrafik (ÅDT) på 4 400, väg 1081 

har ÅDT 900 och övriga vägar har ÅDT 200. 

Tabell 7. Markanvändningar i hektar för hela utredningsområdet, 

avrinningskoefficienten (Y) beskriver andel avrinnande dagvatten. 

  Nuläge Fullt utbyggt 

Markanvändning Y Area (ha) Ared (ha) Area (ha) Ared (ha) 

Riksväg 50 (ÅDT 4400) 0,8 1,4 1,1 1,4 1,1 

Övriga vägar (ÅDT 200) 0,8 1,5 1,2 1,5 1,2 

Väg 1081 (ÅDT 900) 0,8 0,56 0,4 0,56 0,4 

Skogsmark 0,05 71,3 3,6 62,6 3,1 

Jordbruksmark 0,1 88,2 8,8 64,4 6,4 

Ängsmark 0,05 21,3 1,1 21,3 1,1 

Villaområde med LOD, ej LOD 

för vägar 

0,18 34 6,1 66,5 12 

Totalt  220 22,3 220 25,4 
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7.2. Resultat - föroreningsberäkningar 

I tabell 8 redovisas föroreningshalter per liter avrunnet dagvatten inom 

utredningsområdet För markanvändningar som har använts vid beräkningarna av 

föroreningsbelastningen hänvisas till tabell 7 ovan. 

Som tabell 8 visar är överskrider halterna för kväve (N), och partiklar (SS) såväl 

StormTacs som Göteborgsriktvärden och fosfor (P), koppar (Cu) samt zink (Zn) 

överskrider Göteborgs riktvärden. De relativt höga halterna beror främst på att 

det är en jordbruksmark och en minskning av halten är att förvänta efter 

exploatering för näringsämnen och partiklar. Tungmetaller, olja och PAH kan 

däremot förväntas öka efter utbyggnad. Därför krävs lokalt omhändertagande och 

rening innan utsläpp till Kärsbyån och Vättern. I tabell 8 redovisas även föreslagna 

riktvärden, för mer information om riktvärden se stycke 14.5. 

Tabell 8. Resultat föroreningshalt per liter avrunnet dagvatten (ug/l), gråmarkerade 
överstiger riktvärden. 

  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Nuläge (ug/l) 160 3000 6,2 13 31 0,18 3 2,9 0,011 71 000 240 0,16 0,022 

Efter 
exploatering 
(ug/l) 

160 2600 6,8 14 41 0,24 3,2 3,6 0,012 63 000 270 0,24 0,037 

Riktvärde (ST) 
(ug/l) 160 2000 8 18 75 0,4 10 15 0,03 40 000 400 saknas 0,03 

Riktvärde 
Göteborg (ug/l) 50 1250 14 10 30 0,4 15 40 0,05 25 000 1000 Saknas 0,05 
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Föroreningsberäkningarna visar på viss ökning av föroreningsmängder i till 

recipienten, se tabell 9 för alla studerade ämnen utom kväve (N) och partiklar (SS) 

som förväntas minska. Resultatet måste ses som mycket osäkert då det är grova 

antaganden gjorda och mer högupplösta beräknar måste göras i detaljplaneskedet. 

Ju större område som analyseras desto osäkrare är resultatet när det gäller 

mängder eftersom den rationella metoden inte är anpassad för stora områden. 

Tabell 9 Resultat föroreningsmängder, (kg/år) 

Förorenings-
mängder 
(kg/år) 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja PAH16 BaP 

Nuläge 45 870 1,8 3,7 9,1 0,052 0,87 0,83 0,0032 21 000 70 0,047 0,006 

Efter 
exploatering 

46 750 2 4 12 0,069 0,92 1 0,0035 18 000 79 0,068 0,01 

Förändring i 
belastning 

1 -120 0,2 0,3 2,9 0,017 0,05 0,17 0,0003 -3 000 9 0,021 0,004 

 Skyfall, översvämningsrisker 

Bedömningen är att nederbörden kommer att öka i framtiden och beräkningarna 

för flöden och fördröjningsbehov har därför gjorts med klimatfaktor. Platser där 

risken för översvämning har bedömts vara större markeras i bilaga 2. 

Platser som riskerar problematik med översvämning är: 

• Låglänta samt instängda platser, se översvämningskartering [3] och bilaga 2 

• Platser där bebyggelse finns nedströms planerad bebyggelse 

• Platser där utflödet till Vättern är obefintligt eller via ledning med 

begränsad kapacitet 

8.1. Förändrad nivå i Vättern 

Från SMHI’s klimatscenarier [6] bedöms det ej föreligga påtagliga översvämnings-

risker till följd av framtida klimateffekter i relation till Vätterns vattenstånd. 
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 Möjlighet till LOD 

Det finns ingen enhetlig definition på vilka metoder som ingår i begreppet LOD. 

Begreppet hade inledningsvis en striktare innebörd att dagvattnet skulle tas om 

hand om genom infiltration. På senare tid har begreppet vidgats och omfattar nu 

även andra typer av fördröjande lösningar som kan vara täta. 

I detta område, där dagvattenledningar saknas och det inte är kommunalt 

verksamhetsområde för dagvatten är det den striktare definitionen som avses i 

första hand.  

När man tar hand om dagvattnet lokalt kan det exempelvis användas för: 

• bevattning i trädgården 

• infiltrering i marken – leda ut på grönytor 

• fördröja det i damm som töms via avdunstning och infiltration (även om 

det ofta krävs att ett kontrollerat utflöde anordnas) 

• leda dagvattnet på ytan till genomsläpplig mark längre bort. 

Möjligheten till infiltrationslösningar och kvittblivning av dagvattnet styrs främst av 

markens genomsläpplighet, markens lutning och avstånd till grundvattenytan. För 

att göra en första grov bedömning av förutsättningarna har en bilaga tagit fram där 

mark med begränsade förutsättningar har markerats, se bilaga 4. De begränsade 

förutsättningarna är: 

• markens genomsläpplighet (SGU´s bedömning utifrån jordarter) 

• områden med postglacial finsand (då finsanden i delar av området har 

bedömts ha låg genomsläpplighet enligt WSP´s geotekniska utredning [4]) 

• områden med förmodat högt grundvatten på grund av att de är instängda 

(enligt Sweco´s kartering [3]) 

• områden med förmodat högt grundvatten på grund av övergång till tätare 

jordlager (därmed kan det finnas risk för utströmning) 

I områden med mycket goda förutsättningar för lokalt omhändertagande av 

dagvatten kan man utgå ifrån att det går att utföra byggnation utan att ta fram 

system för avvattning.  

I områden med begränsad genomsläpplighet går det utmärkt att bygga och att ha 

lokalt omhändertagande. Däremot kan man inte förutsätta kvittblivning av 

dagvattnet utan sannolikt krävs det någon form av dagvattensystem för en samlad 

avledning av dagvattenflöden. I detaljplaneskedet är det viktigt att beakta detta 

och utreda hur avvattning ska ske. Det rekommenderas att förprojektering sker 

och att ansvarsförhållanden utreds.  
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I områden med högt grundvatten bör man undvika byggnation, även om det kan 

vara möjligt med byggnation på vissa platser. Utdikning räknas som 

markavvattning vilket är tillståndspliktigt i och med att syftet här är att "varaktigt 

öka en fastighets lämplighet för ett visst ändamål.".  

I bilaga 5 har lågstråk markerats och där rekommenderas att man undviker 

byggnation. Detta för att säkerställa att man håller avrinningsvägar fria för 

extremflöden och sekundär avrinning om övriga dagvattenåtgärder inte har 

kapacitet. Dessa bör sparas oavsett exploatering. Bredden i bilaga 5 är illustrativ 

och det behövs endast ett smalare område så att det kan säkerställas att det finns 

plats för ett dike.  

Vid förtätning av befintliga områden minskar vanligen möjligheten till LOD. 

Detta då andelen hårdgjord yta normalt sett ökar då hus byggs ut, marken 

hårdgörs och det byggs altaner osv. Som tidigare nämnts ställs även större krav på 

ett fungerande dagvattennät vid förtätning och den återkomsttid för 

översvämningar och andra möjliga dagvattenrelaterade problem som historiskt har 

ansetts acceptabel kan bli striktare.  
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Bromma 

I området Bromma, se figur 13, är markens genomsläpplighet till större delen låg 

då marken består av lermorän. Det finns två områden som bedöms ha risk för 

högt grundvatten. Marken lutar mot Vättern. Bedömningen är att det kommer att 

krävas gemensamma åtgärder för fördröjning då man inte kan räkna med 

kvittblivning.  

 

Figur 13. Bromma, möjlighet till LOD 
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Kärsby  

Östra sidan av Kärsbyån karaktäriseras av skogsmark med bedömd låg 

genomsläpplighet (lermorän) som avrinner ner mot den befintliga 

jordbruksmarken. Det finns ett parti med postglacial finsand som kan ha mer 

begränsad genomsläpplighet. I sydväst finns ett stort parti med bedömt högt 

grundvatten. Bedömningen är att det på åtminstone delar av området kommer att 

krävas gemensamma åtgärder för fördröjning då man inte kan räkna med 

kvittblivning.  

Västra sidan av Kärsbyån karaktäriseras av jordlager med postglacial finsand som 

ev kan ha begränsad genomsläpplighet. Området avrinner mot instängda 

lågpunkter (i norr mot ridhuset) och i söder mot Böljegången. I och med detta är 

det känsligt med ett ökat flöde till lågpunkterna. I norr finns sannolikt utlopp mot 

Kärsbyån. I söder har inget utlopptill Vättern hittats.  

I områden där marken planar ut och det uppstår svackor bedöms det kunna ske 

utströmning, se figur 14. I jordbruksmarkens slut bedöms detta ev kunna ske, se 

markerat utströmningsområde i bilaga 4 och figur 15. 

 

Figur 14. Figur på utströmningsområden 
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Möjligheten av kvittblivning är sannolikt relativt god, men med tanke på 

känsligheten i nedströms liggande område bör man i detaljplaneskedet utreda vilka 

begränsningar som krävs alternativt om det fordras kommunalt 

verksamhetsområde även för dagvattnet. 

 

Figur 15.Kärsby, möjlighet till LOD 
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Djurkälla 

I den södra halvan av området är det bedömt att grundvattnet kan vara relativt 

högt. I områden där marken planar ut och det uppstår svackor bedöms det kunna 

ske utströmning, se figur 14 ovan. I jordbruksmarkens slut vid åtgärdsplats 5 

bedöms detta ev kunna ske. 

 

Figur 16. Profil på markens lutning från höjdpunkt norr om planområdet, med 
markerat kors i bedömt utströmningsområde. Pil markerar gräns för planprogrammet 

I figur 16 visas en profil på markens lutning (baserad på Lantmäteriets öppna 

höjddata med 50 m grid, dvs låg detaljeringsgrad). Det röda korset visar läget där 

marken planar ut. Det är inte ett tydligt utströmningsområde, men då marken är 

blöt kan det bero på övergången till flackare mark. Avrinningen skärs även av den 

tvärgående vägen.  
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Marken i området består främst av postglacial sand och finsand. I nordöstra delen 

finns partier med sandig morän som av SGU bedöms ha medelhög 

genomsläpplighet., se figur 17. I figur 17 visas också ett område markerat som 

bedömt utströmningsområde, detta då markens genomsläpplighet här skulle 

kunna bli något lägre nedströms i den postglaciala sanden. Detta är en osäker 

bedömning och bör inte påverka planläggning i någon större utsträckning. 

 

Figur 17. Djurkälla, möjlighet till LOD 

Nybygget 

I området är det sand som övergår till postglacial sand i öst och marken är flack, 

se bilaga 4. Bedömningen är att det finns goda möjligheter till lokalt 

omhändertagande. 
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 Åtgärdsförslag 

I detta stycke beskrivs generella åtgärdsförslag, för utförlig beskrivning om 

respektive anläggningstyp hänvisas till litteratur. Internetsidor med bra 

information är till exempel dagvattenguiden.se och Stockholm stads plattform 

miljobarometern.stockholm.se/vatten/atgarder-for-vattenrening 

För avledning av dagvattnet rekommenderas tröga, öppna system i första hand. 

Dagvattnet ska kunna avledas med självfall för att ny exploatering ska anses 

lämplig i detta område. Dränvatten från husgrund ska omhändertas inom 

fastighetens tomtmark exempelvis i stenkista. 

Avseende rening är åtgärder nära källan att föredra. En samlad lösning, dit 

dagvatten leds, erbjuder ej bättre rening än lokalt omhändertagande av dagvatten 

inom tomtmark. Det är alltså eftersträvansvärt, sett till kvantitet och kvalitet, att 

lokala lösningar nära källan anordnas istället för större gemensamma anläggningar. 

Gemensamma anläggningar är främst aktuellt inom de områden där 

förutsättningarna för infiltration är mindre bra och där det finns ett behov av 

fördröjning. 

Lokalgator och allmän platsmark 

Avvattning av lokalgator måste ske via diken och infiltration. Gator bör ur ett 

dagvattenperspektiv förses med permeabel beläggning, till exempel grus. Om man 

av andra skäl väljer att asfaltera kommer flödet att öka och det blir än viktigare att 

se till att ha diken och ev dränering.  

I intilliggande områden finns asfalterade gator med kantsten som avvattnas med 

rännstensbrunnar till perkolationsledningar. Detta kan vara en lösning i de 

områden där infiltrationskapaciteten är god.  

Parkeringar och båtupplag 

På dessa ytor är det särskilt viktigt att ha god dagvattenhantering för reningens 

skull. 

10.1. Dagvattendamm för rening och fördröjning 

Dammar med permanent vattenyta för fördröjning och rening av dagvattnet.  

För att skapa en damm med god utformning rekommenderas det att dammen har 

ett längd/breddförhållande på minst 2:1 (>3:1 rekommenderas), en grundzon, 

slänt på 1:3 slänter och ett vattendjup på minst 1,5m. Med denna utformning 

krävs en minsta yta på ca 600 m2. En absolut minimumarea är 150 m2, men då 

krävs stängsel pga branta slänter och det är stor risk att det blir dålig reningseffekt 

samt risk för igenväxning.  
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Se tabell 5 för en första uppskattning av den volym som behövs för fördröjning 

för respektive plats. Fördröjningsbehovet varierar mellan platserna och är mellan 

ca 350 och 500 m3 och om man räknar på att vattnet tillfälligt kan få stiga 0,5 m 

krävs då en yta på 700-1 000 m2. I denna beräkning har Djurkälla bedömts ha 

störst behov av fördröjning och Nybygget minst. Noggrannare beräknar krävs i 

senare skede.  

Dammars reningseffekt planar ut efter en viss gräns. De sista grammen 

föroreningar som avskiljs blir då oproportionerligt dyra. Det är även så att 

reningseffekten i dammen blir lägre om ingående halt är låg.  

10.2. Infiltrationslösningar 

Med infiltrationslösningar menas här ytor (naturliga eller skapade) där dagvatten 

kan infiltrerar ner i marken och vidare till grundvattnet eller dränering. Syftet är att 

minimera avrinningen och även att rena dagvattnet. 

Infiltrationslösningar förespråkas i alla områden där jordlager, grundvatten och 

utformning av mark tillåter det. För att infiltration ska vara möjlig måste marken 

vara genomsläpplig och avstånd till grundvattenytan rekommenderas att vara 

minst 1 m. Längslutningen bör vara flack. Vid brantare lutning kan det behövas 

dämmen som stoppar upp vattnet. Det kan krävas att det övre jordlagret ersätts 

med annat material om det är täta jordlager för att möjliggöra infiltration. Det är 

viktigare ju större yta som avvattnas till den aktuella platsen för infiltration.  

Infiltrationsåtgärder förespråkas för samtliga hus. För att inte riskera fuktskador 

på huskonstruktioner är det viktigt att ytan lutar bort från huset och andra 

näraliggande hus.  
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Utkastare till grönyta 

Där takytan inte är för stor kan de utförs som enkla infiltrationsytor där stuprörets 

utkastare leder ut vattnet via betongplattor till en gräs- eller grusyta, se figur 18. 

Grönytan behöver då vara ca 5- 10% av den hårdgjorda ytan 

 

Figur 18. Motala kommuns beskrivning på LOD-anläggning 

Dagvattenkasetter och stenkistor 

Fördröjning och infiltration kan ske genom att dagvattnet leds till underjordiska 

dagvattenkasetter eller stenkistor. De utförs med eller utan dränering beroende på 

markens genomsläpplighet. 

Regnrabatter och biofilter 

Infiltration av dagvatten kan anordnas i långsgående stråk eller som små lokala 

anläggningar. Regnrabatter (kallas även bland annat dagvattenplantering och 

raingardens) utförs med eller utan dränering beroende på markens 

genomsläpplighet. Om dränering behövs anläggs den ofta i kombination med en 

bräddbrunn i nedströmsänden. Överkanten på bräddbrunnen är placerad ett par 

decimeter ovan dikets botten. Se figur 19 för exempel på regnrabatt i ett 

längsgående stråk. 

Ytbehov är ca 10% av den hårdgjorda ytan. [7], dvs om taket eller parkeringsytan 

är 100 m2 behövs ca 10 m2 regnrabatt.  
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Figur 19. Nedsänkt plantering med äng, Lørenskogvej i Köpenhamn. Foto VegTech 

Ett biofilter är en regnrabatt som har utformats med extra hänsyn till rening och 

anläggs framför allt vid större parkeringar eller längs gator. Den huvudsakliga 

reningen sker när dagvattnet rinner genom filtermaterialet. Bäst rening får man 

om vattnet rinner sakta genom filtret. För principsektion se figur 20. Det 

rekommenderas att använda ett filtermaterial som har ganska hög 

infiltrationsförmåga. Risken är annars att vattnet hinner frysa i filtret. Det material 

som forskarna använt består till största delen av sand. 

 

Figur 20. Exempelsektion biofilter. LTH och dagvattenguiden. 

 Platsspecifika åtgärdsförslag 

Platser för större åtgärdsförslag i form av dammar eller likande visas i bilaga 4. 

Dessa lägen är valda då de ligger topografiskt bra till, men exakta lägen kan 

justeras. Andra dagvattenåtgärder som görs kan minska behovet av dammar eller 

göra att det inte finns något behov alls.  

I samtliga områden förutsätts att lokalt omhändertagande sker på tomtmark.  

I beräkningarna har den jordbruks- och skogsmark som inte är markerad som 

aktuell för bebyggelse bevarats som respektive markanvändning. Det är dock 

tveksamt att marken vid bebyggelse bevaras som samma markanvändning vid 
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byggnation, särskilt gäller det jordbruksmarken (och dess dränering). 

Avvattningen av dessa delar måste också utredas i nästa skede. Det bedöms kunna 

lösas i detaljplaneläggningen. 

1. Bromma  

Damm för fördröjning och rening föreslås i läget för befintligt instängt område. 

Utlopp till befintligt dike och ledning.  

Dränering av dagvattenåtgärder på tomtmark kan behövas då marken bedöms ha 

begränsad genomsläpplighet. Om förutsättningarna för infiltration är bättre en 

denna grova analys på visar och om tomter görs stora med krav på stor andel 

grönyta kan det vara möjligt att det inte finns behov av fördröjning och rening.  

Byggnation får inte ske i lågstråk som är sekundär avrinningsväg, se även bilaga 5.  

Byggnation uppströms eller inom det instängda området B1, se figur 21, bör 

undvikas då det saknas avvattningssystem och området nedströms enligt 

översvämningskarteringen är instängt och därmed känsligt för tillkommande 

vatten. Delen som avrinner mot B1 ligger till största delen inom strandskydd. 

Eventuell byggnation med avrinning direkt till Vättern kräver fördjupad utredning 

av markförhållanden och höjning av grundvattennivån nedströms ska beaktas. 

 

Figur 21. Område vid B1 

B2a Bromma  

Damm eller annan åtgärd för fördröjning krävs. Utlopp till befintligt dike och 

ledning.  

K1. Kärsby N  

Dammar för rening och fördröjning föreslås. Utlopp till befintligt dike och 

ledning.  

Om förutsättningarna för infiltration är bättre en denna grova analys på visar och 

om tomter görs stora med krav på stor andel grönyta kan det vara möjligt att det 
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inte finns behov av fördröjning och rening. Dock for byggnation inte ske i 

lågstråk som är sekundär avrinningsväg.  

K2. Kärsby S 

Damm eller annan åtgärd för fördröjning krävs. Utlopp till instängt område (kärr). 

Det låglänta området mellan jordbruksmark och skog bör bevaras och nedströms 

liggande bostäder bör skyddas. Kärret och dess tillrinning bör bevaras. 

Markavvattning är tillståndspliktigt. 

K3. Kärsby Böljegången 

En eller två dammar för rening och fördröjning föreslås. Damm vid plats fyra kan 

kompletteras med en damm vid plats 4a.  

Utlopptill Vättern har inte kunnat hittas i fält och komplettering med nytt utlopp 

kan krävas. Det begränsar möjligheten till byggnation. Utflödet måste kontrolleras 

och nedströms liggande fastigheter får inte drabbas av ökade flöden eller högre 

grundvatten. Kompletteras med lokala infiltrationslösningar. Dränering av dessa 

behövs med största sannolikhet särskilt på de delar som enligt jordartskartan är 

mindre genomsläppliga.  

D1. Djurkälla Racketvägen/Krocketstigen 

När nedströms bebyggelse förtätas och blir till permanentboende ställs det krav på 

att området skyddas mot översvämningar. Därför föreslås en damm för 

fördröjning. Dammen bör utformas så att även rening sker (främst av 

näringsämnen). 

En damm i detta läge har flera funktioner, den kan utformas så att den avhjälper 

problem nedströms och gör förhållandena bättre vid en förtätning, den kan 

utformas för att fördröja tillkommande flöden vid byggnation uppströms och den 

kan ev möjliggöra exploatering av naturmarken nedströms. 

Vi den mer kontrollerad avrinning kan det vara möjligt att en viss del av 

naturmarken vid D1b kan exploateras, men det krävs då vidare utredning av 

grundvattennivåer och flödesvägar. 

Om exploatering sker uppströms befintlig bebyggelse krävs det att damm eller 

annan åtgärd för fördröjning dimensioneras så att anläggningen kan hantera 

tillkommande flöden från dessa områden.  

N1. Nybygget 

I detta område bör det vara tillräckligt med lokalt omhändertagande med 

infiltration. Eventuellt dränering måste ledas österut mot trumman under 

Riksväg 50. 
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 Påverkan på recipienten 

Här beskrivs påverkan på grundvatten, Kärsbyån och Vättern.  

Avsedd exploatering är ej förenad med höga föroreningskoncentrationer till 

utgående dagvatten eller grundvatten. Lokal infiltration av dagvatten är fördelaktig 

sett till minskning av föroreningar till aktuella recipient. För att skydda 

grundvattnet får infiltration inte ske på förorenad mark och avståndet från 

markyta till grundvatten bör vara minst en meter. Med dessa restriktioner bedöms 

påverkan på grundvattnet vara ringa. 

Jordbruksmark medför ett generellt högt läckage av framförallt näringsämnen 

beroende på hur det brukas och gödslas. Givet att jordbruksmark ersätts med 

villabebyggelse kan en minskning av framförallt näringsämnen förväntas. 

Sammantaget medför ej avsedd byggnation i enlighet med aktuellt planprogram en 

betydande ökad belastning av föroreningar till aktuella recipienter Vättern och 

Kärsbyån vilket även bekräftas av aktuella beräkningar. 

Förtätning/exploatering kan medföra en risk för erosion, vilket kan medföra 

grumlig. Detta begränsas genom att det på utsatta ställen anläggs erosionsskydd 

och/eller sandfång.  

 

12.1. Påverkan på miljökvalitetsnormer (MKN) 

Den ökade belastningen i samband med exploateringen kommer att inte kunna 

förändra MKN för den stora vattenförekomsten Vättern, inte ens på någon 

enskild kvalitetsfaktornivå. Inte heller Kärsbyåns miljökvalitetsnormer kan 

förväntas försämras. Kärsbyån bedöms vara mest känslig för ökad grumling och 

mängden sediment kan förväntas minska vid byggnation. Flödet i Kärsbyån i den 

del där utflöden förändras efter byggnation är högt och vattnets omsättningstid 

därmed kort. Trots att ingen försämring av miljökvalitetsnormerna är att förvänta 

är det viktigt att se till att ökningen begränsas. 

12.2. Påverkan på badvattenkvalitet 

Klassificering av badvattenkvalitet utgår ifrån förekomst av bakterierna E.coli och 

intestinala enterokocker då dessa kan tyda på förekomst av avföring i vattnet. 

Störst risk för påverkan på badvattenkvalitén är bräddningar från spillvattennät till 

dagvattensystemet/recipienten. Risken för detta minimeras i och med 

planprogrammets genomförande då det i och med detta blir kommunalt 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten. En minskning i andel enskilda 

avlopp är en viktig förbättring för vattenkvalitén.  
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I området för Djurkälla med befintligt fritidshusområde planeras 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Området har redan idag kommunal 

vattenförsörjning genom avtal, men på grund av problematik med enskilda avlopp 

utreds nu kommunal spillvattenavledning från fastigheterna. Systemet för 

spillvattnet planeras att bli ett LTA-system (Lätt Tryck Avlopp). Detta innebär att 

varje fastighet behöver en pumpenhet för att pumpa ut på kommunala 

ledningsnätet. På kommunens huvudledningsnät kommer det att finnas större 

pumpstationer som kommer trycka spillvattnet vidare. För att inte överbelasta 

detta system får inte dag- eller dränvatten anslutas till spillvattenavledningen. De 

större pumpstationerna byggs vanligen med en bräddfunktion som gör att 

spillvatten rinner ut till dike eller annan lösning vid problem i pumpstationen. I 

och med närheten till Vättern samt dagvattensituationen ska pumpstationen vara 

försedd med larm om bräddning. Rutin ska finnas för rensning vid bräddplats för 

att minska förorening av dagvatten i området. 

12.3. Påverkan på vattentäkten 

Sett till halterna är de relativt låga i dagvattnet som når recipienten. Om man 

jämför halter i dagvatten med Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten [8], 

se tabell 10, är halterna lägre än gränsvärden för när dricksvatten är tjänligt.  

Övriga beräknade ämnen finns inte med i Livsmedelsverkets tabell, bortsett från 

PAH. Schablonvärden för PAH i dagvatten är osäkra och därför har man valt att 

inte ange riktvärden för PAH i dagvatten i branschen och det är inte att 

rekommendera att här jämföra halter. 

Tabell 10. Gränsvärden för dricksvatten jämfört med dagvatten 

 
Pb Cu Cd Cr Ni Hg 

Gränsvärden enligt Livsmedelverket 
(ug/l) 

10 200 5 50 20 1 

Efter exploatering 6,8 14 0,24 3,2 3,6 0,012 
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 Förslag till planbestämmelser  

I detaljplaner kan endast frågor som har stöd i fjärde kapitlet i Plan- och 

bygglagen (PBL) regleras. Vid reglering av dagvattenhantering handlar det framför 

allt om att skapa goda förutsättningar för att avvattna kvartersmark och allmän 

plats samt att reservera de markområden som behövs för att avleda och ta hand 

om vattnet i allmänna VA-anläggningar. 

Enligt Boverket är det byggherrens ansvar att se till att de åtgärder som regleras i 

detaljplan genomförs och det är kommunens ansvar att följa upp genomförandet. 

När det gäller åtgärder för rening regleras det inte via Plan- och bygglagen utan 

genom annan lagstiftning, främst Miljöbalken. 

I kommande detaljplaner rekommenderas det att reservera mark för den 

fördröjning som är nödvändig. Det är viktigt att ange andel hårdgjord yta, särskilt i 

de planer där tomter förväntas bli små. Alternativt måste 

gemensamhetsanläggningar för hantering av dagvatten genomföras.  

De större dagvattenåtgärderna kommer att behöva vara 

gemensamhetsanläggningar och man bör noga överväga driften och 

ansvarsfördelning.  

Vägar bör regleras så att det säkerställs att avvattning är möjlig (till exempel 

tillräcklig bredd med plats för diken).  

För ytor för parkering och/eller båtupplag bör mark reserveras för 

dagvattenhantering/oljeavskiljning alternativt krav ställas i planbeskrivning eller 

exploateringsavtal.  

I planarbetet måste husdränering beaktas för att detta ska kunna hanteras inom 

tomtmark exempelvis med en stenkista. 

Vid nyexploatering och speciellt vid större lutningar av marken måste höjdsättning 

för fastigheter finnas med i plankarta för att säkerställa att avrinning av dagvatten 

kan ske med fördröjning samt för att minska risken att avrinningen drabbar annan 

fastighet.  
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 Krav och riktlinjer 

Det finns ett antal lagkrav och riktlinjer som berör det aktuella projektet. Nedan 

räknas några aktuella lagar upp. Utöver dessa regleras dagvattenhantering även i 

Lagen om allmänna vattentjänster, Jordabalken m.m.  

Hela området för planprogrammet planeras att ingå i kommunens 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Området planeras bli ett så kallat 

LOD-område, vilket innebär att dagvattnet tas om hand om lokalt och i detta 

område infiltrerar lokalt på respektive tomt.  

Enligt Länsstyrelsens WebGIS-tjänst finns inga markavvattningsföretag i området.  

14.1. EU:s ramdirektiv för vatten, Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Regleras i 5 kap i miljöbalken. nom vattenförvaltningen används 

miljökvalitetsnormer för att ange krav på vattnets kvalitet. För ytvatten ställs krav 

med utgångspunkt från ekologisk och kemisk status. Icke försämringskravet innebär 

att ingen enskild kvalitetsfaktor får försämras. 

14.2. Strandskydd 

Regleras i 7 kap. 13–18 § i miljöbalken. För Vättern är strandskyddet utvidgat till 

150 m.  

Strandskyddet är en bestämmelse som syftar till att värna det rörliga friluftslivet 

samt livsmiljöer för växt- och djurliv. Därför är det inte tillåtet att göra något som 

försämrar livsvillkoren för växter och djur eller begränsar allmänhetens tillträde till 

området. Om dispens ges från strandskyddet är det när det gäller dagvatten-

hanteringen viktigt att beakta tillgängligheten för friluftsliv och skapa goda 

livsvillkor för växt och djurliv.  

14.3. Vattenskyddsområden 

Regleras i 7 kap. 21-22§ i Miljöbalken. Vättern är vattentäkt för flertalet 

kommuner. Motalas vattenintag ligger i Råssnäs, sydväst om den udde som omger 

Varamobaden.  

Gällande vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsbestämmelser för 

Vättern för de kommuner som ligger inom Östergötlands län meddelades av 

Länsstyrelsen 2014-01-30. Vattenskyddsområdet på land omfattas av en så kallad 

sekundär skyddszon 50 m från strandkanten där ett antal föreskrifter gäller, dock 

ingen särskild om dagvattenhantering eller dagvattenutsläpp.  

Planområdet berör en grundvattenförekomst i den sedimentära berggrunden och 

gränsar till en grundvattenförekomst i ett sand- och gruslager som överlagrar 
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berggrunden. Grundvattenförekomsten i sand- och gruslagret sträckte sig i den 

tidigare klassningen in under planområdet i sand- och gruslagret som hade en 

större utbredning än nuvarande vattenförekomst. 

14.4. Natura 2000  

Enligt bevarandeplan för Natura 2000 i Vättern [9] är lokalt omhändertagande av 

dagvatten vid ny- och ombyggnation en bevarandeåtgärd som uppmuntras. Man 

uppmuntrar till att bevara diken. Grumlande och näringstillförande verksamheter 

ska undvikas, vilket inte är aktuellt i utredningsområdet. Det är därmed av stor 

vikt att säkerställa att grumling undviks, även i byggskedet. 

14.5. Dagvattenpolicy 

Motala kommun har en dagvattenpolicy antagen 2007 [10]. När det gäller 

riktvärden för vattenkvalitet i utsläppspunkt hänvisar kommunen till Göteborgs 

riktlinjer [11] som är mer uppdaterade, se tabell 11. För Vättern bedöms 

StormTacs riktvärden [12] vara mer relevanta särskilt när det gäller näringsämnen 

då det är en näringsfattig sjö. Givetvis ska åtgärder göras för att nå så låga halter 

som möjligt då Vättern är känslig för påverkan på grund av lång omsättningstid. 

Tabell 11. Riktvärden 
 

StormTac riktvärden 
ug/l 

Göteborg riktvärden i 
utsläppspunkt 

ug/l 

P 160 50 

N 2000 1250 

Pb 8 14 

Cu 18 10 

Zn 75 30 

Cd 0,4 0,4 

Cr 10 15 

Ni 15 40 

Hg 0,03 0,05 

SS 40 000 25 000 

Olja 400 1000 

PAH16 saknas saknas 

BaP 0,03 0,05 

 

För PAH finns få riktvärden för dagvatten och recipienter, och nästan inga 
bakgrundsvärden. Det är svårt att tolka PAH-data eftersom antalet analyserade 
PAH:er varierar mellan olika undersökningar, och i många studier redovisas inte 
heller de enskilda ämnena. Att ha ett riktvärde för en grupp PAH:er har inte 
ansetts relevant eftersom varje enskilt ämne bör beaktas. [12] 
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14.6. Plan- och bygglagen 

Enligt Boverket gäller det att kommunen i detaljplaneläggningen behöver visa hur 

dagvattenhanteringen kommer att lösas. Med planbestämmelser kan kommunen 

skapa de förutsättningar som behövs för att genomföra en viss dagvattenlösning.  

Utgångspunkten i plan- och bygglagen, PBL, är att marken som ska tas i anspråk 

för bebyggelse ska vara lämplig för det ändamål som detaljplanen anger. Är 

dagvattnet ett problem som behöver lösas för att marken ska anses vara lämplig 

ska kommunen kunna visa att ett genomförande av detaljplanen klarar av att lösa 

problemet. I vissa fall kan det räcka att kommunen i planbeskrivningens 

genomförandedel visar hur lösningen ska genomföras. I andra fall kan kommunen 

också behöva införa särskilda planbestämmelser för att dagvattenlösningen ska 

kunna genomföras och marken ska bli lämplig.  

14.1. Branschpraxis och riktlinjer 

Svenskt Vattens publikation P110 ska gälla vid dimensionering av system för 

dagvattenavledning [13]. 
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 Slutsats 

Möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten 

Ja, men möjligheten till kvittblivning genom infiltration är varierande och lokalt 

låg på vissa platser och åtgärder krävs för fördröjning och diken/ledningar för 

avledning. Möjligheten till infiltration begränsas också av att dagvatten som 

infiltreras kan komma att tränga ut nedströms i det låglänta området. 

Möjlighet till avledning av dagvatten 

I Kärsby, Böljegången finns ett område som idag saknar utlopp till Vättern eller 

Kärsbyån vilket där medför begränsad möjligheten till exploatering. I övrigt finns 

möjlighet till avledning, men kapaciteten kan vara begränsad och 

ägandeförhållanden för ledningar otydliga.  

Reningsbehov för att inte påverka MKN för vatten 

För dagvatten från parkeringsytor och båtupplag finns reningsbehov och detta 

dagvatten föreslås att ledas till lokal åtgärd för rening. Gatuvatten bör ledas i diken 

med infiltration alternativ ledas till större infiltrationsyta/damm. 

Dagvatten från bostadsbebyggelse kommer att renas då det av avvattningstekniska 

skäl måste avledas via tröga system och på flertalet platser även fördröjas.  

Behov av fördröjning 

Ja, dagvattnet måste fördröjas och/eller avledas trögt i all ny bebyggelse i området. 

Om förutsättningarna för infiltration är bättre en denna grova analys påvisar och 

om tomter görs stora med krav på stor andel grönyta kan det vara möjligt att 

exploatering kan ske utan gemensamhetsanläggningar för fördröjning och rening. 

Bäst förutsättningar ur ett flödes- och fördröjningsperspektiv finns i område K1. 

Kärsby N och område N1 Nybygget. 

Behov av fortsatt utredning 

Samtliga områden kräver vidare utredning i detaljplaneskedet.  

En analys bör göras av behovet av kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 

Området kring ridhuset (punkt K4, bilaga 2) behöver studeras vidare om det är 

aktuellt med bebyggelse där. 

Kalmar den 15 oktober 2018 

Vatten och Samhällsteknik AB 
 

 
 
Kristina Händevik Olle Eidem 
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 Underlag 

Följande underlag har använts i uppdraget:  
- Primärkarta i DWG-format samt Motala kommuns lagerindelningslista  
- Höjddata från Lantmäteriet (50 grid) 
- Ortofoton, Motala kommun 
- Översvämningskartering, Sweco (rapport, shp-filer) 
- Översiktlig geoteknisk undersökning, WSP (rapport) 
 
Koordinatsystem Sweref 99 15 00 

Höjdsystem RH2000 
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