
Rapport 

DETALJPLAN BERGMOSSEN, 
BRÅSTORP 1:8 - 

DAGVATTENUTREDNING 

 

Slutrapport 

2022-12-16 



  

  

 

Tyréns Sverige AB  2022-12-16 
Tel: 010 452 20 00 www.tyrens.se 
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986 

2(43) 

Uppdrag: 327555 Detaljplan Bergmossen 

Titel på rapport: DETALJPLAN BERGMOSSEN, BRÅSTORP 1:8 - 

DAGVATTENUTREDNING 

Status: Slutrapport 

Datum: 2022-12-16 

Medverkande 

Beställare: Arkitekterna Krook & Tjäder i Halmstad AB  

Kontaktperson: Isabelle Sorjonen 

Konsult: Daniel Kangas 

Uppdragsansvarig: Rebecka Skånhagen 

Kvalitetsgranskare: Sofie Björnberg 

  



  

  

 

Uppdrag: 327555 Detaljplan Bergmossen  2022-12-16 
Beställare: Arkitekterna Krook & Tjäder i Halmstad AB   Slutrapport 

https://tyrens.sharepoint.com/sites/327555-SE-TYR/Shared Documents/Ω R/Text/DVU DP Bergmossen_efter externgranskning.docx 

3(43) 

Sammanfattning 
Tyréns har fått i uppdrag av Krook och Tjäder Arkitekter i Halmstad att 

utföra en översiktlig dagvatten- och skyfallsutredning för ett planerat 

bostadsområde i Motala. Området är inom fastigheten Bråstorp 1:8 och 

kallas Bergmossen. Utredningen syftar till att utreda behov av hantering av 

dagvatten och skyfall och ska utgöra underlag för pågående arbete med 

detaljplan för området.  

Flödesberäkningar visar att fördröjning av dagvatten krävs, för att inte öka 

flöden när skogsmark ersätts med bostadsbebyggelse. Beräknad 

fördröjningsvolym uppgår till cirka 600 m3 vid dimensionering för 20 års 

statistisk återkomsttid.  

Genomförd skyfallsanalys visar att det inom utredningsområdet finns delar 

som riskerar att översvämmas vid skyfall. Berörda platser utgörs dock av 

mark där ingen förändring av markanvändningen planeras. Föreslagen 

bostadsbebyggelse påverkar några naturliga rinnvägar. På dessa platser 

kan finnas behov av exempelvis diken för att styra undan vatten från hus 

och bostadsgårdar. Föreslagen lokalgata bör höjdsättas lägre än 

omgivande bostadsfastigheter för att kunna utgöra skyfallsväg vid extrema 

regn.  

Det finns goda förutsättningar att hantera dagvatten inom föreslaget 

planområde. Föreslaget dagvattensystem utgörs av anläggningar på såväl 

kvartersmark som inom allmän plats. Inom kvartersmark föreslås avledning 

av vatten från tak och samlade parkeringsytor till regnbäddar och 

svackdiken för fördröjning, rening och trög avledning. För radhus föreslås 

även magasinering av dagvatten från takytor i regntunnor för bevattning. 

Från fastigheter leds dagvatten till täta allmänna ledningar, som i sin tur 

leder dagvattnet till svackdike och torr damm i naturområde i planområdets 

norra del. Delar av naturområdet bör utformas för att vara multifunktionellt 

och kunna översvämmas vid extrema regn. 

Föreslagna lösningar inom planområdet tillsammans med avledning av 

vatten till Herrefallsmossen (torvmosse) kan effektivt rena aktuella 

föroreningar innan vattnet når recipienten, Motala Ström. Planerad 

förändring av markanvändning bedöms inte påverka recipientens status 

eller möjlighet att nå miljökvalitetsnormer. 
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1  Bakgrund och syfte 
Arkitekterna Krook & Tjäder arbetar med att ta fram en detaljplan för 

bostäder i norra delen av Motala, inom del av fastigheten Bråstorp 1:8. 

Området kallas Bergmossen och är idag till största delen bevuxen med 

lövträd. Planerade bostäder utgörs av en blandning mellan radhus och 

flerbostadshus. Denna utredning syftar till att utreda behov av hantering av 

dagvatten och skyfall och ska utgöra underlag för pågående arbete med 

detaljplan för området.    

Dagvattenutredningen ska bidra till vägledning för Arkitekterna Krook & 

Tjäder, FB Bostad Utveckling AB och Motala kommun i processen att ta 

fram detaljplan för Bergmossen. Den gemensamma målsättningen är att 

dagvattenhanteringen ska vara effektiv och hållbar samt att dagvattnet ska 

bidra med mervärden som resurs i området 

Tyréns har även fått i uppdrag att utföra en geoteknisk utredning, som 

utförs parallellt med dagvattenutredningen.  

2  Metodik och avgränsning 
Beräkning av dimensionerande flöden och utjämningsvolymer har gjorts i 

enlighet med rekommendationer i Svenskt Vattens publikation P110. 

Skyfallsanalys har gjorts i Scalgo Live. 

Föroreningsberäkningar har gjorts i StormTac. Nuvarande och framtida 

föroreningsmängder antas genom schablonvärden. Reningslösningar 

föreslås med utgångspunkt i framtida föroreningar och med hänsyn till vad 

som bedöms kunna påverka berörda vattenförekomster. 

2.1  Avgränsningar och förutsättningar 

Dagvattenutredningen omfattar: 

• Platsbesök 

• Beskrivning av befintliga förhållanden  

• Beskrivning av recipient och MKN 

• Beräkning av flöden vid befintliga och planerade förhållanden 

• Beräkning av fördröjningsbehov för dagvatten 

• Beräkning av föroreningsmängder vid befintliga och planerade 

förhållanden 

• Bedömning av påverkan på recipient och MKN 
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• Förslag på åtgärder för dagvattenhantering, för att minska risk för 

negativ påverkan. Vid förslag på åtgärder ska särskild vikt läggas vid att 

dagvattnet ska ses som resurs. 

• Gestaltning av principförslag för dagvattenhantering 

• Skyfallsanalys vid befintliga och planerade förhållanden 

• Förslag på åtgärder för skyfallshantering 

• Rekommendationer för fortsatt planarbete 

Dagvattenutredningen följer riktlinjer enligt Svenskt Vattens publikationer 

P110, P104 och P105.  

2.2  Underlag 

Följande underlag har använts under utredningen:  

• Underlag avseende befintliga ledningar, erhållet via Ledningskollen 

samt från Motala kommun 

• Höjddata från Lantmäteriet 

• Öppen data från SGU, Länsstyrelsen, MSB och VISS 

2.3  Koordinat- och höjdsystem 

Koordinatsystem som används är SWEREF 99 15 00. Höjdsystemet är 

RH 2000. 

2.4  Flödesberäkningar 

Rationella metoden enligt Svenskt Vatten P110 har använts för att beräkna 

dimensionerande flöden, se ekvation 1:  

𝑞𝑑𝑎𝑔 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖(𝑡𝑟) ∗ 𝑘𝑓 (1) 

där 

𝑞𝑑𝑎𝑔 𝑑𝑖𝑚 = Dimensionerande flöde, [l/s] 

𝐴 = Avrinningsområdets area, [ha] 

𝜑        = Avrinningskoefficient [-] 

𝑖(𝑡𝑟)  = Dimensionerande nederbördsintensitet, [l/s*ha] 

𝑡𝑟      = Regnets varaktighet 

𝑘𝑓 = Klimatfaktor [-] 
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Avrinningskoefficienter för olika ytor anges i P110. Intensiteten är en 

funktion av både återkomsttid och varaktighet. Dimensionerade flöde har 

beräknats för 5- och 20-årsregn enligt rekommendationer i P110 för ”tät 

bostadsbebyggelse”.1 Regnets varaktighet i flödesberäkningarna antas 

motsvara koncentrationstiden, dvs. rinntiden från den mest avlägsna 

punkten avrinningsområdet. Rinntiden uppskattas utifrån avstånd som mäts 

i kartor och rinnhastigheter enligt P110 (tabell 4.5). Intensiteten beräknas 

enligt Dahlströms formel i Svenskt Vatten P104, se ekvation 2: 

𝑖(𝑡𝑟) = 190 ∗ √𝑇
3

∗
ln (𝑡𝑟)

𝑡𝑟
0,98 + 2 (2) 

där 

𝑖(𝑡𝑟)  = Regnintensitet, [l/s*ha] 

𝑡𝑟 = Regnvaraktighet, [minuter] 

𝑇 = Återkomsttid [månader] 

För framtida scenarier multipliceras intensiteten med en klimatfaktor för att 

ta höjd för ökad nederbörd i samband med framtida klimatförändringar. 

Denna har valts till 1,25 enligt riktlinjer i P110. 

2.5  Beräkning av fördröjningsvolym 

För beräkning av fördröjningsvolymer används rationella metoden. 

Framtida flöden räknas utifrån 20-årsregn med klimatfaktor, i enlighet med 

rekommendationer i Svenskt Vatten P110 för tät bostadsbebyggelse. 

Beräkningarna utförs för flera regnvaraktigheter för att hitta den varaktighet 

som ger upphov till störst fördröjningsvolym. Utflöden från framtida 

fördröjningsmagasin antas motsvara dimensionerande flöden under 

befintliga förhållanden. 

2.6  Beräkningsprogram 

2.6.1  Scalgo Live 

Scalgo Live är ett webbaserat verktyg för att bedöma översvämningsrisker 

och flödesvägar vid olika nederbördsmängder. Verktyget utgår från höjder 

hämtade från Lantmäteriet med en upplösning på 1x1 m för aktuellt 

 
1 5 år är statistisk återkomsttid för dimensionerande flöde i fylld ledning, då 
vattennivån är i hjässan (toppen av ledningen). 20 är statistisk återkomsttid för 
dimensionerande flöde när trycklinjen (vattennivån) är i markytan. 
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område. Lantmäteriets höjddata på platsen är insamlad 2022-03-12. 

Byggnader är hämtade från GSD-fastighetskartan vilken uppdateras 

kontinuerligt. 

Skyfallsanalysen i Scalgo Live syftar endast till att ge en indikation om vilka 

områden som löper störst risk att översvämmas vid kraftiga regn. Analysen 

har en del begränsningar som är viktiga att känna till vid tolkning av 

resultatet: 

• Alla ytor antas vara helt täta, dvs. allt vatten som faller på en yta 

kommer avrinna ytledes. Underjordiska ledningar och infiltration tas 

ingen hänsyn till, vilket kan vara betydande framförallt vid mindre 

regnmängder. Dock innebär större regnmängder generellt att olika ytor 

beter sig mer och mer lika. Allt eftersom marken blir vattenmättad ökar 

andelen som avrinner ytledes. 

• Ingen hänsyn tas till rinntid. Analysen visar resultatet när allt vatten 

runnit färdigt och stannat. Det kan bli särskilt missvisande för stora 

avrinningsområden, där rinntiden kan vara lång. 

• Modellen innehåller data som har inhämtats under flera år. I de fall det 

har gjorts förändringar i marknivåer de senaste åren, finns risk att de 

ändringarna inte syns i analysen när nationell höjddata används. 

2.6.2  StormTac 

StormTac är ett webbaserat verktyg för att bedöma föroreningsbelastning 

från olika typer av områden och kan även användas för att bedöma 

reningseffekt i olika typer av dagvattenanläggningar. Beräkningarna utgår 

från schablonvärden och skall därför endast tolkas som en indikation på 

vilka halter och mängder som riskerar att transporteras med dagvatten från 

ett visst område och inte som exakta värden. 

3  Områdesbeskrivning (befintliga 
förhållanden) 

3.1  Orientering och närområde 

Planerat exploateringsområde ligger i norra delen av Motala, se Figur 1. 

Precis norr om utredningsområdet finns småhusbebyggelse. Öster om 

området finns en förskola. Söder om området går Bergsättersvägen. Åt 

väster finns ett grönområde med aktivitetsytor. Grönområdet utgör del i ett 

sammanhängande grönstråk i nord-sydlig riktning. Grönstråket förbinder en 

torvmosse (Herrefallsmossen) nordväst om utredningsområdet med 
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grönområden söder om Bergsättersvägen. Till Herrefallsmossen leds 

dagvatten från ledningsnät för fördröjning (Motala kommun, 2022).  

 

Figur 1. Dagvattenutredningens utredningsområde är placerat i norra delen av Motala  
(Scalgo ApS, 2022).  
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3.2  Markanvändning 

Marken inom utredningsområdet utgörs av i huvudsak skog, som till största 

del är lövskog med träd såsom björk (se Figur 2) och asp. I västra delen 

finns en öppen gräsyta. 

 

Figur 2. Inom utredningsområdet består markanvändningen av skog, där lövträd såsom 
björk dominerar. Bild tagen i södra delen av utredningsområdet.  

 

Figur 3. Norr om utredningsområdet går en GC-väg i öst-västlig riktning. Bilden visar riktning 
västerut. 
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Figur 4. Gång- och cykelväg i östra delen av utredningsområdet. Bilden visar riktning norrut. 

 

Figur 5. I västra delen av utredningsområdet finns en öppen grönyta. Bilden visar riktning åt 
nordöst. 

3.3  Topografi 

Nivåerna i utredningsområdet varierar mellan cirka +104 och +113, se 

Figur 6. De högsta nivåerna är i sydöstra delen av området och de lägsta i 

nordvästra delen. 
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Figur 6. Befintlig topografi i utredningsområdet (Scalgo ApS, 2022). 

3.4  Geologi och grundvatten 

Utförd geoteknisk undersökning (Tyréns AB, 2022) visar att den 

dominerande jordarten i utredningsområdet är sand och siltig sand. Det 

förekommer även inslag av finjord bestående av silt och sandig silt, 

framförallt i områdets norra del. Sand har generellt relativt hög 

genomsläpplighet och lämpar sig ofta väl för infiltration av dagvatten. Silt är 

betydligt tätare och medger begränsad infiltrationsförmåga. För mer 

information om jordarter hänvisas till geoteknisk undersökning. 

Grundvattennivån har uppmätts i september 2022 (Tyréns AB, 2022) . Vid 

mätning kunde grundvattennivån endast fastställas i en av tre mätpunkter. 

Tabell 1 nedan visar mätresultat från Tyréns grundvattenmätning. 

Punkternas placering i utredningsområdet visas i Figur 7.  
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Tabell 1. Mätresultat från Tyréns grundvattenmätning under september 2022. 

Undersöknings-
punkt 

Djup under markytan 
[m] 

Grundvattenytans nivå 

22T01 > 3,6 (torrt vid mätning) Under +100,6 

22T05 3,8-3,9 Cirka +104,3 till +104,4 

22T06 > 6,2 (torrt vid mätning) Under +101,3 

 

Figur 7. Mätpunkter för Tyréns grundvattenmätning under september 2022. 

Baserat på jordtyp och uppmätta grundvattennivåer, bedöms att marken 

inom utredningsområdet medger viss möjlighet till infiltration av dagvatten. 

Lokala variationer av infiltrationsförmågan kan förekomma, eftersom 

jordtypen varierar något. Det bör poängteras att grundvattennivån har mätts 

vid enbart ett tillfälle i september. Högre grundvattennivåer kan troligtvis 

förekomma vid andra tidpunkter. För att få mer information om 

grundvattennivåer och göra ett antagande om högsta förekommande 

grundvattenyta, rekommenderas mätning över en tidsserie som omfattar 12 

månader.  

3.5  Recipienter och miljökvalitetsnormer 

3.5.1  Befintligt avvattningssystem och ytvattenrecipient 

I nära anslutning till utredningsområdet finns befintliga dagvattenledningar 

som utgör tekniska avvattningssystem. Dessa ledningar leder till 
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Herrefallsmossen nordväst om utredningsområdet, se Figur 8. Från 

mossen leds vatten vidare till Bergsätersbäcken och ledningar genom 

Motala till Motala ström, som därmed utgör huvudsaklig recipient för vatten 

från utredningsområdet.  

 

Figur 8. Gulmarkerat område utgör tekniskt avrinningsområde för närliggande ledningsnät 

med utlopp i Motala Ström (Bild erhållen från Motala kommun).  

Vatten som avrinner ytligt (utan hänsyn till underjordiska ledningar) från 

utredningsområdet avrinner till Göta kanal, se Figur 9. Det innebär att Göta 

kanal delvis utgör recipient för dagvatten när ledningsnäten är 

överbelastade (vid skyfall).  
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Figur 9. Göta kanal är recipient vid ytlig avrinning (VISS, 2022).  

3.5.2  Grundvattenförekomster 

Utredningsområdet är beläget ovan en grundvattenförekomst, se Figur 10. 

Den aktuella förekomsten, Motala-Klockrike, utgörs av sedimentärt berg. 

Strax sydväst om utredningsområdet finns även en sand- och 

grusförekomst.  
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Med hänsyn till att mängden vatten som inom utredningsområdet infiltrerar 

till grundvattnet bedöms som liten, antas att grundvattenförekomsten inte 

kommer utgöra huvudsaklig recipient för dagvatten från området.  

 

Figur 10. Utredningsområdet ligger ovan en grundvattenförekomst (VISS, 2022). 
Utredningsområdet och grundvattenförekomstens utbredning är markerade med svarta 
linjer. 

3.5.3  Miljökvalitetsnormer 

År 2000 trädde EUs gemensamma vattendirektiv i kraft vilket syftar till att 

säkerställa god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Samtliga 

Sveriges naturliga ytvattenförekomster har klassats utifrån ekologisk och 
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kemisk status. Konstgjorda ytvattenförekomster klassas utifrån ekologisk 

potential och kemisk status. Grundvattenförekomsterna klassas utifrån 

kemisk status och kvantitativ status. Vattenförekomsterna har även 

fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) vilka anger vilken status 

vattenförekomsten ska uppnå samt till vilket år statusen ska vara uppnådd. 

Tabell 2 nedan visar MKN för aktuella recipienter.  

Tabell 2. Miljökvalitetsnormer för ytvattenrecipienten Motala ström samt 

grundvattenförekomsten Motala-Klockrike (VISS, 2022). 

Vatten-
förekomst 

Miljökvalitets-
norm 

Status 
förvaltnings-
cykel 3 
(2017-2021) 

Utpekade 
miljö-
problem 

Utpekade 
påverkans-
källor med 
koppling till 
dagvatten 

Motala 
ström 
(SE649127-
145681) 

God ekologisk 
potential 2039 

Otillfreds-
ställande 
ekologisk 
potential 

Dålig 
konnektivitet, 
otillfreds-
ställande 
hyrologisk 
regim och 
morfologiskt 
tillstånd. 
Problemen är 
kopplade till 
flödesreglering 
vid kraftverk.  

Urban mark-
användning, 
med risk för 
sänkt status 
avseende 
benso(a)pyren, 
PAH’er och 
metaller. 
 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Uppnår ej 
god kemisk 
status 

Höga halter 
bromerad 
difenyleter 
samt 
kvicksilver, 
som båda 
beror av 
atmosfärisk 
deposition. 

Motala-
Klockrike 
(SE648851-
146082) 

God kemisk 
status 

God kemisk 
status 

  

God kvantitativ 
status 

God 
kvantitativ 
status 

 

3.6  Skyddad natur 

Utredningsområdet omfattas inte av något naturreservat eller 

vattenskyddsområde. Det finns dock naturvärden att beakta med hänsyn till 

att en spridningskorridor ska bevaras mellan grönområden nordväst och 

sydväst om utredningsområdet. En naturvärdesinventering bör utföras för 

att fastställa vart det finns eventuellt särskilt skyddsvärda arter och miljöer 

inom utredningsområdet.  
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3.7  Reningskrav 

Motala kommun har 2022-02-22 antagit riktlinjer för utsläpp av dagvatten 

(Motala kommun, 2022). Aktuella riktvärden visas i Tabell 3 nedan. 

Riktvärdena gäller utsläpp av dagvatten till ledningsnät och syftar till att 

ange miniminivåer för rening av dagvatten. Påverkan från 

exploateringsområden och nivå för rening ska dock avgöras i varje enskilt 

fall.  

Tabell 3. Motala kommuns riktvärden för utsläpp av dagvatten (Motala kommun, 2022). 

Parameter Enhet Riktvärde 

pH  6,5-9 

Fosfor (P) µg/l 175 

Kväve (N) mg/l 2,5 

Bly (Pb) µg/l 10 

Koppar (Cu) µg/l 30 

Zink (Zn) µg/l 90 

Kadmium (Cd) µg/l 0,5 

Krom (Cr) µg/l 15 

Nickel (Ni) µg/l 30 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,07 

Suspenderade 
ämnen (SS) 

mg/l 60 

Oljeindex mg/l 0,7 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,07 

3.8  Markavvattningsföretag 

Det finns inga markavvattningsföretag inom eller i direkt anslutning till 

utredningsområdet.  

4  Planerade förhållanden 
Bebyggelsen som planeras inom utredningsområdet utgörs av bostäder, 

primärt i form av radhus och flerbostadshus. Exakt hur utformningen blir är 

inte bestämt och detaljplanen medger flera olika utformningar. Tidigt utkast 

av plankarta som visar ungefärlig utbredning av kvartersmark visas i Figur 

11 nedan.  
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Figur 11. Tidigt utkast till plankarta (Krook och Tjäder 2022-11-24). 

Figur 12 och Figur 13 nedan visar två exempel på utformning av 

bostadsbebyggelse som detaljplanen möjliggör. Alternativ 1 har 

förhållandevis större andel bostäder i form av radhus och Alternativ 2 har 

större andel lägenheter i flerbostadshus.  

 

Figur 12. Tidigt utkast utformningsskiss alternativ 1 (Krook & Tjäder 2022-10-03). 
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Figur 13. Tidigt utkast utformningsskiss alternativ 2 (Krook & Tjäder 2022-10-03). 

4.1  Huvudmannaskap 

Motala kommuns verksamhetsområde för dagvatten ska omfatta aktuellt 

planområde.  

5  Flödesberäkningar 
För flödesberäkningar antas dimensionerande återkomsttider enligt 

rekommenderade minimikrav för dimensionering av ledningsnät i tät 

bostadsbebyggelse, som anges i Svenskt vatten P110. Därmed antas 

dimensionerande återkomsttid för fylld ledning till 5 år och återkomsttid för 

trycklinje i marknivå till 20 år. Beräkningarna omfattar bara planerat 

bostadsområde, där förändrad markanvändning föreslås.  

5.1  Befintliga förhållanden 

Vid dimensionerande regn under befintliga förhållanden antas en rinntid om 

60 min. Rinntiden har antagits baserat på att vatten avrinner på markytan 

hela vägen till utloppspunkten vid utredningsområdets gräns. Antaganden 

och resulterande rinntid vid befintliga förhållanden visas i Tabell 4 nedan. 
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Tabell 4. Rinntid under befintliga förhållanden. 

Parameter Värde Kommentar 

Rinnsträcka mark 330 m Uppskattad genom Scalgo 
Live 

Rinnhastighet mark 0,1 m/s Enligt förslag i Svenskt Vatten 
P110 

Rinntid mark 55 min Beräknad rinntid på mark 

Antagen rinntid vid 
beräkning 

60 min Total antagen rinntid, som 
används vid beräkning av 
dimensionerande flöden.  

Regnintensiteten vid regn med 60 minuters varaktighet under befintliga 

förhållanden är cirka: 

• 57 l/s, ha vid 5-årsregn 

• 89 l/s, ha vid 20-årsregn 

I Tabell 5 nedan visas resulterande flöden från planerat bostadsområde 

under befintliga förhållanden. 

Tabell 5. Dimensionerande flöden under befintliga förhållanden. Regnvaraktighet 60 
minuter. 

Markanvändning Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient 

Flöde 5-års-
regn (l/s) 

Flöde 20-
års-regn (l/s) 

Skog 3,1 0,1 18 28 

Totalt 3,1 0,1 18 28 

5.2  Planerade förhållanden 

Vid planerade förhållanden används en klimatfaktor om 1,25 för att ta 

hänsyn till att kraftigare regn förväntas i framtiden. Planerat bostadsområde 

antas ha en sammanvägd avrinningskoefficient om 0,5 i enlighet med 

rekommendationer för bebyggelsetypen i Svenskt Vatten P110.  

Under planerade förhållanden antas en rinntid om 10 min. Rinntiden under 

planerade förhållanden är betydligt kortare än under befintliga förhållanden 

till följd av att rinnhastigheten är betydligt högre i ledningar och diken än 

avrinning på mark. 

Regnintensiteten vid regn med 10 minuters varaktighet under planerade 

förhållanden är cirka: 

• 227 l/s, ha vid 5-årsregn 

• 358 l/s, ha vid 20-årsregn 
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I Tabell 6 nedan visas resulterande flöden från planerat bostadsområde 

under planerade förhållanden. 

Tabell 6. Dimensionerande flöden under planerade förhållanden. Regnvaraktighet 30 

minuter. Klimatfaktor 1,25. 

Markanvändning Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient 

Flöde 5-års-
regn (l/s) 

Flöde 20-
års-regn (l/s) 

Bostadsområde 3,1 0,5 350 553 

Totalt 3,1 0,5 350 553 

Flödesökning   332 525 

Resultatet visar att flöden under planerade förhållanden förväntas vara flera 

gånger större än under befintliga förhållanden. För att inte öka maxflöden 

gentemot befintliga flöden, krävs fördröjning. 

Antagandet om avrinningskoefficient 0,5 för hela bostadsområdet betraktas 

som ett worst case utifrån planerad bebyggelse. Om förhållandevis liten del 

av området hårdgörs, blir dagvattenmängderna betydligt mindre än 

beräknat. För att förhindra att dagvattenmängderna blir betydligt större än 

beräknat, bör en planbestämmelse om maximal hårdgörandegrad om 50% 

införas för kvartersmarken.  

5.3  Behov av fördröjning 

Av flödesberäkningarna i föregående avsnitt framgår att dagvattenflöden 

från utredningsområdet förväntas öka i framtiden. För att inte öka flödet 

gentemot befintligt flöde behöver dagvatten fördröjas. Fördröjningsvolym 

har beräknats för 20-årsregn med antaget utflöde motsvarande befintligt 

20-årsregn med 60 minuters varaktighet. Resultatet visas i Tabell 7 nedan. 

Tabell 7. Erforderlig fördröjningsvolym vid 20-årsregn under planerade förhållanden. 

Befintligt flöde som leds 
till ledningsnät (l/s) 

Fördröjningsvolym 20-
årsregn (m3) 

Dimensionerande 
varaktighet 

28 613 4 timmar 

6  Föroreningsberäkningar 
Föroreningsberäkningar för befintlig och planerad bebyggelse har gjorts i 

StormTac. Resultatet presenteras nedan som föroreningsmängd i kilogram 

per år. Beräkningarna grundar sig på schablonvärden för olika 

föroreningsbelastning utifrån markanvändning och ska därför bara tolkas 

som en indikation på vilka föroreningar som kan förekomma inom 
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utredningsområdet. Beräkningarna visar orenat dagvatten. Samtliga 

beräkningsresultat återfinns i Bilaga 2. 

Utgångpunkt i beräkningarna har varit en årlig nederbördsmängd om 6942 

mm vid både befintliga och framtida förhållanden. Respektive 

markanvändning har antagits motsvara ytanvändning i StormTac enligt 

Tabell 8. 

Tabell 8. Antagna ytor för föroreningsberäkningar. 

Markanvändning Antagen yta i StormTac 

Skog Skogsmark 

Bostadsområde Radhusområde 

Vid planerade förhållanden förväntas föroreningsmängderna i området öka, 

se Tabell 9 nedan. Störst ökning (som andel av befintliga värden) förväntas 

för näringsämnena fosfor (P) och kväve (N) samt benso(a)pyren (BaP) och 

tungmetaller såsom bly (Pb), zink (Zn) och kadmium (Cd). Presenterade 

föroreningsbelastningar bör betraktas som relativt osäkra, då de är 

baserade på schabloner för olika markanvändning. Värdena bör endast 

användas som en indikation på vilka ämnen som kan förekomma och 

därmed vara prioriterade vid val av reningsmetoder. 

Tabell 9. Föroreningsmängder (kg/år) för utredningsområdet utan rening vid befintlig och 
planerad markanvändning. Tabellen visar beräknad ökning i mängd och som andel. OBS! 
Värdena är baserade på schabloner och bör betraktas som osäkra. 

Ämne Befintliga 
för-
hållanden 
(kg/år) 

Planerade 
för-
hållanden 
(kg/år) 

Ökning 
(kg/år) 

Ökning 
som 
andel 

P 0,095 2,9 2,8 2953% 

N 1,8 24 22 1233% 

Pb 0,014 0,14 0,13 900% 

Cu 0,033 0,29 0,26 779% 

Zn 0,093 0,93 0,84 900% 

Cd 0,00051 0,0066 0,0061 1194% 

Cr 0,012 0,067 0,055 458% 

Ni 0,015 0,085 0,07 467% 

SS 92 660 568 617% 

BaP 0,000025 0,00056 0,00054 2140% 

 
2 Data från SMHIs Vattenwebb visar nederbördsmängd om 694 mm/år för aktuellt 
avrinningsområde under perioden 1991-2020 (SMHI, 2022). Ingen prognos har 
gjorts för framtida årsnederbörd. 
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Näringsämnena fosfor och kväve används till stor del som gödningsmedel. 

Vanliga källor är därför jordbruk och bostadsområden där gödning används 

i trädgårdar. Kväve i dagvatten kommer också till stor del från atmosfäriskt 

nedfall. 

Benso(a)pyren är ett polyaromatiskt kolväte (PAH) och uppstår typiskt 

genom förbränningsprocesser. I Sverige är vedeldning och vägtrafik de 

huvudsakliga utsläppskällorna. Mängden BaP från personbilstrafik kan 

antas minska i framtiden, i takt med att mindre andel av fordonen drivs av 

förbränningsmotorer.  

Bly, zink och kadmium förekommer i byggmaterial och motorfordon. Den 

beräknade ökningen av metallerna är kopplad främst till förväntad biltrafik, 

men viss del kommer även av takytor och exempelvis lyktstolpar, 

hängrännor och räcken. Om förzinkade ytor undviks, bör mängden zink 

exempelvis inte öka i den utsträckning som beräkningarna visar. 

6.1  Föroreningshalter 

Liksom föroreningsmängderna beräknas föroreningshalterna i dagvatten 

öka under planerade förhållanden, se Tabell 10. För ämnena fosfor och bly 

visar beräkningarna att halterna under planerade förhållanden överstiger 

Motala kommuns riktvärden.  

Tabell 10. Beräknade föroreningshalter under befintliga och planerade förhållanden. Grå 
celler med fetmarkerad text innebär att värdena överstiger aktuellt riktvärde. 

Ämne Befintliga 
för-
hållanden 
(µg/l) 

Planerade 
för-
hållanden 
(µg/l) 

Ökning 
(µg/l) 

Riktvärde 
(µg/l) 

P 16 220 204 180 

N 300 1800 1500 2500 

Pb 2,4 11 8,6 10 

Cu 5,5 21 15,5 30 

Zn 15 70 55 90 

Cd 0,084 0,49 0,41 0,5 

Cr 2 5 3 15 

Ni 2,6 6,4 3,8 30 

SS 15000 50000 35000 60000 

BaP 0,0042 0,042 0,038 0,07 
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6.2  Föreslagen rening 

För att minska mängden föroreningar i dagvatten som avrinner till recipient, 

kan olika reningsanläggningar användas. Rening av fosfor och tungmetaller 

bör prioriteras vid val av reningsåtgärder. Tabell 11 nedan visar typiska 

reningseffekter per ämne för olika anläggningar enligt data från StormTac. 

Där framgår att effektiv reduktion av de flesta analyserade ämnen går att 

uppnå med hjälp av öppna dagvattenlösningar såsom diken och 

regnbäddar/biofilter. Presenterade reningseffekter är dock 

schablonmässiga och kan variera kraftigt beroende på exempelvis 

utformning, vilket behöver beaktas vid projektering av anläggningar.  

Tabell 11. Typiska reningseffekter för olika anläggningar (StormTac AB, 2022). OBS! 
Reningseffekterna är schablonmässiga och kan variera stort beroende på anläggningars 
utformning och andra förutsättningar såsom storlek på flöden, föroreningshalter och 
föroreningarnas form (exempelvis lösta eller partikelbundna). 

 Typisk reningseffekt i % för respektive ämne 

Anläggning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 
Gräsdike, 
öppet dike, 
vägdike 

30 20 40 20 55 35 35 50 10 65 85 15 

Svackdike 35 35 65 50 65 65 50 50 15 70 85 60 

Biofilter/ 
regnbädd 

65 40 80 65 85 85 55 75 80 80 70 85 

Torr damm 10 25 40 30 30 40 40 30 10 50 75 30 

Innan vatten från utredningsområdet rinner till recipienten, leds dagvattnet 

via en torvmosse där ytterligare rening sannolikt kommer ske. Torvmossar 

är generellt mycket bra för rening av flera typer av föroreningar, såväl 

partikelbundna som lösta. Reningsanläggningar inom planområdet bör 

reducera främst partiklar, som föroreningar såsom fosfor och tungmetaller 

ofta är bundna till, samt fördröja dagvatten så att flödet till torvmossen blir 

utjämnat och reningen där blir mer effektiv.  

7  Skyfallsanalys 
Vid skyfall antas alla ledningsnät för dagvatten fyllas och vatten rinner till 

största del ytledes. Därför analyseras bara ytliga rinnvägar. 

Under ett skyfall med 100 års återkomsttid och 60 minuters varaktighet 

med klimatfaktor 1,25 faller cirka 68 mm regn enligt Dahlströms formel (för 

formel, se avsnitt 2.2). Eftersom bara ytledes avrinning analyseras i Scalgo 

Live, görs ett antagande om att en viss mängd vatten, motsvarande 10 mm 

regn, magasineras i ledningsnät eller infiltreras. Resterande 58 mm rinner 
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ytledes. Regnmängden har därför satts till 58 mm i Scalgo Live. Samma 

regnmängd studeras vid både befintliga och framtida förhållanden. 

7.1  Befintliga förhållanden 

Utförd skyfallsanalys för befintliga förhållanden visas i Figur 14 nedan. 

Analysen visar inga översvämningar inom föreslaget bostadsområde. Det 

finns dock risk för översvämning på några platser inom och nära 

utredningsområdet. Inom området framgår att det finns risk för 

översvämning i anslutning till gångtunnel under Bergsättersvägen samt i 

grönområden i både västra och östra delarna av området. Torvmossen 

nordväst om utredningsområdet utgör ett område som enligt analysen kan 

översvämmas kraftigt vid skyfall. 

 

Figur 14. Skyfallsanalys under befintliga förhållanden (Scalgo ApS, 2022). Blå pilar visar 
riktning för några större rinnvägar. Gråmarkerat område visar utbredningen av planerat 
bostadsområde. 

Som framgår av Figur 14 är ytliga rinnvägar genom utredningsområdet i 

huvudsak med riktning från sydöst till nordväst. I norra delen syns ett par 

ytliga rinnvägar mot befintlig bebyggelse norr om utredningsområdet. I 

södra delen av området framgår att vatten potentiellt kan rinna från 
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områden söder om Bergsättersvägen till befintligt grönområde i västra 

delen av utredningsområdet.   

7.2  Planerade förhållanden 

För att simulera planerade förhållanden, har marknivån på föreslagen 

kvartersmark höjts. Stående vatten och rinnvägar i direkt anslutning till 

föreslagen kvartersmark indikerar eventuellt behov av öppen avledning 

genom exempelvis diken.  

Analysen för planerade förhållanden visas i Figur 15 nedan. Som framgår 

av figuren påverkas några ytliga rinnvägar av föreslagen bebyggelse. På 

dessa platser är det lämpligt att kontrollerade skyfallsvägar ordnas genom 

exempelvis diken eller höjdsättning. Generellt bör mark och gator kring 

planerade bostadsfastigheter höjdsättas så att de är lägre än bostädernas 

golvnivåer. I östra delen av området visar analysen stående vatten intill 

planerad bostadsfastighet. Från denna plats bör ett dike anordnas för 

avledning av vatten norrut. 

 

Figur 15. Skyfallsanalys under planerade förhållanden. Mörkblå pilar visar rinnvägar som 
styrs av föreslagen bebyggelsestruktur. Ringen i östra delen av utredningsområdet visar en 
plats där analysen visar risk för stående vatten intill ny kvartersmark. 
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8  Föreslagen dagvatten- och 
skyfallshantering 

8.1  Principlösningar för dagvatten 

Att ta hand om, fördröja och rena dagvatten i helt eller delvis öppna system 

är det mest hållbara sättet att hantera dagvatten. Genom öppen avledning 

nyttjas processer som efterliknar naturens eget sätt att ta hand om 

regnvatten d.v.s. avrinning över vegetationsytor, avdunstning, infiltration 

och perkolation, transport i öppna vattendrag och fördröjning i våtmarker 

och dammar. Dessa processer och system ger ett mycket långsammare 

avrinningsförlopp vilket minskar toppflödena och dessutom kommer en 

större andel vatten att infiltrera och även avdunsta vilket innebär att den 

totala volymen som avrinner blir mindre. Mark och växter hjälper även till att 

rena dagvattnet genom olika bio- och geokemiska samt fysikaliska 

processer. Figur 16 visar en principskiss över hållbar dagvattenhantering i 

en sekvens med fyra kategorier. 

 

Figur 16. Öppna dagvattenlösningar kan delas in i fyra kategorier (Stahre, 2004). 

I Tabell 12 ges exempel på lösningar som svarar mot de fyra kategorierna 

kopplade till en öppen, hållbar dagvattenhantering. 
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Tabell 12. Exempel på tekniska lösningar inom de fyra olika kategorierna av öppen 
dagvattenhantering. 

 Lokalt 
omhänder-
tagande på 
tomtmark 

Fördröjning 
nära källan 

Trög 
avledning 

Samlad 
fördröjning 

Ex. Infiltration och 
fördröjning i 
gräs-, grus- och 
makadam-
fyllningar 
Vattenutkastare 
och infiltration 
på gräsytor 
Genom-
släppliga 
beläggningar 
Gröna tak  
Dammar 

Infiltration och 
fördröjning i 
gräs-, grus- och 
makadam-
fyllningar 
Infiltration på 
gräsytor 
Genom-
släppliga 
beläggningar 
Översvämnings-
ytor 
Diken, dammar, 
våtmarker  

Svackdiken 
Kanaler 
Bäckar och 
diken 
Sekundära 
avrinnings-
vägar i 
grönstråk, 
på gång-  
och 
cykelvägar 
och på 
gator 

Dammar 
Våtmarks-
områden 
Översvämnings-
ytor i parker och 
i jordbruks-
landskapet 

Inom utredningsområdet föreslås dagvatten i största möjliga utsträckning 

ledas till lokala anläggningar på kvartersmark innan avledning i täta 

ledningar till en samlad fördröjnings- och reningsanläggning som utgörs av 

svackdike som leder till en torr damm med kringliggande översvämningsyta 

i naturmark. Avledning inom kvartersmark bör till största del ske via öppna 

lösningar såsom diken i grönytor för trög avledning och rening innan vatten 

rinner till allmän ledning. 

Det är särskilt viktigt är det att vatten från trafikerade ytor renas, eftersom 

föroreningar såsom tungmetaller och petroleumföroreningar typiskt når 

dagvattnet via trafikerade ytor. Gröna tak, regnbäddar och dammar kan 

användas för dagvattenhantering samtidigt som de med rätt utformning 

också kan bidra till biologisk mångfald och rekreation. Dagvatten från 

takytor kan med fördel ledas via utkastare till grönytor på kvartersmark och 

vidare till allmän plats, alternativ kan takvatten samlas i regntunnor för 

bevattning.  

Dagvatten i området kan till viss del infiltreras lokalt och infiltration inom 

såväl kvartersmark som på allmän plats bör främjas där så är möjligt, för att 

efterlikna naturliga system och upprätthålla områdets vattenbalans. 

Tekniska lösningar som ska hantera dimensionerande regn bör dock inte 

baseras på lokal infiltration.  
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Dräneringsvatten från fastigheter i området bör ledas via självfall direkt till 

allmän dagvattenledning.  

För att säkerställa dagvattenhanteringens funktion på sikt, behövs 

regelbundet underhåll. Exempelvis är det viktigt att filteranläggningar, 

såsom regnbäddar, underhålls genom byte av filtermedia när materialet 

börjar bli igensatt.   

8.1.1  Dimensionering av anläggningar 

Allmänna anläggningar bör utformas för att hantera områdets fördröjnings- 

och reningsbehov utan hänsyn till eventuell fördröjning och rening inom 

kvartersmark, för att säkerställa dagvattenhanteringen. Byggnation av 

anläggningar inom kvartersmark kan kravställas genom exploateringsavtal, 

men det kan vara svårt att kontrollera och säkerställa upprätthållande över 

tid. Alla anläggningar inom kvartersmark bör betraktas som en bonus i 

detta avseende.  

Flödesberäkningarna visar erforderliga fördröjningsvolymer vid 

dimensionerande 20-årsregn. För att ordna en kostnadseffektiv 

dagvattenhantering, kan det vara fördel att anlägga en torr damm för 

samlad fördröjning som är tillräcklig för regn med kortare återkomsttid 

(minst 1 år) samt att vissa ytor (som i normalfallet används för något annat) 

tillåts översvämmas vid regn som är större än de som är dimensionerande 

för dammen. Dessa översvämningsytor bör ha flacka slänter (gärna 1:6 

eller flackare) samt gräs eller annan vegetation som kan tillåtas stå under 

vatten tillfälligt.  

Reningsanläggningar bör dimensioneras för minst 1-årsregn. Genom att 

klara 1-årsregn räcker anläggningen för att rena större delen av 

årsnederbörden, eftersom den största delen av regnmängden faller i form 

av mindre regn.  

8.2  Utformning 

Figur 17 nedan samt Bilaga 1 visar förslag till situationsplan för 

dagvattenhantering i nytt bostadsområde. Systemet föreslås anslutas till 

befintlig dagvattenledning väster om området, med anslutningspunkt vid 

områdets nordvästra hörn. 

Planområdet kommer ingå i Motala kommuns verksamhetsområde för 

dagvatten. Därmed har Motala kommun ansvar för framtida 

dagvattenhantering i området och är huvudman för allmänna anläggningar. 

I det föreslagna systemet förekommer dock magasinering, rening och trög 
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avledning inom både kvartersmark och allmän platsmark. Flera 

komponenter samverkar och fastighetsägarna samarbetar för att skapa ett 

system där vattnet tas tillvara som resurs och där gröna lösningar bidrar till 

ekosystemtjänster och en trivsam bostadsmiljö.  

 

Figur 17. Föreslagen situationsplan för dagvatten- och skyfallshantering, baserad på 
utformning av bebyggelse enligt Alternativ 1.  
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8.2.1  Kvartersmark 

All dagvattenhantering inom kvartersmark, fram till förbindelsepunkten till 

den allmänna anläggningen, är respektive fastighetsägares ansvar. 

Lösningar för dagvattenhantering inom kvartersmark bör bidra med värden 

för boende och fastighetsägare. Exempelvis kan anläggningarna bidra till 

estetiska kvaliteter, biodiversitet och ytterligare former av 

ekosystemtjänster. Genom ansvarsfull, hållbar dagvattenhantering inom 

kvartersmark kan anläggningarna bidra till kunskap, stolthet och 

gemenskap hos boende och fastighetsägare som gemensamt bidrar till mer 

hållbar vattenhantering.  

För radhus föreslås att dagvatten från takytor som lutar mot lokalgatan leds 

till en regnbädd, så att vatten fördröjs innan utsläpp till allmän ledning. Från 

takytor som lutar mot bakgården, föreslås att vatten leds till regntunnor eller 

annan form av magasinering för att användas för bevattning inom 

fastigheten. Att använda regnvatten istället för dricksvatten för bevattning 

innebär att dricksvattenförbrukningen kan minska något samtidigt som 

flöden till dagvattennätet minskar.  

 

Figur 18. Principskiss dagvattenhantering för radhus. Regnbädden vid husets framsida 
bidrar till trivsel i gaturummet och fördröjer dagvatten. Regntunnan på trädgårdssidan ger 
gratis bevattning och bidrar till minskad dricksvattenanvändning.  

För flerbostadshus föreslås att dagvatten från takytor och andra hårdgjorda 

ytor föreslås i huvudsak avledas öppet via rännor och diken till regnbäddar. 

I synnerhet vid samlade parkeringsytor bör vatten avledas till regnbäddar 

innan avledning till kommunalt nät.  
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Figur 19. Principskiss dagvattenhantering för flerbostadshus. Öppen vattenhantering skapar 
en intressant och trivsam miljö för boende, samtidigt som vatten fördröjs och renas. När 
dagvatten leds till växtbäddar minskar bevattningsbehovet. 

8.2.2  Allmän plats 

Från fastigheter och lokalgator föreslås vatten ledas via täta allmänna 

ledningar till samlad fördröjning i naturområdet i planområdets nordvästra 

del. Efter utlopp från ledningsnätet transporteras dagvattnet vidare i ett 

svackdike till en torr damm med lågpunkt där det finns en intagsbrunn med 

begränsad kapacitet. Intagsbrunnen bör placeras förhöjd i förhållande till 

omgivande mark, så att vatten vid små regnmängder kan filtrera genom 

jorden, se Figur 20. Detta leder till rening av partiklar genom sedimentering 

och filtrering innan vidare avledning till befintlig ledning.  

 

Figur 20. Principskiss förhöjd intagsbrunn i torr damm. Dagvatten vid mindre kraftiga regn 
kommer i huvudsak filtreras genom marken innan vidare avledning till ledningsnät. 

När intagsbrunnens kapacitet överskrids i den torra dammen, skapas en 

kontrollerad översvämning i naturytan (se Figur 21). Stora delar av 

översvämningsytan kan i normalfallet ha annan användning, exempelvis 

aktivitetsyta.  
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Figur 21. Principskiss översvämningsyta i naturområde. Stora delar av ytan som 
översvämmas vid extrema regn kan med fördel användas för annat när det inte regnar. 

8.3  Beskrivning av föreslagna åtgärder 

8.3.1  Vegetationsklädda tak 

Vegetationsklädda tak (gröna tak) kan vara aktuella för en del nya 

byggnader. För att bedöma huruvida det kan vara aktuellt för en viss takyta 

behöver hänsyn tas till flera aspekter såsom ekonomi och skötsel samt 

konstruktionens förmåga att hantera lasten som ett grönt tak kan innebära. 

Det ställer också krav på viss taklutning, eftersom gröna tak inte kan 

anläggas i för brant lutning. Mindre tillkommande byggnader, såsom 

komplementbyggnader, bör i huvudsak kunna förses med gröna tak.  

Med hjälp av gröna tak kan takytor utnyttjas för att skapa gröna områden 

som gynnar biodiversitet, gynnar klimat i byggnader samt minskar 

dagvattenmängder tack vare vattenupptag av växter och ökad avdunstning. 

Gröna tak kan anläggas med olika innehåll och olika tjocklek utifrån takets 

önskade funktion. Vanligast är de s.k. extensiva taken som kräver 

förhållandevis lite underhåll. Dessa är ofta tunna och har växtlighet i form 

av sedum- och eller örtväxter (Vinnova, 2021). Bäst effekt på minskad 

avrinning av dagvatten har de gröna taken vid lågintensiva regn. De 

lågintensiva regnen står för det största antalet regn som inträffar inom ett 

år, och extensiva gröna tak kan minska den årliga avrinningen upp till 50 % 

jämfört med ett konventionellt tak (Svenskt Vatten, 2016). Gröna tak bör 

därför sällan användas på takytor där regnvatten också ska magasineras  

för bevattning. 
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8.3.2  Regnbäddar 

Regnbäddar föreslås inom kvartersmark för fördröjning av dagvatten från 

takytor samt fördröjning och rening av vatten från samlade parkeringsytor. 

På dessa platser har regnbäddarna med sin växtlighet också god möjlighet 

att bidra till exempelvis trivsamma miljöer och biologisk mångfald. Skötseln 

motsvarar i sort sett vanliga planteringsytor, men genom att de görs 

nedsänkta får de också funktion i dagvattenhanteringen samt att växterna 

får extra bevattning vid regn. 

Regnbäddar är en mångsidig dagvattenanläggning som kan utformas 

naturligt eller mer tekniskt. Det är i sin enklaste form en infiltrationsbädd 

med ett genomsläppligt filtermaterial som också inrymmer växter, se Figur 

22. Bäddarna används ofta i tätbebyggda områden eller utmed vägar 

eftersom de medger en effektiv utjämning på små ytor och har en mycket 

god reningsförmåga. Regnträdgårdar kan dock även användas i större 

sammanhang med ett naturligare intryck och kan ses som ett alternativ till 

en traditionell plantering som kombinerar dagvattenhantering och god 

gestaltning. De växter som lämpar sig i regnträdgårdar är perenner som tål 

att stå både torrt och fuktigt såsom stäppsalvia, smultron och daggkåpa, 

men även träd, buskar och prydnadsgräs är vanliga. 

 

Figur 22. Exempel på regnrabatt vid husfasad (Foto: Tyréns AB). Ett stuprör leder dagvatten 
från takytorna till rabatten, vilket uppskattas av växterna! 

Fördröjning av dagvatten sker främst i det ytliga magasinet medan rening 

framför allt sker i substratet. Bäddarna bör konstrueras med en bräddbrun 

för att kunna reglera nivån i den ytliga fördröjningsvolymen. För områden 

med begränsad infiltration bör även dräneringsledningar anläggas i botten 

av anläggningen för att säkerställa avledning. Växtlighet och substrat 
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behöver underhållas precis som för vanliga planteringar och vid längre 

perioder av torka kan det behövas stödvattning, beroende på växtvalet. 

Gödning ska undvikas då det istället riskerar att spridas med dagvattnet ut 

till recipienten. Med tid sätter substratet igen vilket innebär att 

infiltrationsförmågan kan försämras, det behöver därför bytas med jämna 

mellanrum för att bibehålla maximal effekt. Saltning vid snöröjning bör 

undvikas då dagvattnet för med sig saltet till planteringar vilket kan skada 

jordstruktur och växter. 

8.3.3  Diken och svackdiken 

Svackdiken föreslås generellt som trög transportväg för dagvatten i 

grönytor. Med svackdike avses ett brett vegetationsklätt dike med svag 

släntlutning, se Figur 23. Svackdiken är beklädda med vattentåligt gräs 

eller våtmarksväxter och karaktäriseras av en stor bredd och en svag 

längsgående lutning. Svackdiken bör ha en släntlutning på 1:3 eller flackare 

med hänsyn till skötsel. Ett svackdike kan ses som ett alternativ till 

traditionella avloppsystem och används främst där man önskar ett öppet 

dagvattensystem. Meningen är att de skall fungera som transportsystem 

och för magasinering av dagvattnet. Svackdiken kan förses med strypt 

utlopp eller överfall i olika sektioner för att vidaregående flöde skall 

begränsas.  

 

Figur 23. Exempel på svackdike (foto: Tyréns AB). 

Ett svackdike för avledning av dagvatten ska inte beaktas som ett komplett 

reningssystem. Däremot är det en metod som är effektiv mot rening av 
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tungmetaller och renar även näringsämnen. Det går inte att säkerhetsställa 

en konstant hög reningseffekt och gräset behöver klippas kontinuerligt för 

att kunna behålla flödet. Svackdiken med våtmarksväxter renar bättre än 

motsvarande diken med gräs. Eftersom svackdiken i princip är 

självgödslande på grund av alla näringsämnen som kommer med 

dagvattnet så krävs ingen ytterligare gödsling.  

Vanliga diken har vanligtvis brantare släntlutning än svackdiken, upp till en 

lutning på 1:2, och tar därför mindre plats än svackdiken. 

8.3.4  Dammar 

En torr damm föreslås för fördröjning i slutet av dagvattensystemet, efter 

avledning i svackdike. Figur 24 visar exempel på meandrande dike till 

damm i grönyta. Samtidigt som dammar har förmåga att fördröja och rena 

stora volymer dagvatten kan de bidra med rekreativa och biologiska 

värden. Vanligtvis används dammar som lösningar i slutet av ett 

dagvattensystem. En dagvattendamm kan utföras både våt och torr. En torr 

damm har ingen permanent vattenyta och har därför större magasinsvolym 

än en våt damm, där det alltid står vatten. Det är i synnerhet våta dammar 

som kan bidra med biologisk mångfald och rekreationsvärden.  

 

Figur 24. Exempel på samlad fördröjning i form av meandrande dike och damm (Foto: 
Tyréns AB). 

Vid platsspecifik utformning krävs kunskap om grundvattennivåerna i 

området då djupet och positioneringen är beroende av just dessa. En 
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damm kan utformas så att den både kan ta emot normala flöden av 

dagvatten samt till viss del utjämna extrema flöden.  

Om dammar som används för rening genom sedimentation utsätts för höga 

flöden, finns risk att sediment spolas med de höga flödena och leds ut ur 

dammen. Därför kan det vara fördel om inloppen till reningsdammar 

utformas för att begränsa hastigheten på inkommande vatten. I vissa fall 

kan det vara fördel att ordna ett strypt inflöde till dammen, så att större 

flöden än de dimensionerande leds exempelvis till en översvämningsyta 

istället för till dammen.  

8.3.5  Översvämningsytor 

Översvämningsytor föreslås placeras i nordvästra delen av 

utredningsområdet, i anslutning till svackdike och torr damm. 

Ytor som används som översvämningsytor utgörs typiskt av lågt belägna 

grönytor som har annan huvudsaklig användning men kan översvämmas 

vid kraftiga regn. Figur 23 nedan visar exempel på en skålad gräsyta i ett 

grönområde, som skulle kunna översvämmas tillfälligt. När det inte regnar 

kraftigt, används ytan exempelvis för aktivitet. Genom denna 

multifunktionalitet utnyttjas marken effektivt. 
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Figur 25. Exempel på grönyta som kan översvämmas vid kraftiga regn (foto: Tyréns AB). 
När det inte regnar, lämpar sig ytan för exempelvis fysisk aktivitet eller picknick i solen (eller 

skuggan, för den som föredrar det!). 

9  Höjdsättning  
Höjdsättning bör göras så att byggnader är något upphöjda i relation till 

gator och omgivande mark. Marken närmast husfasader bör luta ut från 

byggnaden. Grönytor bör till stor del vara nedsänkta för att kunna ta emot 

dagvatten samt översvämmas vid extrema regn.  

Generellt bör byggnader planeras med golvnivåer minst 0,3 meter över 

marknivån vid fastighetens förbindelsepunkt till dagvattennätet.  
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Lokalgatan i det nya området bör ha sin lågpunkt i nordvästra hörnet, så att 

vatten vid skyfall leds mot översvämningsytor i naturmarken.  

10  Recipientpåverkan 
Den huvudsakliga recipienten för dagvatten från utredningsområdet är 

Motala Ström. Dagvatten bedöms vara en potentiell källa för betydande 

påverkan i recipienten och det finns risk för sänkt status för benso(a)pyren, 

ämnesgruppen PAH’er och metaller.  

Föreslagna dagvattenlösningar, med fördröjning och rening i svackdiken 

och torr damm, bedöms kunna ge effektiv avskiljning av aktuella 

föroreningar från planområdet. Dessutom leds dagvatten från området via 

en torvmosse innan det når recipienten, vilket innebär att dagvattnet 

kommer renas ytterligare innan det når Motala Ström. Tyréns bedömer 

därför att föreslagen förändring av markanvändningen inte riskerar att 

orsaka försämring av recipientens status eller påverka möjligheten att 

uppnå miljökvalitetsnormerna. 

11  Slutsatser 
Planerad förändring av markanvändning från skogsmark till mark för 

bostäder och ny lokalgata skulle resultera i större dagvattenmängder i 

framtiden. Fördröjning föreslås, för att inte belasta omgivningen och 

närliggande dagvattenledningar mer än under befintliga förhållanden i 

dagsläget. Beräknad fördröjningsvolym uppgår till cirka 600 m3.   

Genomförd skyfallsanalys visar att det inom utredningsområdet finns 

områden som riskerar att översvämmas vid skyfall. Dessa områden 

omfattar dock endast delar av planområdet som utgörs av park- eller 

naturmark och där ingen förändring av markanvändningen planeras. 

Föreslaget bostadsområde kommer påverka ytliga rinnvägar genom 

området. Där naturliga rinnvägar berörs, kan finnas behov av exempelvis 

diken för att styra undan vatten från hus och bostadsgårdar. Föreslagen 

lokalgata bör höjdsättas lägre än omgivande bostadsfastigheter för att 

kunna utgöra skyfallsväg vid extrema regn. Gatans lågpunkt bör vara mot 

föreslagen naturyta i nordvästra delen av planområdet. 

Föroreningsberäkningar visar att planerad förändring av markanvändningen 

skulle ge upphov till ökade föroreningsmängder i dagvatten från 

utredningsområdet. Ökningar gäller såväl näringsämnen som tungmetaller 

och benso(a)pyren och de största källorna till föroreningar bedöms vara 
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trafik och byggmaterial. Halter av fosfor och bly beräknas marginellt 

överskrida Motala kommuns riktvärden för utsläpp av dagvatten till 

ledningsnät. Med föreslagna lösningar för dagvattenhantering, bedömer 

Tyréns att riktlinjerna kan uppnås samt att den förändrade 

markanvändningen inte riskerar att orsaka försämring av recipientens 

status eller påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna.  

Det finns goda förutsättningar att hantera dagvatten inom föreslaget 

planområde. Föreslaget dagvattensystem utgörs av anläggningar på såväl 

kvartersmark som inom allmän plats. Inom kvartersmark föreslås avledning 

av vatten från tak och samlade parkeringsytor till regnbäddar och 

svackdiken för fördröjning, rening och trög avledning. För radhus föreslås 

även magasinering av dagvatten från takytor i regntunnor för bevattning. 

Från fastigheter leds dagvatten till täta allmänna ledningar, som i sin tur 

leder dagvattnet till svackdike och torr damm i naturområde i planområdets 

norra del. Delar av naturområdet bör utformas för att vara multifunktionellt 

och kunna översvämmas vid extrema regn. 

12  Rekommendation om fortsatt arbete 
Tyréns rekommenderar: 

• Planbestämmelse om maximal hårdgöringsgrad om 50% inom 

kvartersmark, för att minska risken att framtida dagvattenmängder ökar 

i större omfattning än antaget i denna utredning. 

• Grundvattenmätningar i tidsserie om minst 12 månader, för att få 

information om variation över året och kunna bedöma högsta 

grundvattennivå.  

• Planering av golvnivå i byggnader minst 0,3 meter över marknivån vid 

respektive fastighets förbindelsepunkt till dagvattennätet. 

13  Bilagor 
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Bilaga 2 – Resultat från föroreningsberäkningar i StormTac 
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