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RAPPORT – Dagvattenutredning för Bråstorp etapp 3 

SAMMANFATTNING 
Motala kommun planerar för en långsiktig utbyggnad av norra Motala stad och en 

stadsdelsutveckling av Bråstorp. Det finns flera tänkta utbyggnadsetapper i Norra Bråstorp 

där etapp 2 och 3 har påbörjas. Norra Bråstorp etapp 4 är ännu inte påbörjad, men flera 

tidigare utredningarna har genomförts för både etapp 3 och 4 samtidigt, bland annat den 

översiktliga dagvattenutredningen. 

Jordarten i området främst sandig morän, men det förekommer även mindre områden med 

torv. I de norra delen av utredningsområdet utgörs deponin av fyllnadsmassor. Resultatet 
stämmer överens med prov som tagits i samband med den geotekniska utredningen för 

området, utförd 2020-11-13 av Tyréns. 

Grundvattennivån noterades vara omkring 2,4 m under mark i de norra och östra delarna, 
medans röret var torrt i de södra delarna där mätning utförts strax norr om skolan. 
Området i stort har goda förutsättningar för naturlig infiltration med undantag för de blötare 

områdena (torvområdena) samt området nordväst om Torvsättersvägen. 

Exploateringen av utredningsområdet medför att dagvattenflödet från området vid det 
dimensionerande 5-årsregnet ökar från 300 till 6 700 l/s. Detta motverkas med en 

fördröjning av 10 mm/m2 hårdgjort yta inom området, vilket innebär att en 

fördröjningvolym av omkring 2 964 m3 ska anläggas. 

Baserat på markklassificeringarna i området krävs viss rening då recipienten är känslig, 
vilket innebär att endast svackdiken och växtbäddar kravställs enligt Motalas rutiner för 

dagvatten. 

För att skapa reningen inom området föreslås att två dammar anläggs i den norra delen av 

planförslaget, men att majoriteten av fördröjningsvolymen skapas genom att utöka den 

befintliga damm som finns i den sydöstra delen av planområdet. Vidare föreslås 

lösningsförslaget hantera dagvatten från de större vägarna inom den egna gatusektionen 

genom att leda och fördröja dagvattnet i växtbäddar/skelettjorden. 

Vattnet leds via dikningsföretag till Motala ström och vidare till Boren, som båda två är 

klassade vattenförekomster. 

Inom området finns det två områden där vattnet samlas vid större regn. Områdena är de 

platser där det förekommer kärrtorv enligt SGUs kartor. Det södra området leder vattnet 
vidare mot bebyggelsen söder om utredningsområdet. Vid större regn finns det en risk för 

skada på bebyggelsen om ihållande regn mättar det övre jordlagren innan ett större 

intensivt regn inträffar. 
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Sida 1/26 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Motala kommun planerar för en långsiktig utbyggnad av norra Motala stad och en 

stadsdelsutveckling av Bråstorp. Det finns flera tänkta utbyggnadsetapper i Norra Bråstorp 

där etapp 2 och 3 har påbörjas. Norra Bråstorp etapp 4 är ännu inte påbörjad men flera 

tidiga utredningar har genomförts för både etapp 3 och 4, bland annat den översiktliga 

dagvattenutredningen. Som underlag för det fortsatta arbetet med detaljplanen i etapp 3 

har kommunen nu begärt AFRY ta fram en förprojektering av gata/VA samt detaljerad 

dagvattenutredning för området. 

1.2 Syfte 
Syfte med denna rapport är att ta fram en detaljerad dagvattenutredning för området 
Bråstorp etapp 3. I det åligger att säkerställa en god dagvattenhantering och 

skyfallshantering. 

1.3 Avgränsningar 
Dagvattenutredningen har baserats på underlag som har tillhandahållits av Motala 

kommun. Inga provtagningar har utförts och föroreningskoncentrationer- och mängder 

baseras därför på schablonvärden. 

1.4 Underlag 
Följande underlag från beställaren har använts i den här utredningen: 

Underlag 

Uppdragsbeskrivning och offert 

grundkarta över utredningsområdet 

Utkast plankarta för utredningsområdet 

Underlag av VA-ledningar 

Dagvattenpolicy för Motala kommun 

Följande dokument och villkor har använts i denna utredning: 

Underlag 

P110 

VISS, Vatteninformationssystem Sverige 

WebbGIS 

Jordartskarta 

Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp 
av riktvärdesgruppen 

PM Geoteknik, Norra Bråstorp etapp 3 

Översiktlig dagvattenutredning Bråstorp och 
Bergsäter, Motala kommun 

Utgivare 

Svenskt Vatten 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen 

SGU 

Stockohlms läns 
landsting 

Tyréns 

VOS 

Publikationsår 

2016 

Besökt 2021-03 

Besökt 2021-03 

Besökt 2021-03 

2009 

2020 

2020 
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2 Riktlinjer och krav för dagvattenhantering 
För denna typen av uppdrag har Motala kommun arbetat fram en rutin för 

dagvattenutredning med en tillhörande checklista. Utöver checklistan har Svenskt vattens 

handlingar samt kontroll mot de riktvärden som tagits fram av riktvärdesgruppen använts. 

2.1 Svenskt Vatten - P110 
Alla beräkningar och förslag utförs enligt riktlinjer i branschorganisationen Svenskt Vattens 

publikation P110; Avledning av dag-, drän- och spillvatten som beskriver funktionskrav, 
dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem. Publikationen innehåller även 

anvisningar för en klimatsäker planering av dagvattenhanteringen. 

2.2 Vattenförvaltning 
EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 

genom vattenförvaltningen. Arbetet med vattenförvaltningen utförs med hjälp av så kallade 

miljökvalitetsnormer. Normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som införts i svensk 

lag och beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Varje 

vattenförekomst statusklassificeras i syfte att beskriva vattenförekomstens vattenkvalitet i 
dagsläget. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status eller potential 
innan år 2015 samt att ingen vattenförekomsts status får försämras, den ska istället 
förbättras eller bevaras. Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för 

vattenförekomster, ekologisk status och kemisk status. 

Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts. 
Vattenkvaliteten får inte försämras samt att normerna gällande kemisk och ekologisk status 

ska uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som används för 

statusklassificering av vattenförekomsten, inte får försämras. 
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Sida 3/26 

3 Områdets förutsättningar 

3.1 Områdesbeskrivning 
Utredningsområdet utgörs idag till största del av naturmark i form av blandskog (Figur 1). I 

norra delen finns en gammal deponi (Mygghultstippen), som inte är bruk. Området 
angränsas utav befintlig bebyggelse i söder där det finns bebyggelse i sydväst och en skola 

samt mataffärer i söder. Sedan flygfotot nedan togs har även bebyggelsen av Bråstorp 

etapp 1 påbörjats, det ljusare gröna området är således idag mer bebyggt än på bilden. 
Inom området förekommer ingen förorenade områden. 

Figur 1. Översikt över utredningsområdet. 
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Sida 4/26 

3.2 Topografi 
Området är mestadels flackt med en höjd som utgörs av den gamla deponin i norr. Deponin 

ses som ett förhöjt område i Figur 2. Resterande område lutar svagt österut från höjder 

strax över +110 m.ö.h. i väst till höjder ner mot +100 m.ö.h. i sydöst. Delar av 

utredningsområdet i söder lutar svagt mot bebyggelsen för att sedan ledas till lågpunkten 

under +100 m.ö.h. i området. 

110 

105 

Figur 2 Höjdkurvor och marklutningar i närområdet. Lila linje är detaljplangränsen. Svarta pilar 
pekar åt lutning neråt, blå pil pekar på lågpunkt. 

3.3 Geologi 
Jordarten i området främst sandig morän men det förekommer även mindre områden med 

torv (Figur 3). I de norra delen av utredningsområdet syns deponin som fyllning (skrafferat 
område). Resultatet stämmer överens med prov som tagits i samband med den geotekniska 

utredningen för området, utförd 2020-11-13 av Tyréns. 
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Figur 3. Utdrag från SGU:s jordartskarta (2021-04-08). Blå områden är morän, bruna områden 
utgör torv och gula områden är lera. De skrafferade området kring lövdalen är deponin som 
utgörs av fyllnadsmassor. 

3.4 Grundvatten och infiltration 
I den utförda geotekniska utredningen gjordes grundvattenmätningar 2020-09-29. 
Grundvattennivån noterades vara omkring 2,4 m under mark i de norra och östra delarna, 
medan röret var torrt i de södra delarna där mätning utförts strax norr om skolan. 

Eftersom grundvattnet enligt utförd mätning ligger en bit under mark och jordarten är rik 

på sand tyder det på att infiltration i området kan vara möjligt. Enligt PM Geoteknik, Norra 

Bråstorp etapp 3 (2020-11-13), sägs området i stort ha goda förutsättningar för naturlig 

infiltration med undantag för de blötare områdena (torvområdena) samt området nordväst 
om Torvsättersvägen. 

3.5 Befintligt ledningsnät för dagvatten 
I de södra delarna finns ett befintligt ledningssystem för dagvatten (Figur 4). I de sydöstra 

delarna finns ett utlopp till ett vattendrag där en mindre damm finns vid utsläppspunkten. 
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Dammen har idag ingen kravställd fördröjningsfunktion. I den sydvästra delen avvattnas 

torgytan via ledningsnätet söder ut. 

Figur 4. Visar befintligt ledningsnät i grönt samt utredningsområdesgräns i svart. 

Inom utredningsområdet rinner större delen öster ut (Figur 5) till ett större instängt område 

där vattnet leds söder ut via ett utbyggt dikningssystem. 

Figur 5. Ytlig avrinning vid 30 mm regn beräknat i Scalgo. 

Motalas kommun copyright© AFRY 

Dagvattenutredning för Bråstorp etapp 3 
10/09/2021, Samrådshandling 



  

      
 

 

 
  

     
  

  

 
 

          
   

  
               

               
            

              
            

 

               

    
               
   

      
            

            
          

RAPPORT – Dagvattenutredning för Bråstorp etapp 3 
Sida 7/26 

Inga befintliga anläggningar riskerar att komma i konflikt med föreslagen 

dagvattenhantering inom planområdet. 

3.6 Skyfallskartering 
Inom området finns det två områden där vattnet samlas vid större regn, de är markerade 

med gröna cirklar i Figur 6. Områdena är de platser där det förekommer kärrtorv enligt 
SGUs kartor. Det södra området leder vattnet vidare mot bebyggelsen söder om 

utredningsområdet. Vid större regn finns det en risk för skada på bebyggelsen om ihållande 

regn mättar det övre jordlagren innan ett större intensivt regn inträffar. 

Figur 6. Kartering av ytliga rinnvägar och instängda områden utfört med hjälp av Scalgo. 

3.7 Recipient och miljökvalitetsnormer 
Vattnet leds via dikningsföretag till Motala ström och vidare till Boren som båda två är 

klassade vattenförekomster. 

3.7.1 Ytvattenförekomst – Motala Ström SE649127-145681 

Recipient för utredningsområdet är Motala Ström och det är en ytvattenförekomst enligt 
vattendirektivet. I VISS är den klassad enligt Tabell 1 Statusklassificeringen för ekologisk 

och kemisk status sattes år 2019 i tredje förvaltningscykeln (2017-2021). 
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Tabell 1 Statusklassificering av recipienten Motala ström. 

Ekologisk status Kemisk status 
Vattenförekomst Status MKN Status MKN 

(dagsläge) (framtida mål) (dagsläge) (framtida mål) 

Motala ström SE649127-
145681 Otillfredsställande 

God ekologisk status 
2027 

Uppnår ej god 
kemisk ytvattenstatus 

God 
kemisk ytvattenstatus 

Klassningen utav kemisk status uppnår ej god status med hänsyn till nivåerna utav 

Bromerad difenyleter (BDE/PBDE) och kvicksilver. Vattendraget har en otillfredsställande 

ekologisk status med hänsyn till att det är kraftigt modifierat med bistrande konnektivitet. 
Det förekommer även höga halter utav näringsämnen. 

3.7.2 Ytvattenförekomst – Boren SE649283-146898 

Från Motala Ström leds vatten till Boren som är en ytvattenförekomst enligt 
vattendirektivet. I VISS är den klassad enligt Tabell 2 Statusklassificeringen för ekologisk 

och kemisk status sattes år 2019 i tredje förvaltningscykeln (2017-2021). 

Tabell 2 Statusklassificering av recipienten Boren. 

Ekologisk status Kemisk status 
Vattenförekomst Status 

(dagsläge) 
MKN 

(framtida mål) 
Status 

(dagsläge) 
MKN 

(framtida mål) 

Boren SE649283-146898 
Måttlig 

God ekologisk status 
2021 

Uppnår ej god 
kemisk ytvattenstatus 

God 
kemisk ytvattenstatus 

Klassningen av kemisk status uppnår ej god status med hänsyn till nivåerna utav Bromerad 

difenyleter (BDE/PBDE), kvicksilver, antracen, PFOS och TBT. Mätningar, utförda av Motala 

ströms vattenvårdsförbund 2011 och 2016, visar att båda mätvärdena överskrider 

gränsvärdet för koppar i sediment - även när naturlig bakgrundshalt av koppar tas i 
beaktande. 

3.8 Markavvattningsföretag/Dikningsföretag 
Utredningsområdet avvattnas till ett dikningsföretag som benämns Bergsätter 

dikningsföretag år 2017. Hur det företaget har kommit till beskrivs mer i den översiktliga 

dagvattenutredningen för Bråstorp och Bergsätter framtagen av VoS 2020-10-12. 

3.9 Naturvärden i området 
Mygghultstippen i norr har ett rekreativt värde som strövområde med naturmarksleder. De 

planförslag som ligger inom utredningsområdet förslag på sträckor som ska utformas som 

naturmarksstig för att knyta an bebyggelsen till tippen. Centralt i området finns även en del 
skyddsvärd skog, som ska bevaras enligt planförslaget (Figur 7). För mer information om 

naturvärden i området, se: Översiktlig dagvattenutredning Bråstorp och Bergsäter, Motala 

kommun. 
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Figur 7. Visar i vilket område som rekreationsområdet Mygghulttippen (gul cirkel) och den 
skyddsvärda skogen (svart cirkel) finns inom utredningsområdet. 

3.10 Planförslag 
I Figur 8 visas det aktuella planförslaget. Grönt område representerar parkmark, gult 
bostäder, rött samhällsservice, grått vägområde och blått representerar återvinningsstation. 

Figur 8. Visar aktuell plankarta med ortofoto i bakgrunden. 
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4 Dagvattenberäkningar 

4.1 Befintlig och framtida markanvändning 
För beräkningar av flöden och föroreningar så har planområdet delats in i avrinnings-
områden. Tabell 3 och Tabell 4 beskriver nuvarande och planerad markanvändning genom 

att redovisa delområdenas enskilda och totala area, avrinningskoefficienter samt deras 

reducerade area. Avrinningskoefficienter har antagits till 0,5 (50% hårdgjort) för 

bostadsområdena (blå områden i Figur 8) och 0,7 (70% hårdgjort) för övrig kvartersmark 

(rött i Figur 8). Resterande koefficienter har valts enligt Svenskt Vatten P110 (2016). 

Figur 9 Visar indelningen av befintliga avrinningsområden. 

Tabell 3. Nuvarande markanvändning - Fördelning av markanvändningstyper som grund för 

flödes- och föroreningsberäkningar (ha).  = avrinningskoefficient). 

Befintliga 
avrinningsområden 

Area (ha) och 
markanvändning 

Naturmark  = 0,1 Red. dim. area 

NORR 21,84 2,19 

ÖST 33,92 3,4 
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Figur 10 visar uppdelningen för beräkningarna, där grönområden och de större vägarna 

utgör gränser för de olika grupperingarna av kvarter. I rapporten kallas dessa delar för 

Block. 

Figur 10 Visar benämning av framtida avrinningsområden avgränsade med grönstråk och de 
större vägarna i områdena. De blå områdena utgör de delar som ska vara mindre hårdgjort 
(50%) i jämförelse med resterande kvartersmark (70%). 
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Tabell 4. Planerad markanvändning - Fördelning av markanvändningstyper som grund för flödes-
och föroreningsberäkningar (ha).  = avrinningskoefficient. Sammanvägd avrinningskoefficient= 
0,54. 

Framtida 
avrinnings 
områden 

Area (ha) och markanvändning 

Naturmark 

 = 0,1 

Öppet Slutet 
byggnadssätt byggnadssätt 

 = 0,5  = 0,7 

Hårdgjort 
 = 0,8 

Totalt Red. 
dim. 
area 

BLOCK N - 2,64 3,12 0,62 6,38 4 

BLOCK NV - 2,60 2,78 0,88 6,26 3,96 

BLOCK NÖ 0,24 1,06 3,92 0,95 6,17 4,06 

BLOCK C 1,66 - 3,96 0,53 5,15 2,67 

BLOCK Ö - 1,19 3,6 0,92 5,71 3,85 

BLOCK SÖ - - 4,73 0,61 5,34 3,75 

BLOCK SV - - 2,93 2,93 2,06 

BLOCK S - - 0,45 0,86 1,31 1,01 

SLINGAN - - - 0,87 0,87 0,7 

PARALLELLGATA - - - 0,69 0,69 0,56 

HUVUDGATA - - - 2,08 2,08 1,67 

EJ UPPDELAD 
NATURMARK 

12,11 - - - 12,11 1,21 

AVFALLS-
ANLÄGGNING 

- - 0,18 - 0,18 0,13 
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4.2 Flödesberäkningar 
Avrinningen före och efter planerad bebyggelse har beräknats enligt rekommendationer i 
publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016). Modellen använder rationella metoden för 

beräkning av dimensionerade flöden baserat på reducerade ytor enligt Tabell 3 och Tabell 4 

och regnintensitet med valda återkomsttider på 5, 20 och 100 år. 

Återkomsttiden 5 år är dimensionerande för flöden upp till ledningens hjässa medan 

området ska klara av återkomsttiden 20 år utan marköversvämning. Ett klimatkompenserat 
100-årsregn beräknas för att säkerställa att området kan omhänderta genererad volym 

utan betydande skador på bebyggelse som följd. 

Pågående klimatförändringar innebär en framtid med intensivare regn och risk för högre 

vattennivåer. För att dagvattensystem ska vara rätt dimensionerade även i framtiden görs 

en så kallad klimatkompensation genom att multiplicera nuvarande regnintensiteter med en 

faktor som är större än 1. I den här utredningen används ett påslag med en klimatfaktor 

1,25 vilket medför en kapacitetsökning med 25 %. 

Dagvattenflöden har beräknats utan klimatfaktor för befintlig markanvändning (Tabell 5). 
För indata för beräkningar av dimensionerande flöden (Tabell 6). 

Tabell 5. Indata för beräkningar av befintliga flöden. 

Parametrar för befintliga förhållanden 

Återkomsttid 5år, 20år, 100 år 

Varaktighet 60 min 

Regnintensitet utan fördröjning 57,1 l/s/ha; 89,4 l/s/ha; 151,5 l/s/ha 

Tabell 6. Indata för beräkningar av framtida dimensionerande flöden. 

Parametrar för framtida förhållanden 

Återkomsttid 5 år, 20 år, 100 år 

Varaktighet 10 min 

Regnintensitet utan fördröjning utan kf 181,3 l/s/ha; 286,7 l/s/ha; 488,8 l/s/ha 

Klimatfaktor (kf) 1,25 

Resultatet från flödesberäkningarna presenteras i Tabell 7 för befintlig situation och i 
Tabell 8 efter att området har exploaterats. Vid en jämförelse mellan flöden före och efter 

planerad bebyggelse kan det konstateras att det flödet, utan fördröjning, ökar efter 

bebyggelse med ca 6 700 l/s för ett 5-årsregn, ca 10 600 l/s för ett 20-årsregn och ca 

18 060 l/s för ett 100-årsregn (Tabell 8). 
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Tabell 7. Beräknade dagvattenflöden för nuvarande bebyggelse för regn med återkomsttider på 5, 
20 och 100 år och klimatfaktor 1,25. 

Flöde före bebyggelse (l/s) 

Återkomsttid NORR ÖST Totalt 

5 år 125 193 318 

20 år 195 303 498 

100 år 331 514 845 

Tabell 8 Beräknade dimensionerande dagvattenflöden för planerad bebyggelse för regn med 
återkomsttider på 5, 20 och 100 år och klimatfaktor 1,25. 

Dimensionerade flöde efter bebyggelse 

utan fördröjning (l/s) 

Område Återkomsttid 

5 år 20 år 100 år 

BLOCK N 907 1 433 2 444 

BLOCK NV 897 1 418 2 418 

BLOCK NÖ 920 1 454 2 478 

BLOCK C 603 954 1 626 

BLOCK Ö 872 1 379 2 352 

BLOCK SÖ 848 1 341 2 285 

BLOCK SV 465 736 1 254 

BLOCK S 227 359 612 

SLINGAN 157 248 423 

PARALLELLGATA 125 198 338 

HUVUDGATA 376 595 1 015 

EJ UPPDELAD NATURMARK 275 434 740 

AVFALLSANLÄGGNING 28 45 77 

Totalt 6 700 10 594 18 062 

Ökat flöde efter bebyggelse 

(l/s) 

6 382 9 749 17 217 
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4.3 Fördröjningsbehov 
För beräkningarna görs antagandet att avrinningen från området vid planerad bebyggelse 

inte ska överskrida dagens avrinning. Som krav för hanteringen inom området ska minst 
10 mm regn fördröjas per hårdgjord m2 inom kvartersmark. Hur mycket vatten som det 
motsvarar inom respektive delområde redovisas i Tabell 9 och totalt behöver strax över 

2 964 m3 hanteras inom området. 

Tabell 9. Erforderlig fördröjningsvolym vid 10 mm regn/hårdgjord m2. 

Område Erforderlig fördröjningsvolym 

10 mm/hårdgjord m2 

BLOCK N 400 m3 

BLOCK NV 396 m3 

BLOCK NÖ 406 m3 

BLOCK C 267 m3 

BLOCK Ö 385 m3 

BLOCK SÖ 375 m3 

BLOCK SV 206 m3 

BLOCK S 101 m3 

SLINGAN 70 m3 

PARALLELLGATA 56 m3 

HUVUDGATA 167 m3 

EJ UPPDELAD NATURMARK 122 m3 

AVFALLSANLÄGGNING 13 m3 

Totalt 2 964 m3 

4.4 Föroreningsberäkningar 
Översiktliga föroreningsberäkningar har utförts i programmet StormTac för koncentrationer 

och mängder i dagvattnet före och efter planerad bebyggelse. Den korrigerade årliga 

nederbörden är 592 mm (SMHI Vattenwebb, 2018). Koncentrationerna och mängderna 

redovisas i Tabell 10 och Tabell 11 som planområdets totala föroreningsbidrag till 
recipienten. Utgående koncentrationer jämförs med framtagna riktvärden för 

dagvattenutsläpp (Riktvärdesgruppen, 2009). Då recipienten är ett vattendrag och området 
är uppströms utsläppspunkt recipient används riktvärden nivå 2M. De markanvändningar 

som använts i beräkningarna återfinns i Tabell 3 och Tabell 4. 
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Tabell 10. Föroreningskoncentrationer (µg/l) före och efter exploatering, utan rening. 
Koncentrationer som överskrider 2M markeras med orange. 

Förorening Befintlig 

situation utan 
rening *(µg/l) 

Planerad 

situation utan 
rening (µg/l) 

Riktvärden 2M 

(µg/l) 

Fosfor (P) 16 200 175 

Kväve (N) 330 1 700 2 500 

Bly (Pb) 3,3 11 10 

Koppar (Cu) 5,2 26 30 

Zink (Zn) 12 73 90 

Kadmium (Cd) 0,11 0,54 0,5 

Krom (Cr) 2,1 9,9 15 

Nickel (Ni) 3,3 7,8 30 

Kvicksilver (Hg) 0,0069 0,036 0,07 

Suspenderad substans (SS) 17 000 66 000 60 000 

Oljeindex (Olja) 110 660 700 

PAH16 0,054 0,4 -

Benso(a)pyren (BaP) 0,0054 0,037 0,07 

Tabell 11. Föroreningsmängder (kg/år) för utredningsområdet före och efter bebyggelse, utan 
rening. 

Förorening Befintlig situation utan 

rening(kg/år) 

Planerad situation utan 

rening (kg/år) 

Fosfor (P) 1,1 37 

Kväve (N) 22 310 

Bly (Pb) 0,23 2,1 

Koppar (Cu) 0,35 4,9 

Zink (Zn) 0,84 17 

Kadmium (Cd) 0,0076 0,1 

Krom (Cr) 0,14 1,9 

Nickel (Ni) 0,23 1,5 

Kvicksilver (Hg) 0,00047 0,0069 

Suspenderad substans (SS) 1200 12000 

Oljeindex (Olja) 7,4 130 

PAH16 0,0036 0,081 

Benso(a)pyren (BaP) 0,00036 0,007 

De markklasser som förekommer i området klassas enligt Motalas rutin för 

dagvattenutredning som att ha låga-måttliga föroreningshalter. Det innebär att endast krav 

på viss rening finns då recipienten är känslig. Till viss rening räknas svackdiken och 

växtbäddar. I övrigt finns det inget krav på rening enligt den framtagna arbetsmetodiken 

annat än att inte försämra status på recipienten. 
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5 Förslag för dagvattenhantering 
Föreslagen systemlösning har baserats på i dagsläget tillgänglig information om planerad 

utformning, riktlinjer och krav samt lokala förutsättningar för fördröjning och rening av 

dagvatten. Då planerad utformning inte är helt fastställd ännu måste den föreslagna 

lösningen samt lokalisering ses som ett välarbetat principförslag. Exakt utformning, 
placering och dimensionering av systemkomponenter görs i ett senare skede vid 

detaljprojektering. 

För området har en VA-plan tagits fram där även höjdsättning av gator och de övriga 

VA-ledningssystemen genomförts. Dagvattensystemet beskrivs i ritningarna R-51.1-001 till 
R-51.1-003. Dagvattensystemet leds primärt mot den befintliga dammen som föreslås 

byggas ut för att hantera de volymer som behövs i området, vilket kan ses i Figur 11 där de 

tre primära fördröjningsanläggningarna föreslås. Dammen föreslås kompletteras med två 

dammar i norr som fördröjer och renar vattnet ifrån de nordvästra och norra delarna av 

planområdet. Ytterligare åtgärder som svackdiken och biofilter kan genomföras i de 

trädrader som finns i området med enklare medel och på så sätt minska dammens 

utredning. För att säkerställa att dagvattnet ifrån de nordöstra området kan fördröjas och 

renas bör mark tas i anspråk längs den östra större gatan (markerat med röd rektangel i 
Figur 11) då det är svårt att leda dagvatten från uppströmsområde till dammens läge. 

Figur 11. Översiktlig placering av fördröjningsdammar visas i blått. Lösningsförslag kan ses i 
ritningarna R-51.1-001 till R-51.1-003. 

Inom området föreligger ingen speciell risk för förorening av dagvattnet. Vid brandsläckning 

när det uppkommer släckvatten agerar räddningstjänsten genom att placera ut lock på de 

brunnar som vattnet leds mot. Vid händelse att man inte placerat locken korrekt eller 

missbedömt rinnvägar skulle det vara möjligt att nyttja dammarna för att fånga upp vatten 

ifall det skulle bli större mängder. I övrigt anses de händelserna ske så sällan och utgöra en 

mindre påverkan vilket gör att inga ytterligare åtgärder föreslås. 

Kommenterad [SA1]: När det uttrycks som "ytterliggare 
åtgärder kan genomföras" menar man då att detta är 
valbart för att få till en bra dagvattenlösning i området? 
Eller är det så att för att få till dagvattenrening/hantering i 
planområdet på ett bra sätt måste dessa 
svackdiken/växtbäddar/biofilter genomföras för att man 
ska kunna hantera 10 mm? 

Lägg till efter ordet "åtgärder": 
"som svackdike/biofilter" 
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5.1 Beskrivning av anläggningar 

5.1.1 Dammar 

Dammar är en av de vanligaste dagvattenlösningarna i Sverige. Ofta anläggs de som ”end-
of-pipe”-anläggningar för att omhänderta stora volymer dagvatten. Dagvattendammar 

fungerar som utjämningsmagasin för fördröjning, vilket reducerar flödestoppar och bidrar 

till ett kontrollerat utflöde till recipienten men även till minskad översvämningsrisk. 

Dagvattendammar används också för att förbättra kvaliteten på dagvattnet. Den primära 

reningsprocessen är sedimentation av partiklar vilket innebär en god potential att rena TSS 

och partikelbundna föroreningar men däremot är reningsgraden för lösta föroreningar lägre. 
Vid utformning och dimensionering av dagvattendammar är uppehållstiden en viktig 

parameter för att uppnå en tillräcklig sedimentation av mindre partiklar, då förorenings-
koncentrationen är som störst i de mindre fraktionerna. 

Det rekommenderas att anlägga en mindre försedimentationsdamm innan dammen där 

grövre sediment kan fångas in, vilket minskar belastningen på själva dammen och 

därmed även minskar underhållsbehovet. Det finns även andra faktorer som påverkar en 

damms funktion. Bland annat djup, förhållandet mellan längd och bredd, vattnets spridning 

i dammen och förhållandet mellan dammens area och avrinningsområdets area. Vid 

utformning av dammen ska även tillgänglighet för drift, kontroll och sedimenttömning 

beaktas. Tömning av dammen ska ske regelbundet, då >50 % av tillgänglig volym består 

av sediment. Provtagning av sedimentet bör göras vid tömning då det kan innehålla höga 

halter av metaller och därmed klassas som farligt avfall. Regelbunden inspektion av in- och 

utlopp och andra tekniska konstruktioner, avlägsnande av skräp och åtgärder mot 
erosionsskador och oönskad växtlighet är ytterligare skötselinsatser som är viktiga för 

bevarande av dammfunktionen. 

Det finns många studier på dammar och deras reningseffekt. Reningseffekten uppskattas till 
65-85 % för TSS och 70-90 % för tungmetaller. Men många studier visar på väldigt 
varierade reningsfunktion då dammen påverkas av utformning, konstruktion, kontroll och 

underhåll. Reningsfunktionen kan även minska av kalla temperaturer på grund av 

densitetsskillnader i vattnet, istäcke och vägsalt. 

Dagvattendammar har en god potential att bidra till en estetiskt tilltalande miljö och med 

öppna vattenytor och tilltalande växtarter kan dammar bli viktiga rekreationsområden och 

bidra till en större biologisk mångfald, Figur 14. Jämfört med övriga anläggningstyper 

kräver dammar och förhållandevis stor yta, och de kan därför vara svåra att införa i redan 

bebyggda områden. 

I den föreslagna dagvattenlösningen förkommer tre dammar. Den nordvästra har en 

föreslagen volym på 340 m3, den nordöstra 350 m3 och den östra befintliga dammen som 

byggs ut får en framtida volym på 1810 m3. 

Fördelar Nackdelar 
Kan omhänderta stora volymer Kräver stor yta 
Bra reningsförmåga Kräver underhåll och skötsel 
Fungerar i kallt klimat Utformningen är viktig för dess funktion 
Estetiskt värde 
Kan bidra till biologisk mångfald 
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Figur 12. Dagvattendamm i Luleå. 

5.1.2 Biofilter 

Biofilter, även kallat rain gardens, regnbädd eller växtbäddar, är primärt en teknik för 

rening av dagvatten. Dagvattnet renas genom att perkolera genom ett växtbevuxet 
filtermaterial. Ett biofilter består åtminstone av följande beståndsdelar, inlopp, 
fördröjningszon, erosionsskydd, olika lager av jord (filtermaterial), bräddavlopp samt ett 
avvattnande system. 

Förbehandling av dagvattnet för att undvika igensättning av filtermaterialet samt 
erosionshinder vid inloppet är av vikt för biofiltrets funktion. Förbehandling kan t.ex vara 

dike eller översilningsyta. Biofilter anläggs ofta nära källan då utformningen kan anpassas 

efter platsens förutsättningar. Till exempel kan biofilter vara både upphöjda eller nedsänkta, 
avlånga, runda eller olikformade, anläggas i serie m.m. Växter och filtermaterial kan 

anpassas efter klimat och olika reningsbehov. Ofta består filtermaterialet av jordiga 

sandmaterial med en mindre andel lera men kan även vara slaggprodukter, mineraliska 

material (kalciumsilikat, zeolite), järnoxidsand, aktivt kol eller organiska material så som 

barkprodukter. Reningseffekten av metaller, fosfor, suspenderat material och diverse 

mikroföroreningar överskrider ofta 70 %. För att uppnå effektiv kväverening krävs ofta en 

vattenmättad zon i filtermaterialet. Biofilter dimensioneras oftast för att omhänderta mindre 

regn (0,5-2-årsregn). Mer intensiva och större regn bräddas, vilket medför att sådana regn 

inte renas eller fördröjs. 

Förhållandena under vinterperioden kan medföra utmaningar för biofilter då bland 

annat föroreningshalten under snösmältning är särskilt hög och vägsalt bidrar till en 

större andel lösta föroreningar. För att bibehålla infiltrationskapaciteten vid tjälnedträngning 

kan det vara av vikt att använda ett grövre filtermaterial med högre hydraulisk 

konduktivitet. För att biofilter ska fungera på bästa sätt behövs växtarter som är anpassade 

till ett kallt klimat och som tål både fuktiga och torra förhållande och som dessutom bidrar 

till föroreningsupptaget. Pilotförsök visar dock på att biofilter är en fungerande 

reningsmetod i kalla klimat även om funktionen kan vara nedsatt under vinterhalvåret. 
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Fördelar Nackdelar 
Hög reningsförmåga Bräddar större och intensiva regn 
Anpassningsbar Kräver ofta förbehandling 
Fungerar i kallt klimat Kräver underhåll och skötsel 
Estetiskt värde 
Kan bidra till biologisk mångfald 

5.1.3 Svackdiken 

Svackdiken är den enklaste och mest grundläggande typen av dagvattenanläggning. De är 

grunda gräsbeklädda diken med svagt sluttande slänter och med svag lutning i vattnets 

flödesriktning. Svackdikets huvudsakliga uppgift är att avvattna hårdgjorda ytor och 

fördröja flödestoppar. Svackdiken kan ses som ett alternativ eller en komplettering till 
traditionella avloppssystem på grund av låga flödeshastigheter, sedimentation och 

infiltration (om jordarten tillåter). De används framförallt längs med vägar och gator. Leds 

vattnet vidare genom avloppsrör kan utloppet installeras 50-100 mm ovanför dikets botten 

vilket ökar magasinering, förbättrar retention och kanske även sedimentation. Svackdiken 

kan planteras med växter för att förbättra rening av näringsämnen. För att öka 

sedimentation samt bibehålla flödeskapaciteten är det viktigt med klippning. Förväntas 

högre flödeshastigheter kan svackdiket kompletteras med flödeshinder, till exempel större 

stenar för att bromsa upp flödet. 

Svackdiken i sig är sällan ett komplett reningssystem utan de fungerar ofta som en 

förbehandlingssteg för andra reningssteg. De är även fördelaktiga i kallt klimat då de kan 

fungera som områden för snölagring. Vanligtvis fungerar avledning av smältvatten bra 

under snösmältningsperioden. Dock är det viktigt att avlägsna grus, sand och annat 
material som ackumulerats i diket efter snösmältning. Under vegetationssäsong ingår det i 
underhållet att hålla rent från skräp och sediment samt klippa gräs. För bibehållen 

partikelsedimentation och flödesreduktion är det viktigt att bevara växthöjden på mellan 50 

till 150 mm. Svackdikets in- och utlopp bör även inspekteras och rensas 

regelbundet. Dikets slänter bör också kontrolleras för erosionsskador. 

Fördelar Nackdelar 
Enkel lösning Inte ett komplett reningssystem 
Ok reningsförmåga Risk för erosion innan växtetablering 
Fungerar i kallt klimat 
Kan fungera som snöupplag 

5.2 Resultat av föreslagen dagvattenhantering 

5.2.1 Flödesberäkningar 

Med den föreslagna fördröjningen kommer skillnaden mellan det befintliga och det framtida 

flödet att reduceras och vardagsregn (1-2årsregn) kommer inte ge en markant skillnad i 
flöde från området. För regn som förekommer mer sällan kommer en vis ökning att kunna 

ses, men även dessa flöden kommer med lösningsförslaget att ge en trögare respons i och 

med fördröjningen. 

5.2.2 Föroreningsberäkningar 

Föroreningsberäkningar har utförts i programmet StormTac för koncentrationer och 

mängder före och efter planerad bebyggelse utan åtgärder samt planerad bebyggelse med 
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åtgärder som ett totalvärde för alla delavrinningsområden, se Tabell 12 och Tabell 13. 
StormTac är ett verktyg där olika markanvändningar, så som asfalt, tak eller parkmark, har 

schablonmässiga föroreningshalter kopplade till sig. Baserat på ingående markanvändningar 

och dagvattenflöden görs beräkningar som ger en bild av studerade föroreningars 

koncentration och mängd. Koncentrationerna jämförs med framtagna riktvärden från 

Riktvärdesgruppen. I tabell 12 framgår det att koncentrationen fosfor i dagvattnet efter 

planerad bebyggelse överstiger riktvärdet även med planerade åtgärder. Den fortsatta 

avrinningen efter planområdet kommer dock att ske i öppna system, bl.a. diken, där 

dagvattnet kommer renas ytterligare innan recipient. 

Tabell 12. Beräknade föroreningskoncentrationer (µg/l) i dagvatten för befintlig situation, vid 
planerad bebyggelse utan och med åtgärder. Halter som överskrider riktvärden är markerade i 
orange. 

Förorening Befintlig 

situation 

(µg/l) 

Planerad 
bebyggelse 

(µg/l) 

Planerad 
bebyggelse 

med 

åtgärder 

(µg/l) 

Förändring 

med 

åtgärder 

(%) 

Riktvärden 
för 2M 

(µg/l) 

Fosfor (P) 16 200 95 53 75 

Kväve (N) 330 1 700 1200 29 2 500 

Bly (Pb) 3,3 11 4,1 63 10 

Koppar (Cu) 5,2 26 12 54 30 

Zink (Zn) 12 73 29 60 90 

Kadmium (Cd) 0,11 0,54 0,28 48 0,5 

Krom (Cr) 2,1 9,9 2,6 74 15 

Nickel (Ni) 3,3 7,8 3,6 54 30 

Kvicksilver (Hg) 0,0069 0,036 0,023 36 0,07 

Suspenderad substans (SS) 17 000 66 000 20 000 70 60 000 

Oljeindex (Olja) 110 660 99 85 700 

PAH16 0,054 0,4 0,12 70 -

Benso(a)pyren (BaP) 0,0054 0,037 0,011 70 0,07 
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Tabell 13 Föroreningsmängder (kg/år) före exploatering samt efter föreslagen dagvattenlösning. 

Förorening Befintlig 
situation 

(kg/år) 

Planerad bebyggelse 

(kg/år) 

Planerad bebyggelse 
med åtgärder 

(kg/år) 

Fosfor (P) 1,1 37 18 

Kväve (N) 20 310 230 

Bly (Pb) 0,23 2,1 0,77 

Koppar (Cu) 0,35 4,9 2,3 

Zink (Zn) 0,84 17 5,5 

Kadmium (Cd) 0,0076 0,1 0,053 

Krom (Cr) 0,14 1,9 0,5 

Nickel (Ni) 0,23 1,5 0,68 

Kvicksilver (Hg) 0,00047 0,0069 0,0044 

Suspenderad substans (SS) 1200 12000 3800 

Oljeindex (Olja) 7,4 130 19 

PAH16 0,0036 0,081 0,023 

Benso(a)pyren (BaP) 0,00036 0,007 0,002 

5.3 Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten 
Dagvatten från ett område med urban markanvändning så som takytor, parkeringar och 

lokalgator bidrar med en ökad föroreningsbelastning till recipienten. Exempel på 

föroreningar är näringsämnen, metaller, partiklar och oljeföreningar. Planerad bebyggelse 

får inte inverka på recipientens status så att enskilda kvalitetsfaktorer försämras. 

Enligt de föreskrivna rutinerna ska endast viss rening krävas då det är en känslig recipient, i 
de fall då recipient saknas ska ingen rening vara nödvändig. I de förslag som tas fram sker 

rening i de fördörjningsåtgärder som finns i planen och det finns även möjlighet att skapa 

ytterligare rening längs de större vägarna där växtbäddar och ytterligare fördröjning kan 

anläggas i trädraden. Från utredningsområdet leds även vattnet i öppna diken där 

ytterligare rening förekommer. 

Belastningen från området kan komma att öka något men ska inte påverka MKN för 

recipienten negativt då de aktuella åtgärderna genomförs. 

5.3.1 Påverkan på ytvattenförekomst 
Planerad bebyggelse av fastigheten bedöms inte leda till en försämring av kvalitetsfaktorer 

eller försvåra möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna för ytvatten om föreslagna 

dagvattenåtgärder genomförs. 

5.4 Översvämningsrisk och principiell höjdsättning 
Omhändertagande av dagvatten hanteras genom fördröjning och rening i anläggningar som 

är dimensionerade för en viss återkomsttid. Vid nederbörd med hög intensitet som skyfall 
kommer dessa anläggningar inte kunna fördröja avrinningen utan dagvattnet avrinner 

istället ytligt och kan potentiellt orsaka marköversvämningar med stora skador på 
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byggnader och annan känslig infrastruktur. För att minimera risken för översvämningar är 

det viktigt att inte skapa instängda områden samt att höjdsätta marknivån så att avrinning 

och fördröjning sker på ytor där ingen skada sker. Den principiella höjdsättningen för 

fastigheten måste säkerställa att marken lutar från byggnaderna mot gatunätet och 

närliggande grönytor som leder vattnet från området. Parallellt med denna utredning har en 

ny höjdsättning tagits fram som även kontrollerats ur ett skyfallsperspektiv då vattnet rör 

sig ytligt i området. 

När det kommer till dränering så finns det en risk att vatten dämmer bakåt i servisledningar 

när dräneringsvatten från husgrunder avleds med självfall till dagvattenledningar. Detta kan 

även inträffa då dagvattenledningens kapacitet överskrids. Höjdsättningen av färdigt golv 

behöver därför anpassas för att erhålla tillräckligt skydd mot skador. Branschorganisationen 

Svenskt Vatten rekommenderar att färdigt golv är minst 0,75 m över gatunivå för att 
minimera risken för komplikationer vid skyfall. Denna rekommendation är generell och 

baseras på att husens dräneringar inte ska påverkas oberoende på grundläggningens 

konstruktion. I detta planområde anses förutsättningarna dock inte behöva ta denna höjd 

utan en nivå av 0,5 m över gatan kan anses vara tillräcklig. 

Gällande källare så måste hänsyn tas till grundvattennivåer (främst i byggskedet) men 

framförallt översvämningsrisker. Där grundvattnet står högre än 3 m och i områden med 

stående vatten vid skyfall rekommenderas inte källare. I den geotekniska undersökningen 

förekommer 4 st grundvattenrör som berör planområdet. Grundvattnets trycknivå mellan 

de installerade rören ligger mellan ca +99,6 till +103,0 (dock påvisades grundvatten vid 

+104,4 i ett av rören men det var torrt vid avläsning). De föreslagna markhöjderna inom 

det rödmarkerade området i Figur 13 ligger mellan +102,9 och +107,9 vilket vi bedömer är 

för lågt för källare då grundvattnet kan variera relativt kraftigt från år till år. Därför avråder 

vi alltså från källare inom det rödmarkerade området i Figur 13. 
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Figur 13. Det rödmarkerade området visar avrådan från källare. 

För att kontrollera höjdsättningen användes programmet Scalgo Live. I Scalgo Live sker 

beräkningar på hur vatten rinner i ett område endast baserat på markhöjderna i området. 
Hänsyn tas till hur mycket regn som behövs för att fylla upp de lågpunkter som finns i 
området. Det tas inte hänsyn till något ledningsnät eller markegenskaper (t.ex. infiltration). 

Vid kontrollen i Scalgo Live identifierades en riskpunkt där vägnätet riskerar att få ett för 

stort vattendjup (röd cirkel i Figur 14) vilket kan åtgärdats genom att höja väghöjderna så 

att det inte blir stående i denna punkt. Gatusträckningen bedöms kunna höjas utan problem 

med instängda områden läng sträckningen då den idag till stor del är under befintliga 

marknivåer. Exakt lösning får detaljstuderas i samband med utformningen av korsningen 

norr om lågpunkten. 
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För den sekundära avrinningsvägen vidare österut från området (röd cirkel i Figur 14) blir 

det sedan viktigt att säkerställa att vattnet som rör sig vidare fortsätter att rinna längs med 

vägen och inte letar in sig på de fastigheter som ligger intill vägen. För att underlätta 

omhändertagandet föreslås ett grönstråk i sträckning med befintlig rinnväg rakt öster ut då 

vägnätet viker av söderut. Passagen längs med rinnvägen kan säkerställas igenom att 
införa prickmark ifall de ska utgöras av kvartersmark i framtiden. I nordväst har vägarna 

placerats något högre vilket skapat ett mindre instängt område (lila cirkel i Figur 14). 
Genom att höja fastigheterna något kommer detta kunna åtgärdas. De förslag på 

höjdsättning som ges har fastställts i VA-planen, för fastigheterna redovisas höjderna i 
ritning R-51-1-001 - R-51-1-003 medan gatunätet redovisas i M-16.1-001 - M-16.1-010. 

Figur 14. Analys av ytliga rinnvägar i området med framtida vägnät. 
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6 Kommentarer och slutsatser 
Området i stort har goda förutsättningar för naturlig infiltration med undantag för de blötare 

områdena (torvområdena) samt området nordväst om Torvsättersvägen. 

Exploateringen av utredningsområdet medför att dagvattenflödet från området vid det 
dimensionerande 5-årsregnet ökar från 300 till 6 700 l/s. Detta motverkas med en 

fördröjning av 10 mm/m2 hårdgjort yta inom området, vilket innebär att en 

fördröjningsvolym av omkring 2 964 m3 ska anläggas. Beräkningarna har baserats på 

antagandet att 50 % av marken med bostadsområden samt 70 % av marken med 

samhällsservice är hårdgjord. 

Baserat på markklassificeringarna i området krävs endast viss rening då recipienten är 

känslig, vilket innebär att endast svackdiken och växtbäddar kravställs enligt Motalas 

rutiner för dagvatten. 

För att skapa fördröjning och rening inom området föreslås att två dammar anläggs i den 

norra delen av planförslaget, men att majoriteten av fördröjningsvolymen fås genom att 
utöka den befintliga damm som finns i den sydöstra delen av planområdet. Vidare föreslås 

lösningsförslaget hantera dagvatten från de större vägarna inom den egna gatusektionen 

genom att leda vattnet och fördröja vattnet i växtbäddar/skelettjorden. 

Motalas kommun copyright© AFRY 

Dagvattenutredning för Bråstorp etapp 3 
10/09/2021, Samrådshandling 


