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Begrepp: 

Flödesvägar låglänt mark där ytligt avrinnande vatten avrinner kan vara diffusa och 
diken eller andra anläggningar kan saknas 

Rinnstråk avrinning sker i diken eller andra anläggningar 

LOD Lokalt omhändertagnade av dagvatten. Utformning varierar och 
systemet kan tömmas till mark genom infiltration eller förses med 
dränering och /eller bräddningsledning 
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1. Bakgrund och syfte 

Vatten och Samhällsteknik AB har på uppdrag av Motala kommun tagit fram 
en översiktlig dagvattenutredning som ska vara ett underlag för framtida 
utvecklingsplaner norr om Metallvägen i områdena Bråstorp och Bergsätter. 
Totalt omfattas ett område om ca 500 hektar mark, se figur 1, varav ca 280 
hektar omfattas av framtida kommunala utbyggnadsplaner och övrig mark 
påverkas då det är samma avrinningsområde. Avvattningen av jordbruksmarken 
i området regleras av ett dikningsföretag, Bergsätters dikningsföretag år 2017. 
Avrinningsområdet sträcker sig norr om utredningsområdet och har markerats i 
berörda bilagor och figurer. 

Motala kommun har 2016 tagit fram en översvämningskartering1. Enligt 
karteringen finns Motalas största identifierade lågområde i utredningsområdet 
för Bråstorp, Bergsätter och Bergsättersbäcken som leder vattnet till recipienten 
Motala ström och är identifierat som ett prioriterat rinnstråk. Därmed finns ett 
behov av en övergripande dagvattenutredning för hela det berörda området. 
Lågområdet är befintlig jordbruksmark som avvattnas i diken till Bergsätters-
bäcken. Bergsättersbäcken är kulverterad nedströms utredningsområdet. 

Dagvattenutredningen syftar till att beskriva områdets karaktär för 
dagvattenhantering, såväl för nuläge som för framtida exploatering. Styrande 
parametrar ska beskrivas med principiella förslag på dagvattenhantering vid 
utbyggnad inom utredningsområdet. Som underlag används Lantmäteriets 
höjddata som analyseras med hjälp av programmet Scalgo Live. 

Figur 1. Område för dagvattenutredning, Motala kommun 

Översvämningskartering Motala, Sweco 2016
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2. Befintliga förhållanden 

2.1. Markanvändning 
Västra Bråstorp består av ca 200 permanentbostäder med blandad bebyggelse; 
radhus, flerbostadshus samt villor. Det är ett relativt nytt samhälle som vuxit fram 
från slutet av 1900-talet fram till idag med en kärna runt skolan och bebyggelse i 
väster. Norr och nordost om Västra Bråstorp består marken av ett sammanhäng-
ande skogsområde med framtida möjligheter att exploateras, se figur 2. 

Östra Bråstorp består till största delen av extern och storskalig handel. 

Bergsätter, strax norr om Motala är ett gammalt herresäte. Den gamla gården, 
Bergsätter gård, ligger inom utredningsområdet, söder om Metallvägen och är 
idag omgärdad av bebyggelse från mitten av 1900-talet. Denna del ingår i utred-
ning då det avvattnas norrut till Bergsättersbäcken. Området förutsätts bevaras 
utan förtätning. Det finns ett mindre antal gårdar vid den stora jordbruksmarken i 
Bergsätter. 

Nordväst om detta område är marken obebyggd och består av jordbruksmark 
som sträcker sig fram till Evertsby och Kartorp. 

Bergsätter 
jordbruksmarkskogsmark 

Östra Bråstorp 
handel 

Bergsätter 
industriVästra Bråstorp 

bostäder 

Bergsätter 
bostäder 

Figur 2. Markanvändning 
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Väster om Bergsätter finns ett sammanhängande skogs- och grönområde som 
sträcker sig från Metallvägen i norr och fram till Drottninggatan/Vadstenavägen i 
söder. Grönområdet är ett populärt friluftsområde som erbjuder en mängd olika 
aktiviteter. 

Mellan jordbruksmarken och riksväg 34, norr om Metallvägen, finns ett stort 
industriområde med ett 30-tal industri- och kontorslokaler. 

Farligt gods tillåts transporteras på Riksväg 34, Metallvägen och Evertsbyvägen. 
Ingen vattentäkt berörs av de aktuella vägsträckorna. 

Befintlig damm 

Figur 3. Översikt 
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2.2. Gällande detaljplaner 

Den norra delen av området ligger utanför detaljplanelagt område medan den 
södra delen närmast centrala Motala består av ett 20-tal olika detaljplaner. Det 
planlagda området är främst planlagt för bostäder, handel och industri, se figur 4. 

I flera av planbeskrivningarna anges det att dagvattnet ska tas om hand om lokalt, 
och det redovisas förslag på platser där dagvattendamm/dike kan anläggas. Det 
finns även illustrationer på hur området hänger ihop med Bergsättersbäcken 
genom dikes-kulvert-system. 

Plan 0583-p567 Östra Bråstorp: dagvattendike längs slingerbulten som 
avleder norrut till anlagd damm norr om korsningen Slingerbulten-
Marmorvägen. 

Plan 0583k-p603 Östra Bråstorp etapp 2: plats för möjlig dagvattendamm 
med rening i östra änden av Marmorvägen samt i planbeskrivning förslag 
på hur dagvattenavledning kan sker till Bergsättersbäcken. 

Plan 0583k-p630 Västra Bergsätter: Bergsättersbäcken som flyttades och 
ska ha anpassat plankarta till ev framtida dagvattendammar och förslag 
finns i planbeskrivning på anläggande av dagvattendammar. 

Gult - bostäder 
Grönt - natur 
Blå/rosa - industri 
Brunt - handel 

Dagvatten, 603 
Dagvatten, 630 

Dagvatten, 567 

Figur 4. Gällande detaljplaner inom området. 
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2.3. Topografi och avvattning 

Marken faller från norr och söderut. I norr är marken mer kuperad medan den 
stora slätten med jordbruksmark är plan. Söder om utredningsområdet fortsätter 
marken falla ner mot Göta kanal och Motala ström. I väster finns en höjdrygg 
som i stort sammanfaller med gränsen för utredningsområdet. 

Det innebär att det naturliga avrinningsområdet ganska väl sammanfaller med 
utredningsområdet, se bilaga 2 och avleds via Bergsättersbäcken till Motala ström 
och vidare till Boren. Området på västra sidan om utredningsområdet faller ner 
mot Varmobaden och Vättern. 

Det tekniska avrinningsområdet är något mindre än det naturliga avrinnings-
området. Det tekniska avrinningsområdet omfattar befintlig bebyggelse där 
dagvattenledningsnät finns. Bostadsbebyggelsen i Västra Bråstorp leds via ledning 
västerut mot Vättern. Detta ledningsnät planeras inte att nyttjas för den planerade 
exploateringen som omfattas av denna utredning och avrinningen mot Vättern 
kommer vara oförändrat. I samband med utbyggnaden av bostäderna i Västra 
Bråstorp anlades ett dike i norra kanten som leds ut i naturmarken. Detta dike är 
främst avskärande och hanterar vatten från skogsmarken. 

Inga problem i befintligt dagvattennät har kommit till vår kännedom. 

I samband med anläggandet av handelsplatsen grävdes det en dagvattendamm på 
norra sidan av Slingerbulten (i svängen), se figur 3. Arean på dammen är ca 700 m2. 

Jordbruksmarkens torrläggs och regleras i torrläggningsföretag Karstorp och 
dikningsföretaget Bergsätter, se figur 3. 

Skogsmarken är flack och  det finns ett flertal våtmarker i och med att den inte 
är utdikad. I detta områden krävs ny höjdsättning av marken för att få fall mot 
rinnstråk och förprojektering rekommenderas i detaljplaneskedet. Detta område 
har i bilaga 2 markerats som flexibel höjdsättning.  I denna översiktliga utredning 
redovisas ett förlag till framtida rinnvägar. Dessa följer den befintliga topografin, 
men det finns stort utrymme för att ändra lägen i samband med projektering. 

Området har delats in i mindre delavrinningsområden, se bilaga 2. Syftet med 
denna indelning är främst för att kunna göra en första beräkning av areabehov 
för dagvattenhantering. Indelning har skett utifrån de platser som föreslås för 
framtida dagvattenåtgärder. Skogsmark där ingen bebyggelse planeras har inte 
karterats i delavrinningsområden. 
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I gällande detaljplaner för  handelsplatsen i Östra Bråstorp finns det angivet att 
dagvattnet ska tas om hand lokalt. I akten för östra Bråstorp (0583k-p567, från 
2005) finns det angivet att: Den maximalt tillåtna avrinningen per tidsenhet som får till-
föras ledningsnätet beräknas efter ett 1-årsregn med 10 minuters varaktighet och med områdets 
nuvarande avrinningskoefficient. För områden med skog motsvaras det av 9 l/s och hektar. 
Dagvatten bör så långt det är möjligt hanteras ovan mark och ledas mot infiltrerbara ytor. Inga 
dagvattenanläggningar ovan mark har noterats i erhållet underlag utöver dike längs 
Slingerbulten se figur 5 och dammen norr om detta dike. 

Figur 5. Handelsområdet, med den nya vägen Slingerbulten,  med dike och grönremsa. 
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2.4. Jordbruket, torrläggningsföretag 

Marken har länge nyttjats som jordbruksmark. Avvattning av jordbruksmarken 
sker till Bergsättersbäcken. Torrläggning av jordbruksmarken har reglerats genom 
dikningsföretag, det första är från år 1881 och omfattar hela Bergsättersbäckens 
ände ner mot Motala ström, se figur 6. Detta torrläggningsföretag har reviderats 
under årens lopp i samband med nya kulverteringar. Akterna hämtas från 
länsstyrelsens webbgis-portal, plankartor för de olika akterna visas i figur 6-10. 

Störst förändring skedde då Bergsättersbäcken kulverterades med sträckan söder 
om Metallvägen ner till recipienten i samband med utbyggnaden av bostäder. 
Kulverten leds in i tunnel under Göta kanal innan den mynnar i Motala ström. 

Torrläggningsföretagen ”Evertsby, Offerby, Dufvedal och Bergsätter 
dikningsföretag av år 1918” och ”Kärrs dikningsföretag av år 1960” har 
omprövats och gällande dikningsföretag benämns Bergsätter dikningsföretag år 
2017. 

Dom meddelades av Mark- och miljödomstolen Växjö tingsrätt den 2017-02-20 
där tillstånd gavs att 

a) Riva ut dike genom igenläggning på en del av sträckan (för att möjliggöra 
genomförd utbyggnation av  industrimarken) 

b) Bibehålla den omlagda dikessträckan med längdmätning 0-510 m utförd år 
2012. (Ändringarna avsåg flytt av diken för att utvinna industrimark) 

Mark och miljödomstolen konstaterar i domen att ”några negativa miljö- eller 
hälsoeffekter ej kan förväntas uppkomma och då det ej heller anmälts några 
enskilda anspråk eller eljest framkommit skäl att befara uppkomsten av skador i 
anledning av verksamheten finner mark- och miljödomstolen att kravet i 11 kap 
6§ är uppfyllt”. 

Denna dom innebär att förutsättningarna för dikningsföretaget nyligen har 
klarlagts och att en framtida justering av dikningsföretaget där nedströms 
delar slopas bör kunna ske utan risk för negativa miljö- eller hälsoeffekter. 
Förutsättningarna för avvattning av uppström liggande områden får inte 
försämras. 
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    Figur 6. Bergsäter Kungssätran m. fl. Figur 7. Efvertsby, Offerby, Dufvedal 
År 1881 och Bergsäter samt utjordarna Kungs-

sätran, Roasängen och Blacken. År 
1918 

Figur 8. Kartorp. År 1937 Figur 9 Kärr. År 1960 

Figur 10. Bergsätter dikningsföretag år 2014, underlag omprövning Jordbruksverket 
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 2.5. Historisk avvattning 

Historiska kartor har studerats för att få en uppfattning av hur avrinning har 
skett tidigare. I Häradsekonomiska kartan från 1868-1877, se figur 11, kan man 
se hur Herrefallsmossen (numera Torvmossen) tidigare sträckte sig längre norrut. 
Metallvägen skär nu av denna mosse och skogsmarken på norra sidan är ofta blöt 
och består till stor del av våtmarkskaraktär (eller har varit blöt innan byggnation 
och dränering har skett) . 

Figur 11. Häradsekonomiska kartan år 1868-77. Utredningsområdet är markerat 
med rektangel 
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I den ekonomiska kartan från 1950 (baseras på flygning år 1945) är Herrefalls-
mossens utbredning i norr begränsad av en väg. Avrinning från mossen illustreras 
med pilar i skogsmarken (förstärkta med svarta pilar i figur 12). Jordbruksmarkens 
dikessystem är redovisat i kartan. 

Herrefallsmossen 

Figur 12. Ekonomiska kartan år 1950 (flygning 1945) 

14 
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I den ekonomiska kartan från 1983, se figur 13, är Herrefallsmossens redovisad 
delvis som en öppen vattenyta. Det finns diken redovisade i skogsmarken norr 
om mossen samt från Bråstorp. I den ekonomiska kartan från 1983 kan man 
tydligt se rv 34 (Metallvägen) som en tydligare avgränsning av Herrefallets ut-
bredning mot norr.  Jordbruksmarkens dikessystem är redovisat i kartan med pilar 
som visar flödesriktning. I figur 13 har tre mindre områden ringats in där det finns 
öppna vattenspeglar. 

Herrefallsmossen 

Figur 13. Ekonomiska kartan År 1983. Redovisade diken är markerade med blått 
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 3. Geologi 

Området är stort och lokalt varierar geologin. Enligt SGU är det sandig morän 
med visst inslag av torv i västra delarna, medan den östra halvan av området 
består mer av postglacial silt/postglacial lera. Detta innebär en medelhög 
genomsläpplighet i den västra halvan av området till en låg genomsläpplighet i 
östra halvan. 
I stort finns fyra olika typområden inom den del av utredningsområdet 
där exploatering planeras. Inom de olika typområdena är de geologiska 
grundförutsättningarna likartade. 

1. Den genom dikningsföretaget torrlagda jordbruksmarken 
2. Exploaterad mark med villabebyggelse i Västra Bråstorp 
3. Skogsmarken i Bråstorp 
4. Handelsplats/industrimark 

Glacial lera 

Postglacial silt 

Postglacial sand 

Sandig morän 

1. jordbruksmark 
3. skogsmark 

2. Exploaterad
 mark 

4. Industri 
4. handel 

Figur 14. Jordartskarta SGU 
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1. Jordbruksmark 
Jorbruksmarken har lägre genomsläpplighet. Detta kan göra att det finns bättre 
förutsättningar att skapa täta dammar där man tillfälligt kan hålla vatten. Dock 
visar SGU:s kartering endast de ytliga jordlagren och karteringen är grov så förut-
sättningarna kan variera och det kan vara mer genomsläppliga jordlager under. För 
jordbruksmark där det främst är sandiga jordarter är det bättre förutsättningar för 
infiltration. 

Grundvattennivån i jordbruksmark  påverkas av dränering och diken. 

2. Exploaterad mark 
I samband med utbyggnaden av villabebyggelsen i Bråstorp gjordes en geotek-
niska undersökning1. Platsen för den då framtida detaljplanen bestod av skog 
och hade snarlika förhållanden som den kvarvarande skogsmarken. Provgrops-
grävningen visade att marken under ett ca 0,2-0,3 m tjockt lager av siltig mulljord 
utgjoders av en sandig siltig morän eller siltig sandig morän. Väldränerad jord, 
sandskikt förekom i alla provgropar utom en i den sydvästra delen av undersök-
ningsområdet. Upp till en meter mäktiga väldränerade skikt och lager av sediment 
finns inlagrade i moränen. Grundvattennivån bedömdes ligga mer än 1,5 m under 
markytan. Provgropsgrävningen utfördes i början av juni månad och marken var 
vid detta tillfället mycket upptorkad. 

Norra Bråstrop Etapp 1, Geoteknisk undersökning, Statens geotekniska institut 2008 
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3. Skogsmark 
I skogmarken (rekreationsskog, varierande ålder enligt skogsbruksplan) består 
den ytliga jordarten enligt SGU:s kartering av morän, vilket med sin blandade 
kornstorlek kan ha varierande genomsläpplighet. Ofta har sandig/grusig morän 
goda förutsättningar för infiltration. De många våtmarkerna i skogen tyder på att 
marken är relativt ogenomsläpplig, men det gäller sannolikt främst de ytligaste 
jordlagret och troligen har denna skogsmark till stor del likartade förhållanden 
som den intilliggande villabebyggelsen och då finns väldränerad jord under detta 
lager. 

En geoteknisk utredning1 finns för den västra delen av området och i denna 
utredning redovisas att grundvatten har påträffats mellan 0,3 – 3,5 meter under 
markytan (m u my) vid lodningar i grundvattenrör. Det har även observerats fritt 
vatten i samband med skruvprovtagningar mellan 0,3 – 2,7 m u my. 

Det har även gjorts en miljöteknisk markundersökning2. I denna rapport redovisas 
bedömd grundvattenriktning. Djupet till grundvattnet har uppmätts till 0,5-1,0 
meter under markytan i de nysatta rören och 0,05-1,7 meter under markytan i 
Västra Bråstorp. Utifrån de uppmätta grundvattennivåer bedöms det i rapporten 
att grundvattenströmningens riktning inom undersökningsområdet är ungefär 
svagt nordost [mot Bergsättersbäcken]. Varierande strömbilder kan förekomma 
inom området lokalt. I områdets norra del vid bilskroten strömmar grundvattnet 
något mera åt norr. 

4. Handelsplats/industri 
Handelsplatsens/industrimarkens geologiska förhållanden beskrivs inte i denna 
utredning då marken redan är exploaterad. 

1 Geotekniskt PM Norra Bråstorp Etapp 2, Sweco 2020 
2 Översiktlig miljöteknisk mark- undersökning Norra Bråstorp, Motala 
Etapp 3 & 4, Vatten och Samhällsteknik, 2020 
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4. Naturvärden 
Marken är i huvudsak frisk eller fuktig med några blöta partier. En 
naturvärdesinventering1 har tagits fram för utredningsområdet. I inventeringen 
anges att området är relativt opåverkad av dikning. Inom området finns ett antal 
öppna vattenspeglar/våtmarker, för exempel se figur 15. 
Det inventerade området är i huvudsak starkt präglat av skogsbruk och har låga 
eller vissa naturvärden. Inom området finns mindre partier med äldre granskog 
med vissa naturvärden och ett par sumpskogar med högre naturvärden. En 
sumpskog är en skog som växer på fuktiga marker. Skogen har ofta en låg 
tillväxttakt och den biologiska mångfalden är ofta hög. I naturvärdesinventeringen 
anges att en del sumpskogsområden har ett äldre trädbestånd och att dessa bör 
lämnas helt utan åtgärder samt att en del områden är känsliga för dränering. I en 
av sumpskogarna finns rikligt med naturvårdsarter, däribland flera rödlistade. De 
inventerade sumpskogarna visas i bilaga 1. 

De åtgärdsförslag och rinnstråk som föreslås i denna utredning har tagits fram 
med tanke på de områden som har identifierats i naturvärdesinventeringen. 
Inventerade områden som inte berörs av förändrad dagvattenhantering (bryn, 
blandskog, granskog) har exkluderats vid bedömning av framtida åtgärder 
för dagvattenhantering. Vidare har särskild hänsyn tagits till de områden som 
har högst naturvärde. Om hänsyn ska tas till samtliga inventerade områden 
bör exploatering ske mycket restriktivt inom dessa sumpskogars/våtmarkers 
tillrinningsområden, vilket i praktiken innebär större delen av skogsmarken på 
södra sidan av den framtida vägen (Slingerbultens förlängning). 

Där sumpskogar ska bevaras är det viktigt att utforma området så att tillrinningen 
till sumpskogen blir utan kraftiga flödestoppar och med ett basflöde. 

Figur 15. Våtmark i skogsmarken vid Norra Bråstorp 

Naturvärdesinventering Norra Bråstorp, Fennicus Natur 2020 
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 5. Recipienter 

Vattenrecipient för näst intill hela utredningsområdet är Boren. Vattnet från 
området avrinner till Bergsättersbäcken som mynnar i Motala ström. Motala 
ström börjar i Motala och rinner österut mot Boren och vidare österut genom 
Norrköping där den mynnar i Bråviken. 

En mindre del av Västra Bråstorp leds via dagvattenledning till Vättern. 

Avstånd till Motala ström är ca 1,6 km, till Boren ca 2,5 km och till Vättern ca 1 
km. 
Utredningsområdet ligger högt över högsta möjliga vattennivå i recipienterna. 

Området berör två grundvattenförekomster i den sedimentära berggrunden; 
Motala - Klockrike, och Ervasteby. Det finns även två grundvattenförekomster i 
sand- och gruslager i väster  (SE649660-14551) och i söder om utredningsområdet 
(SE648922-501877). 

Vättern 

Boren 

Figur 16. Vattenförekomster, röd linje visar gräns för grundvattenförekomst i 
sedimentärt berg och lila skraffering visar grundvattenförekomst i sand- och grus-
lager 
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Boren, WA49976459/ SE649283-146898 
Boren ligger strax öster om Motala och ingår i Motala ströms huvudavrinnings-
område. Sjön är en del av Göta kanal och Motala ström. Boren ingår i delavrin-
ningsområde (649309-146361) som SMHI kallar för ”utloppet av Boren”. Sjön 
är ca 13 meter djup och har en yta på ca 30 kvadratkilometer. Boren avvattnas av 
vattendraget Motala ström. 
Borens ekologiska status är bedömd till måttlig på grund av påverkan av morfolo-
giska förändringar och kontinuitet samt flödesförändringar. Sjöns kemiska status 
uppnår ej god detta då MKN för de prioriterade ämnena kvicksilver (Hg) och 
pentabromerade difenyletrar (PBDE) överskrids. Bedömningen baseras på extra-
polering av från mätningar i andra vattenförekomster som visar att överskridande 
av Hg och PBDE är ett generellt problem i Sverige. Förutom kvicksilver och 
pentabromerade difenyletrar överskrids även halten av Antracen, TBT och PFOS 
i Boren. 

I förvaltningscykel 3 (2017-2021) är inte urban markanvändning klassad som på-
verkanskälla då det ej bedöms ha betydande påverkan på Boren. De påverkanskäl-
lor som nämns är bland annat reningsverk, IED-industri och förorenade områ-
den. I avrinnings-området som berör planområdet finns inga sådana objekt (enligt 
inläst wms-länk; länsstyrelsens information om potentiellt förorenande områden). 
Sjön är en vattentäkt och försörjer omkring 3000 personer med dricksvatten, men 
omfattas i nuläget inte av vattenskyddsområde. Det pågår kommunalt arbetet för 
Borens vattenskyddsarbete (tillståndsansökan för vattenverksamhet-vattedom och 
sedan förslag på vattenskyddsområde med föreskrifter). Med denna bakgrund 
är det viktigt att beakta hur dagvattenhantering sker så att man inte riskerar att      
påverka Borens funktion som vattentäkt. 

Figur 17. Boren 
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Vättern, WA11665077 / SE646703-142522 
Vättern utgör ett riksintresse med hänsyn 
till turism och friluftsliv, främst det rörliga 
friluftslivet, enligt 4:e kapitlet i miljöbalken. 
Vättern omfattas även av Natura 2000 
samt utgör dricksvattentäkt. Vättern har 
flera speciella egenskaper som gör den 
särskilt känslig som recipient. Till exempel 
har Vättern en stor sjöyta i förhållande till 
tillrinningsområdet vilket leder till en extremt 
lång omsättningstid ca. 60 år. Den långa 
omsättningstiden för Vättern innebär att 
ämnen som tillförs Vättern sedimenterar i 
stor utsträckning och koncentrationen av 
toxiska ämnen i sedimenten blir därför höga. 

Vättern är i sin helhet definierad som en vattenförekomst av Vattenmyndigheten 
för Södra Östersjön. Den ekologiska statusen är beslutad som god, medan 
uppfyllandet av god kemisk status har fått tidsfrist fram till 2027 på grund av 
för hög halt av tributyltenn (med undantag för att den kemiska statusen heller 
inte uppfylls med avseende på kvicksilver och bromerade ämnen, d v s det som 
generellt anges för samtliga landets vattenförekomster). Bromerande ämnen är en 
grupp kemikalier som innehåller grundämnet brom. Kemikalierna används när 
man tar fram produkter som kan vara brandfarliga. 

Enligt Vatteninformation Sverige (VISS) är den goda ekologiska statusen primärt 
baserad på undersökningar av fisksamhället och vattenväxter (makrofyter). 
Undersökningar av växtplankton och bottenfauna visar på hög status och de 
vattenkemiska parametrarna visar på hög eller god status. 

Vattenmyndigheten har även beslutat att Vätterns vatten vid Varamobaden är ett 
badvatten, vilket innebär att vattenkvalitén där ska kontrolleras i enlighet med 
badvattenförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter. 

Vättern är vattentäkt och omfattas av vattenskyddsområde (VSO), se figur 
18, som sträcker sig in i utredningsområdets västra del. Diket som berörs av 
vattenskyddsområdet berörs inte av framtida exploatering då avvattning av denna 
ska ledas till Bergsättersbäcken. 

Figur 18. Vättern VSO 
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Grundvatten WA87456290/ SE648922-501877 
Typ av grundvattenmagasin: Sand- och grusförekomst. 
Området för vattenförekomsten ligger i centrala Motala söder om det aktuella 
utredningsområdet. 
Påverkan på grundvattenförekomsten: Bedöms vara liten då avgränsning finns 
med ett område där sårbarheten är låg. 

Grundvatten Ervasteby  WA10218583/SE649596-145429,  
Typ av grundvattenmagasin: Sedimentär bergförekomst. 
Långsträck magasin i väst-östlig riktning som ligger i norr om utredningsområdet. 
Påverkan på grundvattenförekomsten: Bedöms vara liten då avståndet är stort till 
planerad byggnation. 

Grundvatten Motala - Klockrike WA31160323/SE648851-146082 
Typ av grundvattenmagasin: Sedimentär bergförekomst 
Området innefattar hela utredningsområdet och sträcker sig söderut ned till 
Vadstena och mot Boren till Borensberg. Området är ca 224 km2 stort. Både den 
kemiska och den kvalitativa statusen är god. 
Bedömd påverkan på grundvattenförekomsten: I utredningsområdets södra del 
finns det lokalt områden som bedöms vara av hög sårbarhet. Denna del är till 
stor del hårdgjord i nuläget. Vid åtgärder i dessa områden behövs kompletterande 
utredning när det gäller dagvattenhantering och infiltration så att inte grundvatten 
kan riskera att förorenas. 
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Skraffering visar ungefärlig 
utbredning av planerad 
bebyggelse 

Figur 20. Grundvattenförekomster och 
bedömd sårbarhet (SGU). 
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 6. Framtida exploatering 

Ny bebyggelse i form av villor, flerbostadshus planeras, såväl inom skogsmark 
som inom befintlig jordbruksmark, se figur 21. För Norra Bråstorp etapp 1 finns 
gällande detaljplan och planarbete pågår med ny detaljplan för Norra Bråstorp 
etapp 2. En övergripande dagvattenutredning finns för Norra Bråstorp etapp 2, 
BGM 2016. Planarbetet för etapp 3 är påbörjat. 

Anpassning av bebyggelsen kommer att ske dels utifrån rekreationsmöjligheter 
och urban miljö, men även till viss del utifrån befintliga naturvärden och 
dagvattenhantering. I de norra delarna planeras det för smågrupphus, 
flerbostadshus och villor samt eventuellt SÄBO (särskilt boende för äldre) medan 
närmare centrum planeras det främst för smågruppshus, flerbostadshus och 
offentlig service. Vid deponin lämnas avstånd med natur. En långsiktig tanke är 
att deponin inte ska vara kvar och området därmed kan utvecklas i framtiden. Vid 
Bergsätter och på jordbruksmarken är de kommunala planerna mindre definierade 
men sannolikt kommer det befintliga industriområdet växa västerut närmare/över 
Bergsättersbäcken mot Kartorpsvägen och knytas ihop med Kolmetorpsvägen 
i framtiden. En grönridå kan lämnas vid Bergsättersbäcken som gräns mellan 
bostäder och verksamheter/industri. Bostäder kan även tänkas utvecklas 
runtomkring Kartorpsvägen. Det planeras även för ny skola och fotbollsplaner. 

I denna utredning har beräkningar skett för en relativt tät blandad 
bostadsbebyggelse där lokalgator och skola ingår i markanvändningen. 

Vid planläggning behöver kommunen fastställa att dagvattnet kan tas omhand. 
Lokalt omhändertagande av dagvatten är svårt att reglera på enstaka tomter 
och därför är det viktigt att ta ett helhetsgrepp vid exploatering av ett område. 
Exempelvis kan det ibland vara lämpligt att dagvattnet leds till ett område planlagt 
för natur med egenskapsbestämmelsen ”fördröjning” eller ”dagvattendike”. 
Trots att det är svårt att reglera lokalt omhändertagande av dagvatten på enstaka 
tomter i en detaljplan är det viktigt att skapa möjligheten. Tomtstorleken spelar 
stor roll; ju mindre tomtstorleken är, desto svårare är det att skapa möjligheten 
för lokalt omhändertagande. I tabell 4.9 i Svenskt Vattens publikation P110 som 
redovisar sammanvägda avrinningskoefficienter delas villor in i tomter <1000 
m2 och >1000 m2. För de mindre tomterna är avrinningskoefficienten 0,35 om 
marken är flack och 0,45 om marken är kuperad. För större tomer gäller 0,20 
vid flackt och 0,30 vid kuperat. Dagens bebyggelse blir dock ofta mer hårdgjord 
och högre koefficient kan behövas, till exempel 0,50. När det gäller verksamheter 
beror avrinning oftast på vilken verksamhet som planeras inte tomtens storlek. 
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Figur 21. Utdrag ur ÖP 2040. Arbetsmaterial 

När ett detaljplanelagt område ingår i ett verksamhetsområde för dagvatten har 
huvudmannen för verksamhetsområdet enligt lagen om allmänna vattentjänster 
(LAV) ansvar för att ordna de allmänna vattentjänster som behövs för att ta hand 
om dagvattnet. I huvudmannens ansvar ingår att ordna de tekniska installationer 
som behövs. 

Ansvaret för avvattningen inom ett sådant planområde vilar på de enskilda 
fastighetsägarna (avvattningen inom den egna fastigheten) och på huvudmannen 
för de allmänna platserna (avvattningen av gator, vägar, torg och parker). 
Med avvattning menas då den naturliga infiltration som marken klarar och 
de förutsättningar marken har att leda undan vattnet. I och med att det i 
utredningsområdet dels finns behov av skyfallshantering såväl som rening  
bedöms det finnas behov av allmänna dagvattenanläggningar. 

I och med att det är så stor samlad bebyggelse som planeras innebär det att 
kommunen bör ta ett övergripande ansvar för dagvattenavledningen och 
att verksamhetsområde för dagvatten fastställs.  På så sätt säkerställs det att 
dagvattenhantering kan ske utan risk för människors hälsa eller skydd för miljön. 
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 7. Framtida dagvattenhantering 

Området har analyserats utifrån platsens topografi, markanvändning och natur-
värden för att i detta planeringsskede bedöma behovet av framtida dagvattenhan-
tering. Förslag på framtida rinnstråk har tagits fram och trånga sektioner i form av 
kulverteringar har identifierats, se figur 22 och bilaga 1. I denna utredning har inte 
trummornas dimensioner beaktats och de identifierade trånga sektionernas kapa-
citet har inte bedömts. Den stora kulverten (D1800) där Bergsättersbäcken leds in 
under Metallvägen bedöms i detta skede inte vara en trång sektion. 

Utifrån de analyserade rinnstråken, identifierade trånga sektioner och topografin 
(befintliga lågområden) har lämpliga platser pekats ut. 
Behovet av dagvattenhantering på dessa platser har analyserats utifrån tre kate-
gorier sett till anläggningens primära funktion. Kategorierna är att de primärt har 
funktion som vattenhållande/naturvårdande åtgärd; reningsåtgärd eller utjämning. 
En åtgärd bör anläggas så att samtliga funktioner erhålls, men analysen har gjorts 
som stöd i bedömning av behovet och nytta av åtgärden samt som underlag för 
framtida utformning.  

Flödesvägar redovisas i figur 22 och bilaga 1 och 2 . Åtgärdsplatser och uppskattat 
ytbehov redovisas i figur 23 och bilaga 3. En tabell med resultat på modellering av 
flöden och föroreningar redovisas i bilaga 6. 

Figur 22. Identifierade framtida rinnstråk 
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 7.1. Rinnstråk 
Fem stycken huvudstråk för avvattning med behov av dagvattenåtgärder har 
identifierats, se bilaga 1. Huvudrinnstråken består av diken, kulvertade sträckor 
och flödesvägar över mark. Det har i denna utredning tagits fram förslag på nya 
rinnstråk mot huvudrinnstråken. Vidare har det tagits fram förslag på ytbehov 
för att få en acceptabel rening samt  ytbehov för fördröjning av flöden. Ytbehov 
för rening har antagits vara en yta på 1,5% av anslutande hårdgjord yta (den 
permanenta vattenytans area är 150 m2 per anslutande reducerad hektar). Det 
är många osäkerheter i denna tidiga fas kring anslutande areor och hur stor 
andel som kommer att bebyggas. Ytbehovet kan därmed både bli större och 
mindre. Beräkningar av förväntade halter och mängder har gjorts med hjälp 
av programmet StormTac. Ingen hänsyn har tagits till effekten av att flera 
anläggningar kan anläggas i samma rinnstråk. Syftet med de beräkningarna är dels 
att få en första uppfattning av hur stort ytbehovet kan vara samt vilken potential 
det finns för rening. 

Ytbehovet för fördröjning har beräknats genom att ansätta ett utflöde ut från 
anläggningen som motsvarar 5 l/s*ha. Detta flöde är högre än det flöde som 
dikningsföretag normalt sätt har använt, men det aktuella scenariot är för ett mer 
intensivt regn och därför bedöms 5 l/s*ha att vara en rimlig begränsning. Flödet 
motsvarar ett flöde för ett regn med 1-års återkomsttid från ett område med 1 ha 
skogsmark där rinnsträckan är 1000 m och rinnhastigheten 0,5 m/s. Detta är inte 
en rekommendation eller krav på utflödet. Utflödet måste anpassas till systemets 
kapacitet och platsens förutsättningar. 

För beräkning av flöden används den rationella metoden, enligt formeln: 
Qdim = i*Y*A 
i=regnintensitet 
Y=avrinningskofficient 
A=area på avrinningsområdet (här planområdet) 
Regnintensitet (i) redovisade i 10års-regnets återkomst, förr och nu (Hernebring, 
2006) har använts. 

Rinnhastigheten har antagits vara 0,8 m/s (motsvarar blandad avledning i dike och 
ledning). Modellen StormTac har använts för beräkningarna och varaktigheten 
varierar utifrån respektive områdes uppmätta rinnsträcka. Beräkning sker för 
ett regn med 20 års återkomsttid och en klimatfaktor på 1,25 och resultat av 
beräknade flöden och föroreningar redovisas i bilaga 6. 
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För plats 11 och plats 21 som redan är bebyggt och hårdgjort har utflödet satts 
till 50 l/s* då behovet av utjämning annars blir orimligt. Behovet av fördröjning / 
utjämning av flöden kan variera inom området, där exploatering sker uppströms 
kulverterade sträckningar är behovet störst. 

Som exempel på hur ytbehov har beräknat redovisas beräkning för plats 13 den 
befintliga dammen i huvudrinnstråk Östra Bråstorp 1. Delavrinningsområdet 
består av skogsmark med en area på 4,6 hektar och befintlig handelsplats med en 
area på 15,7 hektar. 

Avrinningskoefficient för ny småhusbebyggelse är 0,35 och för handelsplatsen 0,7, 
vilket ger en reducerad area på 12,6 hektar. Längsta rinnsträcka är 700 m, vilket 
ger en dimensionerande varaktighet på 15 minuter.  

Regnintensistet för ett regn med 20-års återkomsttid och med en klimatfaktor på 
1,25 är 290 l/s*ha. Dimensionerande flöde blir ca 3650 l/s. 

Utflödet beräknas med 5 l/s* ha för ny bebyggelse och 50 l/s*ha för befintlig 
bebyggelse. 
4,6*5+15,7*50=808 l/s. Behov av utjämning beräknas i modellen Stormtac. Med 
de givna förutsättningarna blir ett regn med 35 minuters varaktighet dimensione-
rande och det behövs en volym om 2 300 m3. 
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De fem större rinnstråk som beskrivs i denna utredning är: 
1. Västra Bråstorp 
2. Bergsätter df  (dikningsföretag) 
3. Östra Bråstorp 1 (inkl ”Högalund”), 
4. Östra Bråstorp 2 
5. Östra Bråstorp 3 

Dikningsföretaget kan komma att omprövas och vissa delar utgå. 

I bilaga 2 redovisas även förslag på rinnstråk inom ny bebyggelse. Då området till 
stor del är mycket flackt finns det viss möjlighet att justera läget på dessa rinnstråk 
när framtida höjdsättning planeras. Det har inte gjorts någon analys hur dessa 
rinnstråk påverkar hur mycket fyllning av mark som fodras. Rinnstråkens läge bör 
samordnas med projektering för att optimera framtida höjdsättning av mark och 
det är därför osäkert vilka delar som kommer att avrinna till vilket av de större 
rinnstråken. För rinnstråk som avrinner mot dikningsföretaget kan det ställas 
större krav på utjämning och därför har framtida bebyggelse större behov av 
dagvattenåtgärder. 
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7.1.1. Västra Bråstorp 

Området avrinner norrut och ansluter till dikningsföretagets system uppströms 
den del som slopas vid framtida etablering. Rinnstråket är placerat i ett område 
med identifierade våtmarker. Det kan finnas viss möjlighet att anpassa läget då 
området med våtmarker är spritt på stor yta. 
Förslaget innebär att vattnet avleds via annans fastighet och till dikningsföretaget. 
Därmed ställs extra krav på utjämning. Avtal kan krävas. 
Gällande områdena på södra sidan med höga naturvärden kommer påverkan ske 
när vägar, bostäder, diken, VA-ledningar kommer att avvattnar området. Ett flöde 
som motsvara den naturliga avrinningen i nuläget ska avledas mot våtmarker i 
söder för att bevara deras vattenbalans. Rinnstråket kan även riktas österut mot 
lågpunkt 14. 

Figur 23. Profil rinnväg Västra Bråstorp 

7.1.2. Bergsätter dikningsföretag 
Detta rinnstråk består av flera grenar.  Enligt kommunen finns det framtida planer 
på småhusbebyggelse även inom detta område.  I denna utredning redovisas ett 
par förslag på möjliga platser för att skapa vattenhållande åtgärder. Dessa har 
placerats uppströms trånga sektioner och det kan finnas andra platser som är mer 
lämpade. Syftet är främst att visa möjlighet att använda vattnet som en resurs och 
inte att ställa krav på markägare att fördröja ”sitt” vatten. 

Utöver dessa platser finns det goda förutsättningar att göra en större vattenpark 
eller dagvattendamm på jordbruksmarken. Placeringen av denna bör vara i de 
mer låglänta delarna för att minimera schakt. Bebyggelse inom jordbruksmarken 
medför att marken måste höjdsättas så att avrinningsvägar skapas för att hantera 
skyfall. 
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Beräkningar för ytbehov har inte gjorts för framtida bebyggelse, detta då det råder 
större osäkerhet kring omfattning av framtida exploatering och vad resterande 
mark ska nyttjas till samt vad som händer med jordbruksmarken uppströms. I 
detta område är den stora frågan är det gäller dagvatten att det måste säkerställas 
att Bergsättersbäckens kulverterade sträcka har kapacitet att hantera all framtida 
bebyggelse, till exempel genom att modellera ledningsnätet. 
Det bör även utredas vilken exploatering som har skett/planeras ske inom 
tillrinningsområdet och att det har skapats/skapas utjämning av flöden från dessa 
områden. 

Man behöver även planera för att dagvattenhantering (och ofta även avledning av 
spillvatten ) kan kräva att marken höjs (eller sänks). Befintliga diken bör sparas 
som öppna diken och det bör skapas anläggningar för rening av dagvattnet. 

7.1.3. Östra Bråstorp 1 
Detta rinnstråk startar vid den befintliga dagvattendammen och avrinner 
sedan norrut. Stråket ansluter till en kulvert under jordbruksmark som hör till 
nuvarande dikningsföretag. Vid exploatering bör den aktuella sträckan utgå från 
dikningsföretaget och bli kommunal. Trummor och ledningar bör läggas om så att 
gällande dimensioneringskrav klaras. 

Figur 24. Profil rinnväg Östra Bråstorp 1 
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7.1.4. Östra Bråstorp 2 
Ansluter till dike som hör till nuvarande dikningsföretag, bör vid exploatering utgå 
från dikningsföretaget och bli kommunalt samt läggas om så att gällande dimensi-
oneringskrav klaras. Ett område för dagvattenhantering finns i gällande detaljplan 
invid Marmorvägen mellan punkt 18 och 19 och placering kan vara lämpligare där 
än vid befintlig bebyggelse även om terrängen är lägst där. Placeringen av punkt 
19 har skett för att kunna hantera dagvatten från föreslagen framtida bebyggelse. 
(Punkt 20 visar alternativ placering inom den föreslgana framtida bebyggelsen.) 

Figur 25. Profil rinnväg Östra Bråstorp 2 

7.1.5. Östra Bråstorp 3 
Rinnstråket är i nuläget i huvudsak kulverterad (D1200) och det ansluter till Berg-
sättersbäcken nedströms dikningsföretaget. 
Tillrinningsområdet är stort och omfattar befintlig byggnation söder om Metall-
vägen. Detta område leds via Herrefallsmossen där viss rening och utjämning 
sker. För att tillgodoräkna det i beräkning av renings- och utjämningsbehov har 
markanvändning ”villaområde med lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)” 
använts. Detta ger en lägre avrinning med lägre schablonhalter. 

Ett åtgärdsförslag är att leda ut ledningen till en ny damm innan anslutning till 
kulverten. Fördjupad utredning rekommenderas för att hitta lämplig placering 
och utformning på denna anläggning. Det kan finnas möjlighet att öppna kulver-
ten i Glimmervägen och leda dagvattnet ytligt ned till en damm innan anslutning 
till Bergsättersbäcken. Det kan även vara att rekommendera att toppflöden leds 
i befintligt system och att dagvattenanläggningen utformas för att rena ca 90 % 
av årsvolymen. I nedströmsänden på dagvatteledningen är vattengången +96,6 
m.ö.h, vilket är ca 2 m under mark.  Inloppet där Bergsättersbäcken ansluter till 
trumman (D1800) har vattengång +94,4 m.ö.h. 
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 7.2 Utjämning i Bergsättersbäcken 
En studie har gjort av möjligheten att schakta ut Bergsättersbäcken i nedström-
sänden för att på så sätt skapa en utjämningsvolym. En fiktiv fördjupning har 
lagts in i programmet ScalGo Live. Enligt analysen skulle vattnet  stiga upp över 
jordbruksmarken uppströms trumman redan vid 7 mm regn. Därmed bedöms 
åtgärden ha liten nytta i förhållande till det djupa schakt som krävs. För att få en 
större volym för utjämning krävs överfall i nedströmsänden av dammen och tro-
ligen även vall på den östra sidan mot industrimarken. Vidare utredning krävs för 
att bedöma nyttan och eventuella risker med denna åtgärd. 

Figur 26. Inlopp till Bergsättersbäckens kulverterade del (D1800) 
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7.3. Identifiering av platser 

7.3.1. Platser som är vattenhållande 
För att det ska föreligga behov av vattenhållande/naturvårdande åtgärder har det 
antingen funnits våtmarker i den topologiska kartan; identifierade våtmarker/ 
sumpskogar/dammar i naturvärdesinventeringen1 eller jordbruksmark med 
potentiellt behov av bevattning. Samtliga våtmarker har inte markerats utan enbart 
de som ligger i de föreslagna framtida rinnvägarna då dessa våtmarker förutsätts 
ha bättre förutsättningar för bevarande. 

För att det ska vara möjligt att bevara våtmarken krävs inte bara att platsen 
reserveras utan tillflödet till våtmarken måste beaktas och regleras så att 
förändringen blir hanterbar för våtmarken. Våtmarker kräver även att vegetation 
bevaras i närområdet för skuggning m.m. 

Det kan finnas andra platser i jordbruksmarken som är bättre lämpade för 
vattenhållande åtgärder för bevattning. De markerade platserna har enbart valts 
då de ligger uppströms kulvertering och utanför det område som omfattas av 
gränsen för ny exploatering. Detta område kommer sannolikt även framgent 
regleras av torrläggningsföretag och är inte en kommunal fråga. Jordbruksmarken 
inom utredningsområdet för framtida exploatering har förutsatts få ändrad 
markanvändning. 

7.3.2. Platser för utjämning av skyfall 
Utjämning av flöden bedöms behövas där det planeras ny byggnation uppströms 
trånga sektioner. Behov av utjämning finns även uppströms instängda områden. 
Vid bedömning av behov har en ackumuleringsregel tillämpats där identifierat 
behov av vattenhållande åtgärd eller rening medför att inget behov av utjämning 
anges, detta då övriga åtgärder medför att utjämning kan ske. 

Där behovet bedöms finnas redan i nuläget anges det till stort, där behovet 
kommer att finnas vid framtida exploatering anges det till medel om inte 
tillrinningen är liten då anges behovet vara mindre, se figur 27 och bilaga 3. 

7.3.3. Platser där extra behov finns av rening 
För att bedöma behov av rening har indelning gjorts i stort behov, medel stort 
behov och mindre behov. Där markanvändningen är industri eller handelsplats har 
behovet av rening angetts till stort, bortsett från om tillrinningsområdet är litet. 
Där det finns bostadsområden (befintliga eller planerade) har behovet av rening 
angetts som medel om inte tillrinningsområdet är litet, då har behovet angetts 
som mindre. 

Naturvärdesinventering Norra Bråstorp, Fennicus Natur 2020 
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Figur 27. Identifierade åtgärdsplatser och behov av dagvattenhantering 

Beräkningsresultatet visar på att de föreslagna åtgärderna renar så pass att de flesta 
undersökta parametrarna klarar de riktvärden1 som vi har valt att jämföra med i 
denna utredning. Undantag är kväve (N), koppar (Cu) och kadmium (Cd). Kväve-
halterna överskrids i jordbruksmarken. Kopparhalterna överskrids på åtgärdsplats 
21, vilket är en parkeringsyta. På denna plats har biofilter valts som reningsåt-
gärd. Alla övriga har damm som reningsåtgärd. Kadmiumhalterna överskrids på 
åtgärdsplats 5 och 13. Dessa platser har tillflöde från industrimark/handelsplats. 
Skogsmark har inte inkluderats i beräkningarna. 

Riktvärdesgruppen 2009 
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8. Skyfall, översvämningsrisker 

Motala kommun har gjort en översvämningskartering1 som redovisar instängda 
områden och vattenvägar på markytan vid ett intensivt regn. Inga dagvattenled-
ningar medverkar eftersom de antas vara fyllda vid dessa regn. I denna översväm-
ningskartering är jordbruksmarken i Bergsätter den största lågpunkten och pekas 
ut som en prioriterad ytavrinningsväg (Nr 5). Bergsättersbäckens kulverterade 
sträcka pekas ut som en prioriterad ytavrinningsväg (C). 

I rapportens tabell 1 redovisas hur lågområdet kan påverkas. Vattendjup ska som 
mest kunna bli 2,3 meter, avrinningsområdet är ca 1025 hektar och 37 byggnader 
riskeras påverkas. 

Enligt Swecos kartering kan det finnas risk för 37 byggnader att påverkas av över-
svämningar. Byggnader som riskerar att påverkas syns i figur 28. Detta är vid ett 
extremläge där all mark är hårdgjord och inget utflöde finns via Bergsättersbäck-
en. 

Figur 28. T.v. prioriterad lågpunkt nr 5. T.h. avrinningsområde till lågpunkt 5. 

Översvämningskartering Motala, Sweco 2016 
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För att bedöma hur skyfall påverkar utredningsområdet med fungerande trummor 
i de stora rinnstråken har analyser gjorts med hjälp av programmet Scalgo Live. 
När analys gör i Scalgo utan trummor blir resultatet mycket likt Swecos resultat. 
För resultat med trummor och utlopp via Bergsättersbäcken se figur 29 samt bilaga 
5. För resultat med trummor och utan utlopp via Bergsättersbäcken se figur 30 
samt bilaga 4. 

I Scalgo Live väljs ett regndjup. Detta regn förutsätts falla samtidigt på hela 
området och all yta är mättad (hårdgjord). Då det är mycket naturmark i området 
har 40 mm regndjup valts i denna utredning. Detta används för att simulera ett 
regn med 100 års återkomsttid. Det finns ingen tidsaspekt med i analysen utan allt 
vatten antas falla på en gång. När en lågpunkt blir fylld av fiktivt vatten rinner den 
vidare till nästa. I och med att detta område till stor del består av jordbruksmark 
med delvis kulverterade krondiken och har avvattning via den kulverterade Berg-
sättersbäcken, bör dessa trummor/kulverteringar ingå för att få en bild som unge-
fär kan motsvara situationen vid dimensionerande regn och för att få ett verktyg 
att använda i den fortsatta planeringen. 

Det första scenariot visar nuläge redigerat med befintliga trummor + utloppsled-
ning till Motala ström, se bilaga 5. Detta scenario är intressant att studera för att 
bedöma risker för befintliga byggnader vid välfungerande avledning via Bergsät-
tersbäcken. Gångtunnlarna under Bergsättersvägen syns tydligt i analysen då de 
fylls med vatten.   

Behov av avskärande diken som skyddar byggnader har undersökts där obebyggd 
mark angränsar mot topografiskt lägre bebyggd mark. Norr om Bråstorpsskolan 
ser det ut att vara ett område naturmark som avrinner mot skolområdet, men det 
finns dagvattenledningar som hanterar detta flöde. 

När det gäller översvämmade ytor inom befintlig bebyggelse sker det enligt ana-
lysen på främst hårdgjorda ytor som har system för avvattning. Ofta styrs avvatt-
ningen av kantsten och liknande vilket terrängmodellen inte är tillräckligt högupp-
löst för att analysera. 

I det andra scenariot har utloppet från Bergsättersbäcken tagits bort och resultatet 
visar vad som kan hända om ledningen blir full eller inloppet täpps till, se bilaga 4. 
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Figur 29. Resultat Skyfallsanalys, med trummor och utlopp via Bergsättersbäcken 
(D1800) 

Figur 30. Resultat Skyfallsanalys, med trummor utan utlopp Bergsättersbäcken 
(D1800) 
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9. Möjlighet till LOD 

Det finns ingen enhetlig definition på vilka metoder som ingår i begreppet lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD). Begreppet hade inledningsvis en striktare 
innebörd att dagvattnet skulle tas om hand genom infiltration. På senare tid har 
begreppet vidgats och omfattar nu även andra typer av fördröjande lösningar som 
kan vara täta. 

När man tar hand om dagvattnet lokalt kan det ske genom att: 
• använda för bevattning i trädgården 
• genom att det leds ut på grönytor och infiltrerar till mark 
• fördröja det, till exempel i en damm som töms via avdunstning och 

infiltration (det krävs ofta att ett kontrollerat utflöde anordnas) 
• leda dagvattnet på ytan till genomsläpplig mark längre bort där det kan 

infiltrera 

Möjligheten till infiltrationslösningar och kvittblivning av dagvattnet styrs främst 
av markens genomsläpplighet, markens lutning och avstånd till grundvattenytan. 

Begränsade förutsättningarna är: 
• markens genomsläpplighet (SGU:s bedömning utifrån jordarter) 
• områden med förmodat högt grundvatten på grund av övergång till tätare 

jordlager (därmed kan det finnas risk för utströmning) 

I samtliga områden föreslagna för byggnader krävs system för avvattning, då det 
ej finns tillräckligt goda förutsättningar för infiltration. 

I utredningsområdet har inga områden med mycket goda förutsättningar för lo-
kalt omhändertagande av dagvatten identifierats där det går att utföra byggnation 
utan att ta fram system för avvattning. 

I områden med högt grundvatten bör man undvika byggnation, även om det kan 
vara möjligt med byggnation på vissa platser. Utdikning räknas som markavvatt-
ning vilket är tillståndspliktigt i och med att syftet här är att ”varaktigt öka en 
fastighets lämplighet för ett visst ändamål.”. 
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10. Generella åtgärdsförslag 

I detta stycke beskrivs generella åtgärdsförslag, för utförlig beskrivning 
om respektive anläggningstyp hänvisas till litteratur. Internetsidor med bra 
information och beskrivning av åtgärdsförslag är Motala kommuns hemsida1 och 
Stockholm stads plattform för åtgärder för vattenrening2. 
För avledning av dagvattnet rekommenderas tröga, öppna system i första hand. 
Dagvattnet ska kunna avledas med självfall för att ny exploatering ska anses 
lämplig i detta område. Dränvatten från husgrund ska i första hand omhändertas 
inom fastighetens tomtmark exempelvis i stenkista. 
Avseende rening är åtgärder nära källan att föredra. En samlad lösning, dit 
dagvatten leds, erbjuder ej bättre rening än lokalt omhändertagande av dagvatten 
inom tomtmark. Det är alltså eftersträvansvärt, sett till kvantitet och kvalitet, 
att lokala lösningar nära källan anordnas istället för större gemensamma 
anläggningar. Gemensamma anläggningar är främst aktuellt inom de områden 
där förutsättningarna för infiltration är mindre bra och där det finns ett behov av 
fördröjning. 

I den del av utredningsområdet som är obebyggd finns ingen känd förekomst av 
föroreningar. Inom industriområdet, längs Metallvägen, vid befintlig deponi och 
bildemontering finns risk för föroreningar i mark. 

På parkeringsytor är det särskilt viktigt att ha god dagvattenhantering för 
reningens skull och det behövs oljeavskiljning. 

Samtliga åtgärder som hanterar dagvatten från flera fastigheter bör vara 
kommunala. 

I första hand bör dag- och dräneringsvattnet tas om hand om lokalt på 
fastigheten, men det kan behövas bräddning till det kommunala dagvattennätet. 

Husdränering bör i första hand ledas till stenkista för infiltration. Där 
dräneringsledning är placerad under gatunivå, kan vatten vid kraftigt regn 
dämma upp i fastighetens dräneringssystem och orsaka skador. Skaderisken 
ökar ytterligare om husets stuprör är hopkopplade med dräneringsledningen. 
Därför bör dräneringsvattnet alltid separeras från övrigt dagvatten. Det gör 
genom pumpning av dräneringsvattnet. Det pumpade vattnet släpps sedan i en 
dagvattenbrunn med sandfång inne på fastigheten. 

1 https://www.motala.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/dagvatten/ 
2 miljobarometern.stockholm.se/vatten/atgarder/ 
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10.1. Dagvattendamm för rening och fördröjning 
Dammar med permanent vattenyta föreslås som åtgärd för utjämning av toppflö-
den och för rening av dagvattnet. En grundare våtmark är ett fullgott alternativ till 
dagvattendamm. 

Dammar och våtmarker bör placeras i naturmark. 

För att skapa en damm med god utformning rekommenderas det att dammen har 
en längd/breddförhållande på minst 2:1 (>3:1 rekommenderas), en grundzon, 
slänt på 1:3 slänter och ett vattendjup på minst 1,5m. Med denna utformning 
krävs en minsta yta på ca 600 m2. En absolut minimumarea är 150 m2, men då 
krävs stängsel pga branta slänter och det är stor risk att det blir dålig reningseffekt 
samt risk för igenväxning. 

Dammars reningseffekt planar ut efter en viss gräns. De sista grammen förore-
ningar som avskiljs blir då oproportionerligt dyra. Det är även så att reningseffek-
ten i dammen blir lägre om ingående halt är låg. 

10.2. Infiltrationslösningar 
Med infiltrationslösningar menas här ytor (naturliga eller skapade) där dagvatten 
kan infiltreras ner i marken och vidare till grundvattnet eller dränering. Syftet är 
att minimera avrinningen och även att rena dagvattnet. 

Infiltrationslösningar förespråkas i alla områden där jordlager, grundvatten och 
utformning av mark tillåter det. För att infiltration ska vara möjlig måste marken 
vara genomsläpplig och avstånd till grundvattenytan rekommenderas att vara 
minst 1 m. Markens lutning där infiltration ska ske bör vara flack. Vid brantare 
lutning kan det behövas dämmen som stoppar upp vattnet. Det kan krävas att det 
övre jordlagret ersätts med annat material om det är täta jordlager för att möj-
liggöra infiltration. Det är viktigare ju större yta som avvattnas till den aktuella 
platsen för infiltration. 

I det aktuella utredningsområdet är det generellt låg till måttlig genonsläpplig-
het i de ytliga jordlagren och det bedöms inte finnas möjlighet att anlägga större 
anläggningar för intiltration. Bäst förutsättningar är det i de södra delarna där 
genomsläppligheten är bedömd vara högre, se figur 20, men denna del är redan 
exploaterad. 

De infiltrationslösningar som är aktuella i detta område är därmed endast mindre 
åtgärder, till exempel stenfyllda diken eller dagvattenplanteringar. Troligen krävs 
dränering. 
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10.3 Lokalgator och allmän platsmark 
Avvattning av lokalgator bör ske via diken och infiltration. Gator kan  även med 
fördel förses med permeabel beläggning, till exempel grus, men i områden med 
täta jordar är det mindre lämpligt. Därför anses inte vara lämpligt i detta område. 
Grusbeläggning har även nackedelen att det dammar.  I Västra Bråstorp är 
lokalgator byggda utan diken, se figur 31. I denna typ av gata kan man med fördel 
anlägga diken eller stenfyllda diken om det inte kommer i konflikt med andra 
tekniska anläggningar. 

Figur 31. Lokalt exempel på gatusektion där 
dike saknas och tomtmark är uppfylld. 

10.4 Utkastare till grönyta, mm 
På kvartersmark kan dagvatten tas om hand om lokalt. På Motala kommuns hem-
sida finns många goda exempel. Där takytan inte är för stor kan de utföras som 
enkla infiltrationsytor där stuprörets utkastare leder ut vattnet via betongplattor 
till en gräs- eller grusyta, se figur 32. Grönytan behöver då vara ca 5-10% av den 
hårdgjorda ytan. 

1. Lägg en plattrad närmast husgrunden 
eller se till att det är väldränerat runt 
grunden. Om du lägger plattor, lämna en 
liten spalt på cirka 5 cm mellan plattor och 
grund. 

2. Plantera aldrig växter direkt mot hus-
grunden, lämna ett mellanrum. 

3. Använd en tät och skålad vattenavledare 
till exempel en ränndal i betong. 

4. Placera ränndalen (vattenavledaren) så 
att den mynnar ut över en gräsyta. 

5.Placera erosionsskydd av makadam 
närmast utloppet. Figur 32. Motala kommuns beskrivning på 

LOD-anläggning 
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11. Påverkan på recipienterna 

Nedan beskrivs påverkan på ytvattenförekomsterna, Boren och Vättern. Vätterns 
tillrinning kommer att vara i stort sätt oförändrad och det är endast en mindre del 
av utredningsområdet som avrinner till Vättern.  

Avsedd exploatering är inte förenad med höga föroreningskoncentrationer 
till utgående dagvatten eller grundvatten särskilt inte efter föreslagna åtgärder. 
Eftersom det är en stor samlad byggnation som planeras blir belastningen sett 
till kg/år påtaglig. Bedömningen är därför att det är viktigt att åtgärder för 
dagvattenhantering säkerställs i kommande detaljplanearbete. 

11.1. Påverkan på miljökvalitetsnormer (MKN) 
Den ökade belastningen som kan förväntas i samband med exploateringen 
kommer inte att kunna förändra MKN för de stora vattenförekomsterna, 
inte ens på någon enskild kvalitetsfaktornivå. Trots att ingen förändring av 
miljökvalitetsnormerna är att förvänta är det viktigt att se till att försämring 
begränsas. Merparten av den nya bebyggelsen kommer ske inom nuvarande 
skogsmark och då är det oundvikligt att det blir en ökad belastning. När det gäller 
näringsämnen och partiklar (SS) kan belastningen minskas om jordbruksmark 
bebyggs. Jordbruksmark medför ett generellt högt läckage av framförallt 
näringsämnen beroende på hur det brukas och gödslas. 

Om dagvatten som i nuläget inte renas (gäller dagvatten från handelsplats 
och industri/verksamhetsområde) renas i framtiden kan det kompensera 
för den ökade belastning som förväntas uppstå i och med föreslagen ny 
bostadsexploatering. 

11.2. Påverkan på badvattenkvalitet 
Klassificering av badvattenkvalitet utgår ifrån förekomst av bakterierna E.coli 
och intestinala enterokocker då dessa kan tyda på förekomst av avföring i vattnet. 
Störst risk för påverkan på badvattenkvalitén är bräddningar från spillvattennät 
till dagvattensystemet/recipienten. Det är viktigt att spillvattennätet utformas 
med god kapacietet så att bräddning ej kan ske. Det finns en bräddpunkt 
från spillvattennätet till dagvatten från spillvattenpumpstationen som ligger i 
industriområdet i slutet av Turbinvägen. Denna påverkas inte av exploateringen. 

I12.3. Påverkan på vattentäkten 
Intaget till Borens vattenverk ligger i östra sidan av sjön och rinnsträckan är lång 
från planområdet så det bedöms inte föreligga direktpåverkan på vattentäkten. 
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 12 Förslag till planbestämmelser 

I detaljplaner kan endast frågor som har stöd i fjärde kapitlet i Plan- och byggla-
gen (PBL) regleras. Vid reglering av dagvattenhantering handlar det framför allt 
om att skapa goda förutsättningar för att avvattna kvartersmark och allmän plats 
samt att reservera de markområden som behövs för att avleda och ta hand om 
vattnet i allmänna VA-anläggningar. 

Enligt Boverket är det byggherrens ansvar att se till att de åtgärder som regleras i 
detaljplan genomförs och det är kommunens ansvar att följa upp genomförandet. 
När det gäller åtgärder för rening regleras det inte via Plan- och bygglagen utan 
genom annan lagstiftning, främst Miljöbalken. 

I kommande detaljplaner rekommenderas det att reservera mark för den fördröj-
ning som är nödvändig. Det är viktigt att ange en maximal andel hårdgjord yta, 
särskilt i de planer där tomter förväntas bli små. Takdagvatten bör omhändertas 
lokalt. 

De större dagvattenåtgärderna bör placeras på allmän platsmark (Natur). 

Vägar bör regleras så att det säkerställs att avvattning är möjlig (till exempel till-
räcklig bredd med plats för diken). 

För ytor som planläggs för parkering bör mark reserveras för dagvattenhantering/ 
oljeavskiljning. I planbeskrivningen ska hantering av dagvattnet redovisas. 

Vid planläggning av privat mark bör frågan regleras i exploateringsavtalet. 

I planarbetet måste husdränering beaktas för att detta ska kunna hanteras, det kan 
krävas pumpning där marken är låglänt. 

Där fallet på marken är lågt kan det även fodras höjdsättning av vissa fastigheter i 
plankarta för att säkerställa avrinning av dagvatten. Färdigt golv rekommenderas 
vara minst 0,5 m över gatans höjd. 
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13. Krav och riktlinjer 

Det finns ett antal lagkrav och riktlinjer som berör det aktuella projektet. Nedan 
räknas några aktuella lagar upp. Utöver dessa regleras dagvattenhantering även i 
Lagen om allmänna vattentjänster, Jordabalken m.m. 

13.1. EU:s ramdirektiv för vatten, Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Regleras i 5 kap i miljöbalken. Inom vattenförvaltningen används miljökvali-
tetsnormer för att ange krav på vattnets kvalitet. För ytvatten ställs krav med 
utgångspunkt från ekologisk och kemisk status. Icke försämringskravet innebär att 
ingen enskild kvalitetsfaktor får försämras. 

13.2. Vattenskyddsområden 
Regleras i 7 kap. 21-22§ i Miljöbalken. Vättern är vattentäkt för flertalet kom-
muner. Motalas vattenintag ligger i Råssnäs, sydväst om den udde som omger 
Varamobaden. Boren är en vattentäkt och det pågår arbete med framtagande av 
vattenskyddsområde. Utredningsområdet kommer inte direkt beröras av vatten-
skydd, men då båda recipienterna är vattentäkter ska ändå hänsyn tas till detta. 

13.3. Dagvattenpolicy 
Motala kommun har en dagvattenpolicy antagen 2007 [10]. När det gäller rikt-
värden för vattenkvalitet i utsläppspunkt hänvisar kommunen till Göteborgs 
riktlinjer [11] som är mer uppdaterade, se tabell 1. För Vättern bedöms StormTacs 
riktvärden [12] vara mer relevanta särskilt när det gäller näringsämnen då det är en 
näringsfattig sjö. Givetvis ska åtgärder göras för att nå så låga halter som möjligt 
då Vättern är känslig för påverkan på grund av lång omsättningstid. 

Tabell 1. Riktvärden, ug/l 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

StormTac 160 2000 8 18 75 0,4 10 15 40 000 0,03 
Göteborg, i 
utsläppspunkt 50 1250 14 10 30 0,4 15 40 25 000 0,05 
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13.4. Plan- och bygglagen 
Enligt Boverket behöver kommunen visa hur dagvattenhanteringen kommer att 
lösas vid ett planarbete. Med planbestämmelser kan kommunen skapa de förut-
sättningar som behövs för att genomföra en viss dagvattenlösning. Utgångspunk-
ten i plan- och bygglagen, PBL, är att marken som ska tas i anspråk för bebyggelse 
ska vara lämplig för det ändamål som detaljplanen anger. Är dagvattnet ett pro-
blem som behöver lösas för att marken ska anses vara lämplig, ska kommunen 
kunna visa att ett genomförande av detaljplanen klarar av att hantera dagvattensi-
tuationen. Vid planläggning av mindre områden kan det ibland vara svårt att redo-
visa en godtagbar dagvattenlösning inom planområdet. Kommunen kan behöva 
ta ett helhetsgrepp över ett större område och genom en strategisk planering visa 
hur dagvattenfrågan kan hanteras. I vissa fall kan det räcka att kommunen i plan-
beskrivningen visar hur lösningen ska genomföras. I andra fall kan kommunen 
också behöva införa särskilda planbestämmelser för att dagvattenlösningen ska 
kunna genomföras och marken ska bli lämplig. 

13.5. Branschpraxis och riktlinjer 
Svenskt Vattens publikation P110 ska gälla vid dimensionering av system för dag-
vattenavledning [13] om inte nyare publikationer finns. 
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14. Sammanfattning 

Vattenfrågorna är en av de aspekter som behöver uppmärksammas tidigt, 
redan i planarbetets inledande skeden och om den är av betydelse vidare under 
planprocessen fram till antagen detaljplan. För att säkra att miljökvalitetsnormerna 
för vatten följs behöver bland annat dagvattenfrågor hanteras. Inte minst för 
att tillgodose att föreslagen bebyggelsestruktur och gatunät ger plats åt och inte 
heller försvårar för dagvattenhanteringen. Plats för att tillgodose behov av rening 
och fördröjning av vatten kan behöva anges. Det kan även vara bra att reservera 
låglänta områden för dagvattenhantering. 

Den framtida exploateringen kommer att medföra att mark hårdgörs, att 
höjdsättning förändras och att nya system för avvattning anläggs. Då skogsmarken 
i området är låglänt och blöt i nuläget har den en viktigt vattenhållande funktion. 
För att byggnation ska vara möjlig i den låglänta skogsmaken krävs utdikning och 
eller/fyllning för att säkerställa dagvattenhantering. 

Därför är föreslaget system för avvattning baserat på ytliga huvudrinnstråk med 
en stor andel föreslagna åtgärdsplatser. På så sätt bevaras den vattenhållande 
funktionen. Föreslagen dagvattenhantering ger god möjlighet att rena dagvattnet 
för att begränsa exploateringens påverkan på recipienternas miljökvalitetsnormer. 

Placering av rinnstråk har skett så att de hamnar vid befintliga våtmarker och 
följer befintlig topografi. Nivåskillnaderna är små i området, vilket medför att 
stråkens placeringar är flexibla. De föreslagna stråkens läge måste anpassas bland 
annat till framtida höjdsättning av mark och framtida gatustruktur. 

Dikningsföretaget Bergsätter måste omprövas gällande de delar som berör 
framtida exploatering och delar av båtnadsområdet slopas och övergå till 
kommunalt huvudmannaskap. 

Kalmar den 12 oktober 2020 
Vatten och Samhällsteknik AB 

Kristina Händevik  Åsa Blixte 
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 15. Underlag 

Följande underlag har använts i uppdraget: 
- Topografiska kartor från Lantmäteriet 
- Terrängkarta från Lantmäteriet 
- Fastighetskarta från Lantmäteriet 
- Höjddata från Lantmäteriet (50 grid) 
- Ortofoton, Motala kommun 
- Karttjänster från SGU, Naturvårdsverket, SMHI (wms-länk)
- Översvämningskartering, Sweco (rapport, shp-filer)
- Översiktlig geoteknisk undersökning, WSP (rapport)
- Översiktlig dagvattenutredning Norra Bråstorp, BGM
- Översiktlig geoteknisk utredning, Statens geotekniska institut (SGI) 2008 
- Naturvärdesinventering, Fennicus Natur (rapport, shp-filer) 
- Dagvattenledningar, Motala kommun (shp-fil) 
- Svenskt Vatten, P110. Avledning av spill-, drän- och dagvatten 
- Riktvärdesgruppen, ”Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp,” Stockholm, 
2009. 
- ”Dagvattenpolicy för Motala kommun,” Motala kommun, 2007. 

Koordinatsystem Sweref  99 15 00 
Höjdsystem RH2000 
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NORRA BRÅSTORP 

gräns utredning 

Huvudrinnstråk 

Dike 

Kulvert 

Flödesväg över mark 

Rinnstråk 

Befintligt 

Dagvattenledning 

800-1200 mm 

1400-1800 mm 

Våtmark 

Naturvärdesinventering 
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granskog 
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sumpskog/småvatten 

Markering 
sektion 

Bilaga 1 

Motala kommun 

Bråstorp Bergsätter
Översiktlig 
dagvattenutredning 

Rinnstråk 

Kalmar 2020-10-12 
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gräns utredning 

Huvudrinnstråk 

Dike, befintligt 

Kulvert, befintligt 

Dike, nytt 

Åtgärdsplats 

Rinnstråk 

Aro framtida 

Flexibel höjdsättning 

Mindre flexibel höjdsättning 

Framtida väg 

Befintligt 

Våtmark 

Rinnvägar länsstyrelsen 

Liten tillrinning 

Stor tillrinning 
Rinnvägar visas endast utanför 
redovisade delavrinningsområden. 

Delavrinningsområden (ARO): 

} 5.18 

id Area (ha) 

1 12.05 

3 3.13 

3 2.05 

5 25.49 

8 131 

9 49.33 

10 14.42 

11 21.26 

13 22.69 

14 12.68 

15 6.62 

19 5.53 

21 0.82 

Bilaga 2 
Motala kommun 

Bråstorp Bergsätter
Översiktlig 
dagvattenutredning 

Avrinningsområden
Åtgärdsplatser 
Kalmar 2020-10-12 
Vatten och Samhällsteknik AB 
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Åtgärdsplats Utflöde Rening (kvm) Utjämning (kbm) 

1 69 700 2400 

5 97 1000 3000 

8 678 2500 2000 

9 283 800 1100 

10 85 300 480 

11 1060 2200 1500 

13 808 1900 2300 

14 70 700 2300 

19 28 300 5100 

21 45 400 280 

22 545 3400 3100 

Ansluter till 
dikningsföretag 

Ansluter till 
dikningsföretag 

Ansluter till 
dikningsföretag 
(slopas?) 

gräns utredning 

Huvudrinnstråk 

Dike 

Kulvert 

Mark 

Framtida exploatering 

Befintligt 

Kulvert Kärr df 

Bef dike ej df 

Ung. läge framtida väg 

Båtnadsområde 
dikningsföretag 

Bergsäter, Kungssätran 

Kartorp df 

Rening 

Utjämning 

Vattenhållande/ 
naturvård 

Cirkelns storlek visar bedömt behov 
(mindre, medel, stort) 

Beräknat utjämningsbehov är för 
regn med 20-års återkomsttid 
beräknad med klimatfaktor 1,25. 

Uppskattat ytbehov för rening är 
1,5% av den reducerade arean. 

Bilaga 3 
Motala kommun 

Bråstorp Bergsätter
Översiktlig 
dagvattenutredning 

Åtgärdsplatser, ytbehov 
och beräknat utflöde 
Kalmar 2020-10-12 
Vatten och Samhällsteknik AB 
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Bråstorp Bergsätter - Översiktlig dagvattenutredning Bilaga 4 
Skyfallsanalys, 40 mm, utan utlopp Bergsätterbäcken Kalmar 2020-10-12 
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Bråstorp Bergsätter - Översiktlig dagvattenutredning Bilaga 5 
Skyfallsanalys, 40 mm, åtgärdsplatser & utlopp via Bergsättersbäcken Kalmar 2020-10-12 



 

   

 

 

   

 

   

 

1 Bilaga 6. Dagvattenutredning Bråstorp Bergsätter, resultat 

StormTac Web v20.2.2 Resultatrapport StormTac Web 

Filnamn: Bergstorp Bråsätter I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web, 

Datum: 2020-08-21 

1, Avrinning 

1,1 Indata 

Avrinningsområden 

Volymavrinningskoefficienter ᵩv och area per markanvändning (ha), 
Markanvändning ᵩv Västra Västra 

Bråstorp 1 Bråstorp 3 

Västra 

Bråstorp 5 

Bergsätter df 8 Bergsätter df 

9 

Bergsätter 

df 10 

Bergsätter df 11 Östra 

Bråstorp 13 

Östra Bråstorp 

14 

Östra 

Bråstorp 

19 

Östra 

Bråstorp 

21 

Östra 

Bråstorp 

22 

Småhusbebyggelse 

Egen 1 (Deponi bilskrot) 

Centrumområde 

Jordbruksmark 

Industriområde 

Parkering 

Villaområde med total LOD 

Totalt 

Reducerad avrinningsyta 

(hared) 

0,35 

0,2 

0,7 

0,1 

0,7 

0,8 

0,15 

13,9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

13,9 

4,9 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

1,8 

4,5 

7,9 

4,8 

0 

0 

0 

0 

17,2 

6,5 

11,6 

0 

0 

120 

0 

0 

0 

140 

16 

0 

0 

0 

56,6 

0 

0 

0 

56,6 

5,7 

0 

0 

0 

16,9 

0 

0 

0 

16,9 

1,7 

0 

0 

0 

0 

21,3 

0 

0 

21,3 

15 

4,6 

0 

15,7 

0 

0 

0 

0 

20,3 

13 

13,9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

13,9 

4,9 

5,6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5,6 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0,9 

0 

0,9 

0,72 

0 

0 

11,9 

0 

0 

0 

97 

110 

23 

Rinnsträcka, rinnhastighet och dimensionerande regnvaraktighet 

Rinnsträcka 

Rinnhastighet 

Dim, regnvaraktighet 

m 

m/s 

min 

Västra 

Bråstorp 1 

400 

0,8 

10 

Västra 

Bråstorp 3 

400 

0,8 

10 

Västra 

Bråstorp 5 

1200 

0,8 

25 

Bergsätter df 8 

2000 

0,8 

42 

Bergsätter df 

9 

900 

0,8 

19 

Bergsätter 

df 10 

300 

0,8 

10 

Bergsätter df 11 

2000 

0,8 

42 

Östra 

Bråstorp 13 

650 

0,8 

14 

Östra Bråstorp 

14 

1000 

0,8 

21 

Östra 

Bråstorp 

19 

300 

0,8 

10 

Östra 

Bråstorp 

21 

100 

0,8 

10 

Östra 

Bråstorp 

22 

2000 

0,8 

42 

Klimatfaktor=1,25 

1,2 Utdata 

Flöden 

Västra 

Bråstorp 1 

Västra 

Bråstorp 3 

Västra 

Bråstorp 5 

Bergsätter df 8 Bergsätter df 

9 

Bergsätter 

df 10 

Bergsätter df 11 Östra 

Bråstorp 13 

Östra Bråstorp 

14 

Östra 

Bråstorp 

19 

Östra 

Bråstorp 

21 

Östra 

Bråstorp 

22 

Tot, avrinning, årsmedel 3m /år 39 000 14 000 51 000 200 000 77 000 23 000 100 000 88 000 39 000 16 000 4 800 220 000 

Tot, avrinning, årsmedel l/s 1 0 2 6 2 1 3 3 1 0 0 7 

Medelavrinning l/s 15 5 20 50 17 5 45 38 15 6 2 69 

Dim, flöde l/s 1 800 660 1 400 2 400 1 400 640 2 200 3 800 1 200 740 290 3 300 

Maximalt utflöde (indata) l/s 69 25 97 678 283 85 1 063 808 70 28 45 545 
ger orimlig 

utjämningsvolym. 

Bör ökas 



2 Bilaga 6. Dagvattenutredning Bråstorp Bergsätter, resultat 

2, Föroreningstransport 

2,1 Utdata 

Föroreningsmängder (dagvatten+basflöde) utan rening 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Västra Bråstorp 1 5,6 48 0,23 0,6 2,3 0,014 0,11 0,17 1100 0,0013 

Västra Bråstorp 5 7,8 57 0,49 0,66 3,7 0,025 0,14 0,24 2500 0,0025 

Bergsätter df 8 25 540 1,5 2,6 5,3 0,028 0,41 0,34 18000 0,002 

Bergsätter df 9 9,3 230 0,59 0,97 1,5 0,0077 0,15 0,09 7700 0,00039 

Bergsätter df 10 2,8 69 0,18 0,29 0,46 0,0023 0,044 0,027 2300 0,00012 

Bergsätter df 11 28 180 2,8 4,2 26 0,14 1,3 1,5 9400 0,014 

Östra Bråstorp 13 21 150 1,4 1,7 11 0,073 0,38 0,66 7300 0,0073 

Östra Bråstorp 14 5,6 48 0,23 0,6 2,3 0,014 0,11 0,17 1100 0,0013 

Östra Bråstorp 19 2,3 19 0,093 0,24 0,93 0,0056 0,044 0,069 460 0,00053 

Östra Bråstorp 21 0,63 11 0,13 0,18 0,64 0,002 0,067 0,067 630 0,00027 

Östra Bråstorp 22 32 280 1,6 2,7 15 0,08 0,54 1,1 7900 0,0086 

Västra Bråstorp 3 2 17 0,083 0,22 0,83 0,005 0,039 0,061 410 0,00048 

Föroreningshalter (dagvatten+basflöde) utan rening 

Föroreningshalter (ug/l), Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade celler visar överskridelse av riktvärde 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Västra Bråstorp 1 150 1 300 6 16 60 0,36 2,8 4,4 30 000 0,034 

Västra Bråstorp 5 150 1 100 9,7 13 74 0,5 2,8 4,8 49 000 0,05 

Bergsätter df 8 120 2 700 7,4 13 26 0,14 2,0 1,7 89 000 0,010 

Bergsätter df 9 120 3 000 7,6 13 20 0,10 1,9 1,2 100 000 0,005 

Bergsätter df 10 120 3 000 7,6 13 20 0,10 1,9 1,2 100 000 0,005 

Bergsätter df 11 280 1 800 27 42 250 1,40 13 15 92 000 0,14 

Östra Bråstorp 13 240 1 700 16 20 120 0,83 4,3 7,6 83 000 0,083 

Östra Bråstorp 14 150 1 300 6 16 60 0,36 2,8 4,4 30 000 0,034 

Östra Bråstorp 19 150 1 300 6 16 60 0,36 2,8 4,4 30 000 0,034 

Östra Bråstorp 21 130 2 300 28 38 130 0,42 14 14 130 000 0,056 

Östra Bråstorp 22 150 1 300 7,5 12 68 0,37 2,5 5,0 37 000 0,04 

Västra Bråstorp 3 150 1 300 6 16 60 0,36 2,8 4,4 30 000 0,034 

Riktvärden 160 2000 8 18 75 0,4 10 15 40 000 0,03 



3 Bilaga 6. Dagvattenutredning Bråstorp Bergsätter, resultat 

4, Föroreningsreduktion 

4,2 Utdata 

Reningseffekter (%) 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Västra Bråstorp 1 50 25 60 50 61 47 60 50 61 73 

Västra Bråstorp 5 50 25 63 48 61 48 60 51 68 72 

Bergsätter df 8 49 27 60 47 57 44 57 43 74 49 

Bergsätter df 9 49 27 62 48 57 44 56 40 78 1,3 

Bergsätter df 10 49 27 63 50 59 45 56 40 81 1,3 

Bergsätter df 11 53 26 68 58 64 50 76 59 75 71 

Östra Bråstorp 13 53 26 65 51 62 49 65 54 74 71 

Östra Bråstorp 14 50 25 60 50 61 47 60 50 61 73 

Östra Bråstorp 19 50 25 62 52 62 48 60 50 63 75 

Östra Bråstorp 21 63 54 92 77 87 83 64 86 91 88 

Östra Bråstorp 22 50 25 60 46 60 47 59 51 62 70 

Västra Bråstorp 3 50 25 62 52 62 48 60 50 63 75 

Summa belastning kg/år efter exploatering och efter rening där det är aktuellt 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Västra Bråstorp 1 2,8 36 0,092 0,3 0,91 0,0073 0,043 0,085 440 0,00036 

Västra Bråstorp 5 3,9 43 0,18 0,34 1,5 0,013 0,056 0,12 810 0,0007 

Bergsätter df 8 13 400 0,58 1,4 2,3 0,016 0,18 0,19 4600 0,001 

Bergsätter df 9 4,7 170 0,22 0,51 0,66 0,0043 0,064 0,054 1700 0,00038 

Bergsätter df 10 1,4 50 0,064 0,14 0,19 0,0013 0,019 0,016 440 0,00011 

Bergsätter df 11 13 130 0,87 1,8 9,2 0,069 0,31 0,63 2300 0,0041 

Östra Bråstorp 13 10 110 0,5 0,84 4 0,037 0,13 0,3 1900 0,0021 

Östra Bråstorp 14 2,8 36 0,092 0,3 0,91 0,0073 0,043 0,085 440 0,00036 

Östra Bråstorp 19 1,1 15 0,036 0,12 0,35 0,0029 0,017 0,034 170 0,00013 

Östra Bråstorp 21 0,23 5,1 0,011 0,042 0,08 0,00035 0,024 0,0094 55 0,000031 

Östra Bråstorp 22 16 210 0,64 1,4 5,9 0,043 0,22 0,53 3000 0,0025 

Västra Bråstorp 3 1 13 0,032 0,1 0,31 0,0026 0,015 0,031 150 0,00012 

Summa föroreningshalt ug/l efter rening 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Västra Bråstorp 1 73 940 2,4 7,8 24 0,19 1,1 2,2 12 000 0,0094 

Västra Bråstorp 5 76 860 3,6 6,8 29 0,26 1,1 2,4 16 000 0,014 

Bergsätter df 8 63 2000 2,9 6,9 11 0,08 0,88 0,97 23 000 0,005 

Bergsätter df 9 61 2 200 2,9 6,6 8,6 0,06 0,83 0,71 22 000 0,005 

Bergsätter df 10 61 2 200 2,8 6,3 8,2 0,06 0,83 0,71 19 000 0,005 

Bergsätter df 11 130 1300 8,60 18 91 0,68 3 6,2 23 000 0,04 

Östra Bråstorp 13 120 1300 5,7 9,6 46 0,42 1,5 3,5 22 000 0,024 

Östra Bråstorp 14 73 940 2,4 7,8 24 0,19 1,1 2,2 12 000 0,0094 

Östra Bråstorp 19 73 940 2,3 7,5 23 0,19 1,1 2,2 11 000 0,0085 

Östra Bråstorp 21 48 1100 2,4 8,7 17 0,07 5,1 2 12 000 0,0065 

Östra Bråstorp 22 74 980 3 6,7 27 0,20 1 2,4 14 000 0,012 

Västra Bråstorp 3 73 940 2,3 7,5 23 0,19 1,1 2,2 11 000 0,0084 

Riktvärden 160 2000 8 18 75 0,4 10 15 40000 0,03 



4 Bilaga 6. Dagvattenutredning Bråstorp Bergsätter, resultat 

Avskiljd mängd kg/år 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Västra Bråstorp 1 2,8 12 0,14 0,3 1,4 0,0065 0,065 0,085 700 0,00096 

Västra Bråstorp 5 3,9 14 0,31 0,32 2,3 0,012 0,084 0,12 1700 0,0018 

Bergsätter df 8 12 150 0,89 1,2 3 0,013 0,23 0,15 13000 0,00095 

Bergsätter df 9 4,6 62 0,36 0,46 0,87 0,0034 0,082 0,036 5900 0,000005 

Bergsätter df 10 1,4 19 0,11 0,15 0,27 0,001 0,025 0,011 1800 0,0000015 

Bergsätter df 11 15 46 1,9 2,4 16 0,069 0,99 0,92 7000 0,0099 

Östra Bråstorp 13 11 39 0,94 0,88 6,5 0,035 0,25 0,36 5400 0,0052 

Östra Bråstorp 14 2,8 12 0,14 0,3 1,4 0,0065 0,065 0,085 700 0,00096 

Östra Bråstorp 19 1,1 4,9 0,058 0,13 0,58 0,0027 0,026 0,034 290 0,0004 

Östra Bråstorp 21 0,4 5,9 0,12 0,14 0,55 0,0017 0,043 0,058 580 0,00024 

Östra Bråstorp 22 16 71 0,98 1,2 8,7 0,037 0,32 0,54 4900 0,006 

Västra Bråstorp 3 1 4,3 0,052 0,11 0,52 0,0024 0,024 0,031 260 0,00036 
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