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1 BAKGRUND 

BGM, BG&M Konsult AB, har på uppdrag av Motala kommun utfört en 
övergripande dagvattenundersökning innefattande ett inledande startmöte, 
fältbesök samt inläsning av erhållet material avseende rubricerat område. 

Geografisk placering för det aktuella planområdet kan ses i figur 1 nedan. 

 
Figur 1. Översikt 

2 SYFTE 

Syftet med arbetet var att erhålla en översiktlig kunskap avseende 
dagvattensituationen för aktuellt område. Avledningen av dagvatten från 
området mot recipienten, sjön Vättern, har också beaktats. 

3 GENOMFÖRDA ARBETEN 

Startmöte och fältbesök utfördes tillsammans med personal från Motala 
kommun.  

Närvarande vid startmötet (2016-04-27) var Hedvig Edholm 
(Samhällsbyggnad), Lars Melén (Gata), Andreas Bengtsson (VA), Pernilla 
Rudin (VA), Johan Ericsson (BGM) samt Fredrik Wolff (BGM). 

Närvarande vid fältbesök (2016-05-16) var Hedvig Edholm 
(Samhällsbyggnad), Pernilla Rudin (VA) samt Fredrik Wolff (BGM).   

  

Norra Bråstorp Etapp 2 
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Följande underlag användes i arbetet: 

- VIAK AB, Dagvattenhantering, daterad 1980-02-13. 

- WSP, Geoteknisk utredning i programskede, daterad 2008-01-29. 

- SGI, Utredning för detaljplan av de geologiska och geotekniska 
förhållandena samt markradonundersökning, Norra Bråstorp Etapp 1, 
daterad 2008-06-25. 

4 BESKRIVNING OCH AVGRÄNSNING 

Området är beläget i nordvästra Bråstorp och benämns Norra Bråstorp, 
Etapp 2 och omfattar 20-25 hektar markyta. Inom området ska Motala 
kommun genomföra planbestämmelser för bostadsbebyggelse av olika slag, 
exempelvis villor, gruppbyggda småhus och flerbostadshus, cirka 100-250 
bostäder. 

Aktuellt planområde kan ses i bilaga 1. 

5 RESULTAT UTIFRÅN FÄLTBESÖK SAMT STUDIE AV 
BAKGRUNDSMATERIAL 

5.1 Allmänt 

Vid det inledande startmötet behandlades diverse kartunderlag, vilket 
behöver sammanställas för att få en bättre överblick avseende 
dagvattenavrinningen inom och från området. 

Äldre kartmaterial (VIAK AB) visade att en yt-/grundvatten-delare är 
belägen genom området, vilket kunde verifieras i samband med fältbesök. 

För största delen av området kommer dagvattenavrinning ske mot väst ut 
mot sjön Vättern och för resterande del av område sker avrinningen öst. 
Översikt avseende befintlig dagvattentillrinning/-avrinning samt yt-
/grundvattendelare redovisas i bilaga 1. 
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5.2 Dagvatten 

5.2.1 Norr om planområde 

Dagvattentillrinning sker via dike norr om aktuellt planområde. 
Tillrinningsflödet (tillrinningsområdet) från norr är oklart. Tillkommande 
Dagvattentillrinning från norr leds via diken som finns norr om aktuellt 
planområde. Dagvattenavrinning inom och norr om planområdet sker via 
två diken som rinner i västlig riktning, ett dike är beläget inom aktuellt 
planområdet. 

 
Bild 1.  Dike, tillrinning från norr om aktuellt planområde 

 
Bild 2.  Dike i västra delen inom planområde 
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5.2.2 Öster om planområde 

I dagsläget finns inte någon bebyggelse i direkt anslutning öster om aktuellt 
planområde. I framtiden finns planer för ytterligare exploatering öster ut. 

Utbyggnad av gator och tomtmark har skett och sker söder om aktuellt 
planområde. Dagvattenavrinning från det området sker delvis mot öster, se 
gränslinje motsvarande yt-/grundvattendelaren i bilaga 1. 

 
Bild 3.  Dike (nytt år 2016) för avledning dagvatten, öst om aktuellt planområde 

 

5.2.3 Söder om planområde  

Utbyggnad av gator och tomtmark har skett och sker söder om aktuellt 
planområde. Dagvattenavrinning från det området sker till största delen mot 
väster, se gränslinje motsvarande yt-/grundvattendelaren i bilaga 1. 

I nytt dike söder om aktuellt planområde sker dagvattenavrinningen mot 
väster och öster, motsvarande gränslinje för yt-/grundvattendelaren.  



                        Norra Bråstorp, Etapp 2, Motala kommun 
                        Övergripande dagvattenundersökning 

PM 160701 

 

  

7 (12) 

 
Bild 4.  Dike (nytt år 2016) söder om aktuellt planområde och norr om nytt 
             utbyggnadsområde, foto taget mot öster 

 
Dagvattenavrinning söder om aktuellt planområde, vilket leds i västlig 
riktning, sker via dike till dagvattentrumma (betong, dim. 800 mm) som 
finns belägen söder om aktuellt planområde, se placering i bilaga 1.  

Söder om planområde finns ett nytt bostadsområde som delvis är bebyggt. 

Utmed södra delen inom planområdet finns en hästhage och ängsmark. 

 

 
Bild 5.  Väg (Slingerbulten) mellan aktuellt planområde och nytt bostadsområde 
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Bild 6.  Ängsmark, södra delen inom planområdet 

5.2.4 Väster om planområdet 

 
Dagvattenavrinning från området rinner slutligen till dagvattentrumma 
(betong, dim 300 mm) och leds vidare i kommunens allmänna 
dagvattensystem i västlig riktning. Dagvattentrummans inlopp är enligt 
uppgift från kommunen delvis täckt, för att fördröja dagvattnet, då 
dimensionering i allmänna dagvattensystemet inte är tillräckligt nedströms. 

  
Bild 7.  Dagvattentrumma, dagvattenavledning i västlig riktning 

Dagvattenledning vid Torvsättersvägen är ej dimensionerad för mer 
dagvattenflöde, se placering i bilaga 1. 
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Enligt uppgift från kommunen leds dagvatten från dagvattentrumma 
(Sandstensvägen, betong dim. 300 mm), dagvattenledning 
(Torvsättersvägen) och dagvattentrumma (Granitgatan, betong dim. 800 
mm) via allmänna dagvattensystemet vidare till dagvattendamm väster om 
väg 50, se placering i bilaga 1. 

Dagvattendammens volym är cirka 3 000 m³. 

Efter damm leds dagvatten vidare i allmänna dagvattensystemet som 
mynnar ut i norra delen av Varamons strand till recipienten sjön Vättern. 

5.3 Övrigt 

Området består av mestadels skog som i huvudsak utgörs av gran (äldre och 
yngre), men även en del björk, lite tall samt blandad lövskog. En ridväg 
finns inom aktuellt planområde och ansluter till Torvsättersvägen. 

  
Bild 8.  Skog östra respektive västra delen inom aktuellt planområde 
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Bild 9.  Skog samt ridväg i västra delen inom aktuellt planområde 

  
Bild 10.  Rotvälta i västra delen av aktuellt planområde 

5.4 Kort om markförhållanden 

I huvudsak utgörs jordlagren av sandig moig morän med svallat ytskikt. 
Ängsmark och hästhage i sydvästra delen av aktuellt planområde utgörs 
jorden av finsand enligt geologiska kartan. Kärrmarker i nordvästliga delen 
av aktuellt planområde bedöms lager av finkornig jord (silt och finsand) 
förekomma över morän1. 

                                                 

1 WSP, Geoteknisk utredning i programskede, daterad 2008-01-29. 
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Vid fältbesöket observerades sten och mindre block i stora delar av aktuellt 
planområde. Stående vatten observerade på flera platser, framförallt i den 
västra delen. Observerat djup till fast botten i kärren är enligt uppgift i 
WSP:s rapport mindre än 1,5 meter. 

Tidigare utredning2 beskriver att infiltration är lämpligt inom större delen av 
aktuellt planområde. Infiltration är inte lämplig i den nordvästra delen, där 
befintligt dike är beläget och där marknivåer är lägre än omgivande terräng. 
Se befintligt dike inom aktuellt planområde i bilaga 1. 

I tidigare utredning3, söder om aktuellt planområde, har grundvattennivåer 
påträffats cirka 2,0 m under markytan. Vidare undersökning avseende mark- 
och grundvattenförhållanden behöver genomföras inom aktuellt 
planområde. 

6 KOMMENTARER 

Exploatering kommer att innebära högre och snabbare dagvattenflöde inom 
och från aktuellt planområde, vilket främst beror på kommande 
skogsavverkning och större andel hårdgjorda ytor.  

Befintliga diken och sankmarker i området fungerar i dagsläget som 
avledning och fördröjning av dagvattenflödet. Reglering (begränsning) av 
dagvattenflödet väster ut från området, sker i nuläget med en delvis täckt 
dagvattentrumma. I övrigt finns ingen reglering av dagvattenflödet. 

Avledning som sker väster ut från aktuellt planområde kommer att belasta 
allmänna dagvattensystemet hårdare i framtiden. 

Avledning som sker öster ut från aktuellt planområde samt ytterligare 
exploateringsområden kommer att belasta allmänna dagvattensystemet 
hårdare i framtiden. 

Kompletterande åtgärder kommer att krävas avseende reglering 
(begränsning) och fördröjning av dagvattenflöde innan avledning sker till 
befintliga allmänna dagvattensystemet och mot sjön Vättern (väst) 
respektive sjön Boren/Göta kanal/ (öst/sydöst). 

Utformning av lokalt omhändertagande, fördröjning nära källan, trög 
avledning och samlad fördröjning krävs inom aktuellt planområdet för en 
hållbar dag- och dränvattenhantering.  

Det rekommenderas att samlad fördröjning (ex. damm, våtmark) även 
genomförs utanför aktuellt planområde, det vill säga innan avledning sker 
till befintligt dagvattensystem.  

                                                 

2 VIAK AB, Dagvattenhantering, daterad 1980-02-13 
3 SGI, Geologisk/geoteknisk utredning, Norra Bråstorp Etapp 1, daterad 2008-06-25 
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7 VIDARE ARBETEN 

En dagvattenutredning utförs och ska innehålla följande: 

 Beskrivning av områdets och omgivningens karaktär kopplat till 
aspekter på dagvatten. 

 Beskrivning av förändringar/konsekvenser vid exploatering. 
 Krav för att säkerställa en uthållig dagvattenhantering, exempelvis 

maximal andel hårdgjord yta, erforderlig fördröjningsvolym mm. 
 Klargöra tillrinningsflöde (tillrinningsområde) till aktuellt område, 

exempelvis dike från norr. 
 Krav för maximalt avtappningsflöde från aktuellt planområde utifrån 

befintliga och nya omständigheter, dvs avrinning mot väst och öst. 
 Rekommendationer samt förslag till hantering och tänkbara lösningar, 

exempelvis dike, avvattningsstråk, dammar, våtmark etc. 

Inför fortsatta arbeten och i samband med dagvattenutredningen krävs bl.a. 
följande: 

 Undersökning avseende mark- och grundvattenförhållanden, till 
exempel grundvattennivåer och infiltrationsmöjligheter. 

 Illustrationskarta för respektive tomt, lokalgata och olika tekniska 
lösningar på allmän platsmark. 

 Höjdsättning av gatu- och marknivåer. 
 Hänsyn till marknivåer för övriga anläggningar (ex. VA-ledningar) och 

grundvattennivåer. 
 Framställning underlag för schakt o fyll för aktuellt område, dvs 

masskontroll av föreslagna gatu- och marknivåer. 
 Illustrationsritning (mer detaljutformning) för området avseende 

tomtmark, gata, markavrinning, dagvattendammar, avvattningstråk, 
VA-ledningar etc. 

 Strategi avseende fördelning byggnadsyta, övriga hårdgjorda markytor 
och genomsläppliga markytor (ex. gräsytor). 

BG&M Konsult 

2016-07-01 

 

Fredrik Wolff 
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