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Sammanfattning 

Befintligt industriområde i Norrsten, Motala kommun, ska utvidgas. Detta PM ska be-
lysa hur avrinningen efter omdaning av området skiljer sig från dagens situation samt 
föreslå lämplig avledning av dagvatten som tar hänsyn till vattentäkten Vättern och na-
turvärden i Hamra bäcken. Förslag ges även på en systemlösning och utformning av 
framtida nya gatu- och VA-nät samt höjdsättning av området. 

Lokalgatorna föreslås få en 22,5 m bred sektion med 8 m körbana, 0,25 m stödremsa 
samt ett 7 m brett dike på vardera sidan för avvattning och dränering av gata samt indu-
strifastigheter där det är möjligt m.h.t. höjdsättning. Gatorna är utformade som 
återvändsgator. Detta medför att vändplatser krävs i slutet på varje gata. Med hänsyn till 
förväntad trafik med långa fordon bör vändplatserna ha en radie på 12 m för att tillåta 
back-fri vändning med alla fordon. 

Recipient för dagvatten från planområdet är Hamrabäcken. Bäcken är inte tillräckligt 
stor för att omfattas av miljökvalitetsnormer. Bäcken har dock bedömts ha höga natur-
värden nedströms planområdet. Ett arbete med att restaurera delar av bäcken för att 
gynna öringlek har genomförts, delar av detta vattenområde ligger inom planområdets 
norra del. 

Ett vattenskyddsområde planeras i Vättern. Hamrabäcken har kort rinnsträcka, cirka 1 
km, ner till Vättern från planområdets norra del. Från den södra delen är avståndet 
längre, cirka 2,5 km. Vid en högflödessituation kan ett utsläpp i bäcken från planområ-
det därför nå Vättern på kort tid, cirka 15 till 40 minuter. Från utsläppspunkten till rå-
vattenintaget för vattenverket i Motala är avståndet cirka 3 km. En vinddriven förore-
ning kan därför nå området vid vattenverket på 3-4 timmar vid sydostlig vind. 

Flödesberäkningar visar att flöden ökar väsentligt från området då jordbruksmark ersätts 
med hårdgjorda ytor, i viss mån dämpas dock flödena till Hamrabäcken i de dikessy-
stem som föreslås. Dikessystemet bör förses med möjlighet till avstängning för att för-
hindra utsläpp till Hamrabäcken vid bränder och olyckor i området.  Övriga reningsåt-
gärder för dagvatten föreslås bli hanterade inom respektive fastighet då krav från mil-
jömyndigheter kan ställas utifrån vilken verksamhet som etableras. Lämpligen placeras 
speciellt förorenande verksamheter så långt bort som möjligt från Vättern och de områ-
den som bedöms ha naturvärden i Hamrabäcken (d.v.s. anslutning till Hamrabäcken så 
långt uppströms som möjligt). Sammantaget bedöms exploateringen kunna uppfylla 
bestämmelserna i det planerade vattenskyddsområdet samt även ge skydd mot stora 
utsläpp till Hamrabäcken. Påverkan på Hamrabäcken minimeras och möjligheten att 
bibehålla nuvarande vattenstatus enligt MKN i Vättern påverkas inte. 

Dagvattnet avleds i huvudsak via diken/vägdiken med dräneringsnivå 0,3 meter under 
terrassytan. Detta styr även dräneringsnivå och därmed höjdsättning av byggnader och 
tomtmark inom området. Dagvattenhanteringen innebär inte att någon ytterligare av-
vattning sker utöver den som sker via befintligt markavvattningsföretag (Norrsten, 
Nyckelby vattenavledningsföretag).  Dispens för markavvattning eller tillstånd för vat-
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tenverksamhet bedöms inte behövas. I senare skede måste hänsyn tas till 
markavvattningsföretaget så att dess funktion kan säkerställas. 

Topografin och förslaget vägsystemet inom planområdet innebär att två alternativt tre 
mindre pumpstationer samt en planerad station i områdets sydöstra del erfordras för 
spillvattenhanteringen. Spillvattnet ansluts till befintligt nät enligt redovisning på led-
ningsplaner. 

Vattenledningssystemet ansluts till befintligt nät. Tryckmätningar på befintligt vattennät 
har visat att ingen tryckstegringsstation är nödvändig. 
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1 Bakgrund och syfte 

Befintligt industriområde i Norrsten, Motala kommun, ska utvidgas. Detta PM beskriver 
nya gatu- och VA-nät, och belyser hur avrinningen efter omdaning av området skiljer 
sig från dagens situation samt föreslår lämplig avledning av dagvatten som tar hänsyn 
till vattentäkten Vättern och naturvärden i Hamrabäcken. 

2 Avgränsning 

Detta PM behandlar inte det område inom planområdet som eventuellt kan komma att 
inrymma ett spårområde för järnvägstrafik. Förslagen avledning av dagvatten efter ex-
ploatering tar dock hänsyn till detta område som i ett senare skede ska kunna avvattnas 
till dike i den västra delen av planområdet. 

3 Vattenskyddsområde 

Motala kommun är VA-huvudman. Området ingår i verksamhetsområde för VA.  

Ett vattenskyddsområde är under utarbetande för Vättern. Detta område kommer att 
stäcka sig upp i vattendrag kring Vättern vilket innebär att hela Hamrabäcken samt en 
zon på 50 meter på vardera sidan kommer att omfattas av vattenskydd (se figur 1 och 
översiktsplan M-00-01). Förslaget till skyddsföreskrifter innebär vissa inskränkningar i 
detta område, bl.a. att ingen uppställning av farligt gods får ske. I övrigt hänvisas till 
gällande lagstiftning och regelverk.  

Figur 1. Planerad omfattning av vattenskyddsområde för Vättern, planområdet berör 
vattenskyddsorådet i den norra och södra delen. 
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Eftersom dagvattnet leds ut till en recipient (Hamrabäcken) som mynnar i en vattentäkt 
och har höga naturvärden bör åtgärder som enkelt står till buds användas för att åstad-
komma en minimering av risken för att föroreningar ska nå recipienten. Detta gäller 
speciellt under byggskedet. Dessa krav kan uppfyllas genom ett antal olika renings- och 
skyddsåtgärder, se avsnitt 7. 

4 Recipient – MKN 

Recipient för dagvatten från planområdet är Hamrabäcken (Sjöhamrabäcken). Vatten-
draget är inte tillräckligt stor för att omfattas av miljökvalitetsnormer enligt 
vattendirektivet. Bäcken har dock enligt naturvårdsprogram för Motala kommun be-
dömts ha naturvärden (naturvärdesklass 3) värda att beakta nedströms planområdet. 
Något formellt skydd finns dock inte för vattendraget. Ett arbete med att restaurera delar 
av bäcken för att gynna öringlek har genomförts 2007-2008 (se figur 2) enligt Vättern-
vårdsförbundet, delar av detta område ligger inom planområdets norra del.  

Den södra delen, uppströms nya vägbron där väg 50 korsar vattendraget, har karaktären 
av ett större dike i åkermark. Iakttagelser om vattennivåer upp till marknivå förekom-
mer, anslutande åkerdiken har då inte kunnat avleda vatten till bäcken. Marköversväm-
ning har då uppstått öster om Hamrabäcken. 

Hamrabäcken har kort rinnsträcka, cirka 1 km, ner till Vättern från planområdets norra 
del. Från den södra delen är avståndet längre, cirka 2,5 km. Vid en högflödessituation 
innebär detta att ett utsläpp i bäcken från planområdet når Vättern på kort tid, cirka 15 
till 40 minuter (5 promilles lutning, enligt Naturvårdsverkets handbok för vattenskydd). 
Hamrabäckens tillflöden sträcker cirka 7 km söderut i jordbruksmark. Tillrinningsområ-
det uppskattas vara cirka 15 km2 stort. 

Strax norr om Hamrabäckens utlopp i Vättern ligger en badstrand, Jerusalembadet. 

Figur 2. Restaurerad sträcka i Hamrabäcken vid korsningen med gamla väg 50. 
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5 VattenverkVattenverk - råvattenintagråvattenintagråvattenintag 

Motalas vattenverk vid RånäsudMotalas vattenverk vid RånäsudMotalas vattenverk vid RånäsudMotalas vattenverk vid Rånäsudden ligger cirka 3 km från Hamden ligger cirka 3 km från Hamden ligger cirka 3 km från Hamden ligger cirka 3 km från Hamrabäckens utlopprabäckens utlopp (se(se 
figurfigur 3). Ingen ytligt intagsledning fIngen ytligt intagsledning fIngen ytligt intagsledning finns, uttagen görinns, uttagen görinns, uttagen görs på mellan 4 och 10 mpå mellan 4 och 10 mpå mellan 4 och 10 meters djup. eters djup. 
En vinddriven föroreningEn vinddriven föroreningEn vinddriven förorening från bäckens utloppfrån bäckens utloppfrån bäckens utlopp kan därför nå området fkan därför nå området fkan därför nå området för råvattenintag ör råvattenintagör råvattenintag 
på cirkapå cirka 3,5 h vid en kraftig sydostl3,5 h vid en kraftig sydostl3,5 h vid en kraftig sydostlig vind.ig vind. StrömriktninStrömriktning i omg i området är i normalfalleet 
från Vätternfrån Vättern in mot Motala strömmot Motala strömmot Motala ström. Denna ström kan påverka spridning. Denna ström kan påverka spridning. Denna ström kan påverka spridning. Denna ström kan påverka spridningen mot vattenveren mot vattenveren mot vattenver-
ket. Någon närmare analys har dockNågon närmare analys har dockNågon närmare analys har dockNågon närmare analys har dock inte gjortsinte gjorts. 

RÅVATTEN INTAG 

3 km 

Strömriktning 

RÅVATTEN INTAG 

Strömriktning 

UTLOPP HAMRABÄCKEN 

Norrsten 

UTLOPP HAMRABÄCKEN 

Norrsten 

UTLOPP HAMRABÄCKEN 

FigurFigur 3. Avstånd till råvattenintag, Råssnäs vattenverk. Avstånd till råvattenintag, Råssnäs vattenverk. Avstånd till råvattenintag, Råssnäs vattenverk. Avstånd till råvattenintag, Råssnäs vattenverk. Avstånd till råvattenintag, Råssnäs vattenverk. 

6 PlanområdetPlanområdet – nulägenuläge 

6.1 Befintliga gator och vägarBefintliga gator och vägarBefintliga gator och vägar 
UtredningsomUtredningsområdet avgränsas av gamlrådet avgränsas av gamlrådet avgränsas av gamlrådet avgränsas av gamla riksväg 50 (Vadstenavägen) i väst, nya riksvriksväg 50 (Vadstenavägen) i väst, nya riksvriksväg 50 (Vadstenavägen) i väst, nya riksvriksväg 50 (Vadstenavägen) i väst, nya riksvriksväg 50 (Vadstenavägen) i väst, nya riksväg 
50 i öst och en trafikplats där vägarn50 i öst och en trafikplats där vägarn50 i öst och en trafikplats där vägarn50 i öst och en trafikplats där vägarna ansluter till varandra i norr. Även a ansluter till varandra i norr. Ävena ansluter till varandra i norr. Ävena ansluter till varandra i norr. Även FågelstavägenFågelstavägen 
som går genom området kommsom går genom området kommsom går genom området kommsom går genom området kommer att anslutas till trafikplaer att anslutas till trafikplaer att anslutas till trafikplatsen i norr, en del av vägen hatsen i norr, en del av vägen hatsen i norr, en del av vägen hatsen i norr, en del av vägen har 
även nyligen lagts omäven nyligen lagts omäven nyligen lagts om med en nmed en ny bro över nyay bro över nya riksväg 50 i sydöst. Genomriksväg 50 i sydöst. Genomriksväg 50 i sydöst. Genomriksväg 50 i sydöst. Genom området i området i 
nord--sydlig riktning går järnvägsydlig riktning går järnvägsydlig riktning går järnvägen mellan Motala och Mjölbyen mellan Motala och Mjölbyen mellan Motala och Mjölbyen mellan Motala och Mjölby. 

6.2 Befintligt VA och aBefintligt VA och aBefintligt VA och avrinning 
Området ligger i eOmrådet ligger i eOmrådet ligger i ett flackt jordbruksckt jordbruksområde. Befintligtområde. Befintligtområde. Befintligt VA-system isystem i området ärområdet är ett 
duplikat systemduplikat system (dagvatten avleds för sig).(dagvatten avleds för sig).(dagvatten avleds för sig). All dagvattendagvattenavrinning leds tillavrinning leds tillavrinning leds till 
Hamrabäcken ytledes elamrabäcken ytledes elamrabäcken ytledes eller via dikenler via diken, undantaget ett m, undantaget ett m, undantaget ett mindre område i den norra delen av indre område i den norra delen avindre område i den norra delen avindre område i den norra delen av 
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området.området. Detta omDetta område har dagvattenledningaråde har dagvattenledningaråde har dagvattenledningar som r som mynnar i Hamrabäcken. Helaynnar i Hamrabäcken. Helaynnar i Hamrabäcken. Hela 
planområdet omfplanområdet omfplanområdet omfattas av ett etablerat mett etablerat mett etablerat markavvattningsföretag, arkavvattningsföretag,arkavvattningsföretag, (Norrsten, Ny(Norrsten, Nyckelby ckelby 
vattenavledningsfvattenavledningsfvattenavledningsföretag). Av heAv hela avrinningsområdet utgöa avrinningsområdet utgöa avrinningsområdet utgör planområdet endast en r planområdet endast enr planområdet endast en litenliten 
del (se figurdel (se figur 4). 

Spillvattnet ansluts i dagSpillvattnet ansluts i dagSpillvattnet ansluts i dag via självfallsledningar tvia självfallsledningar tvia självfallsledningar till Motala. En planerill Motala. En planerill Motala. En planerad ny överföad ny överfö-
ringsledning passerar söringsledning passerar söringsledning passerar söder om området.der om området.der om området. 

Området är i dag ansluOmrådet är i dag ansluOmrådet är i dag anslutet till tet till det kommukommunala vattenvattennätet. Dimnätet. Dimensionerna inom området ensionerna inom områdetensionerna inom området 
varierar mellanvarierar mellan Ø100Ø100-150. Se bilaga 11, befintligt vattenlednin, befintligt vattenlednin, befintligt vattenledningsnät. 

VätternVättern 

FigurFigur 4. Översiktskarta.. Översiktskarta. Planområdet 
markemarkerade. Väg 50 ska dras om vid Norrsten.Väg 50 ska dras om vid Norrsten. 

6.3 Befintliga markförhållandenBefintliga markförhållanden 
Vattentillgången bVattentillgången bVattentillgången bedöms som liten e nnar finns inte registrerade 
i SGU:s brunnsdatabas.i SGU:s brunnsdatabas.i SGU:s brunnsdatabas. 

En översiktlig geoteknEn översiktlig geoteknEn översiktlig geoteknisk undersökning är u och 4 st grundvattenrör har 
ävenäven installeratsrats. Resultaten visar att år av siltig torrskorpelera 
på silt eller lera sompå silt eller lera sompå silt eller lera som överlagrar siltig sand n är också 
utförd.utförd. Uppmätta värden klassasUppmätta värden klassas t Pro-
jekteringsunderlag geotejekteringsunderlag geotejekteringsunderlag geoteknik, daterade knik, daterade knik, daterade 2012-12-17.17. 

Planområdet och Hamra
Väg 50 ska dras om vid Norrsten.

Befintliga markförhållanden
edöms som liten enligt SGU och några bru

isk undersökning är u
esultaten visar att marken i huvudsak best

överlagrar siltig sand
Uppmätta värden klassas som normala.

och Hamrabäckens avrinningsområde ungefärligen 
Väg 50 ska dras om vid Norrsten. 

Befintliga markförhållanden 
nligt SGU och några bru

isk undersökning är utförd i området 
marken i huvudsak best

överlagrar siltig sandig morän.
som normala. Se Markteknisk undersökning sam

bäckens avrinningsområde ungefärligen 

nligt SGU och några bru

tförd i området och 4 st grundvattenrör har 
marken i huvudsak best

ig morän. Fältundersökning av rado
marken i huvudsak består av siltig torrskorpeleår av siltig torrskorpele 

Norrsten 

Se Markteknisk undersökning sam

HAMRABÄCKEN

bäckens avrinningsområde ungefärligen 

nligt SGU och några brunnar finns inte registrer

och 4 st grundvattenrör har 

Fältundersökning av rado
Se Markteknisk undersökning sam

HAMRABÄCKEN 

bäckens avrinningsområde ungefärligen 

nnar finns inte registrer 

och 4 st grundvattenrör har 

Fältundersökning av radon är också 
Se Markteknisk undersökning samt Pro 
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7 Planområde - efter exploatering 

7.1 Gator och vägar 
Lokalgatorna föreslås få en 22,5 m bred sektion enligt ritning M-03-01. 8 m köryta, 
0,25 m stödremsa samt ett 7 m brett dike på vardera sidan för avvattning och dränering 
av gata samt industrifastigheter där det är möjligt m.h.t. höjdsättning.  

Gatorna utformas på grund av områdets uppdelning som återvändsgator. Detta medför 
att vändplatser krävs i slutet på varje gata. Med hänsyn till förväntad trafik med långa 
fordon bör vändplatserna ha en radie på 12 m för att tillåta back-fri vändning med alla 
fordon. 

Gatornas lägen i plan framgår av ritningar M-00-01 samt M-01-01 till M-01-04. Profiler 
visas på ritningar M-02-01 till M-02-07 och typsektioner på ritning M-03-01.  

7.1.1 Gata 11 – Södra området 
Gatan kommer att de första 130 m fungera som serviceväg för järnvägen. Vid anslut-
ningen till den sydligaste fastigheten placeras en vändplats. Därefter fortsätter gatan 250 
m innan den ansluter till Fågelstavägen. 

Profilens lågpunkt ligger vid anslutningen till järnvägen, därifrån går den med fyllning 
och en lutning på 0,5 % en 200 m lång sträcka. Detta är en anpassning till bedömda 
högsta vattennivåer i Hamrabäcken. Även tomterna längs denna del av gatan är höjd-
satta med hänsyn till översvämningsrisker. Som beskrivet i avsnitt 8 ”Översvämnings-
risker” bör höjdsättningen av denna del ses över efter att en närmare studie av över-
svämningsriskerna genomförts. På resterande del av gatan följer profilen befintlig topo-
grafi. 

7.1.2 Gata 12 - Östra området 
Gatan ansluts till samma läge på Fågelstavägen som gata 11. Den går 220 m norrut och 
slutar i en vändplats. På grund av att Fågelstavägen ligger på en bank i anslutnings-
punkten går profilen först med en lite brantare lutning på 4 % för att sedan följa befint-
lig lutning. 

7.1.3 Gata 14 - Norra området 
Gatan börjar vid nybyggd del av Fågelstavägen som ansluter till den nya trafikplatsen 
och går sedan ner mot Hamrabäcken där den svänger av och går längs med bäcken ca 
250 m. 

Hela sträckan längs med Hamrabäcken, inklusive vändplan ligger inom ett föreslaget 
vattenskyddsområde för Vättern. Detta innebär vissa restriktioner för gatan, se avsnitt 3 
”Vattenskyddsområde”. 
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7.1.4 Gata 20 och 21 - Västra området 
Detta är tänkt att bli en ny infart till samtliga verksamheter väster om järnvägen från 
Vadstenavägen. Den befintliga infarten utgår och en ny anslutning mellan gata 20 och 
befintliga verksamheter byggs i den befintliga gatans förlängning. 

Marken i gatans sträckning är mycket flack, för att inte få för stora schakter eller upp-
fyllnader har profilen en låg lutning på 0,2 % till vändplanen. Det innebär att det är vik-
tigt att gatan utförs med bra tvärfall för att få en fungerande avvattning.  

Liksom i det södra området är delar av denna gata samt tomter höjdsatta efter över-
svämningsriskerna. Angivna plushöjder ska därför ses som preliminära tills riskerna 
studerats närmare.  

7.1.5 Gata 10. Fågelstavägen 
Längs med Fågelstavägen planeras för en ny gång- och cykelväg från anslutningspunk-
ten för de nya lokalgatorna i söder till den nya trafikplatsen för riksväg 50 i norr. Gång- 
och cykelvägen placeras på vägens östra sida och byggas med kantsten i befintlig väg-
kant och en bredd på 2,5 m inklusive en säkerhetszon på 0,35 m som markeras med 
avvikande material eller målning. Detta kommer kräva intrång på samtliga fastigheter 
längs sträckan och en ny bro över Hamrabäcken bredvid befintlig vägbro. 

7.2 Dagvatten och avrinning 
Planområdet planeras med bebyggelse enligt situationsplan, figur 5. Enligt Svenskt Vat-
ten publikation P90 kan planområdet betraktas som ett ej instängt område utanför city-
bebyggelse vilket betyder att avrinningssystemet kan dimensioneras efter flöde orsakat 
av nederbörd med 1 års återkomsttid. Då klimatförändringar kan öka nederbördsmäng-
derna i framtiden bör dock dimensionering av ledningssystem ske med utgångspunkt i 
regn med längre återkomsttid. 

I huvudsak föreslås en avledning av dagvatten till Hamrabäcken via dikessystem som 
kulverteras vid in- och utfarter från fastigheterna. Dikena följer i möjligaste mån de 
vägar som planeras i området. 

Anslutning av diken till Hamrabäcken kommer att ske i fyra punkter: 

- Avrinningsområdet norr om bäcken ansluts strax söder om planerad lokalgata. 
Lokalgata avvattnas separat via reningsteg (se nedan). 

- Avrinningsområdet i den västra delen ansluts längst söderut väster om järnvä-
gen. Diket får dock dåligt fall varför en alternativ anslutning kan ske via dag-
vattenledning norrut längs med gamla väg 50. Utsläppspunkten i Hamrabäcken 
blir, i detta alternativ, nedströms planområdets norra del intill järnvägsbron. 

- Avrinningsområdet i den sydöstra delen ansluts till en punkt i den södra delen 
strax öster om järnvägen 
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 - Avrinningsområdet i den östra delen ansluts till en punkt strax intill den nya 
vägbron (V 50) över Hamrabäcken. 

Diken innebär i sig en viss avskiljning/fördröjning av dagvatten. För att uppnå ett bättre 
skydd för recipienten Hamrabäcken och vattentäkten Vättern kan de planerade dikena 
kompletteras med rening. En utökad reningseffekt kan uppnås i diken genom att dessa 
sektioneras med överfall vilket bromsar upp och fördröjer flödet ut till Hamrabäcken. 
För avrinningen via dike från den västra delen är det inte möjligt på grund av små ni-
våskillnader mot Hamrabäcken. Växtlighet som etableras i dikessystemen har också en 
avskiljande/fördröjande inverkan, växtligheten får dock inte ha sådan inverkan att av-
vattningen av området väsentligt försvåras. 

Katastrofskydd som hindrar t.ex. släckvatten från bränder att nå bäcken bedöms som 
nödvändigt. Katastrofskyddet kan relativt enkelt åstadkommas genom att dikena strax 
innan utloppet i Hamrabäcken, förses med en anordning som blockerar utflödet från 
diket till bäcken. För att ytterligare hindra spridning kan även andra platser uppströms 
förses med möjligheter att stoppa utflöde. Hur katastrofskyddet utformas måste diskute-
ras med räddningstjänsten för att en optimal funktion ska uppnås. För verksamheter som 
kan tänkas bidra med stora mängder föroreningar bör krav ställas på att dagvatten från 
fastigheten ska renas innan utsläpp sker till dikessystemet. Sådana åtgärder kan 
exempelvis vara prefabricerade oljeavskiljare, infiltrationszoner eller mindre dammar. 
Vissa speciella ytor med hög risk för utsläpp kan läggas under tak och ha speciell 
uppsamling/rening av avrinningen liknande den som finns på bensinstationer. Här kan 
övervägas om dessa ytor ska anslutas till spillvattennätet för att minska risken för att 
föroreningar når Hamrabäcken.  

De verksamheter som kan tänkas ge störst utsläpp bör placeras så att transporttiden till 
Vättern blir så lång som möjligt, d.v.s. i de västra och södra delarna av planområdet. I 
den norra delen där fastigheterna ligger strax intill Hamrabäcken och där transporttiden 
till Vättern är kort och lekplatser för öring kan finnas, bör endast verksamheter av lät-
tare karaktär tillåtas, exempelvis kontor och viss handel. Detta område, liksom längst 
söderut och längst österut i planområdet, ligger inom eller nära det planerade vatten-
skyddsområdet. Här krävs speciell hänsyn, enligt förslag till skyddsföreskrifter får t.ex. 
inte fordon med farligt gods ställas upp inom vattenskyddsområdet. Därmed kan man 
även dra slutsatsen att det är olämpligt att placera tankar med olja och kemikalier per-
manent på dessa platser. Även hantering av farligt gods bör undvikas.  

För gatumark inom planerat vattenskyddsområdet i det norra delavrinningsområdet fö-
reslås rening av vägdagvatten ske i slam/oljeavskiljare eller i en damm. En damm kan 
också kombineras med oljeavskiljning. Oljeavskiljare eller damm dimensioneras för 
avrinning från allmän platsmark. Avrinning från fastigheterna i denna del av planområ-
det leds separerat från gatans avrinning i diken till Hamrabäcken efter eventuella re-
ningsåtgärder på respektive fastighet. 

I samband med att olika verksamheter etablerar sig inom planområdet måste frågan om 
rening/fördröjning av dagvatten inom respektive fastighet behandlas av Miljöenheten i 
Motala kommun. 
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Västra 

Norra 

Östra 

Södra 

Alternativ 
avrinningsriktning  
via ledning från västra 
delen (djup schakt) 

Vägsträcka som utgår 

Separat rening 
av dagvatten 
från lokalgata 

väg 50 

Hamrabäcken 

Grunt dike pga 
dåligt fall 

Figur 5. Planområdet, förslag dagvattenhantering/dikesdragning. Placering av hus och 
fastighetsindelning är preliminär. Den nya sträckningen för väg 50 är inlagd i planen. 
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7.2.1 Avrinning – flödesberäkningar 
De gjorda beräkningarna visar att avrinningen från området ökar markant vid intensiv 
nederbörd, med 700 % (från cirka 500 l/s till 4000 l/s vid regn med 10 minuters varak-
tighet och 10 års återkomsttid ), förutsatt att inga åtgärder för att fördröja dagvatten ge-
nomförs (LOD). Detta beror på att jordbruksmarken ersätts med hårdgjorda ytor som 
tak, asfalt och marksten. Vid de flesta nederbördstillfällen är dock flödena betydligt 
mindre vilket bör beaktas. De beräknade flödena är inte heller de som direkt når 
Hamrabäcken eftersom utsläppet av dagvatten från området sker genom olika dikessy-
stem där en viss fördröjning/infiltration sker.  

Återkomsttid 2 år 5 år 10 år 
Varaktighet 10 min 10 min 10 min 
Regnintensitet 130 l/s*ha 170 l/s*ha 225 l/s*ha 
mm nederbörd 7,7 mm 10,4 mm 13,1 mm 

Område yta (ha) l/s 3m l/s 3m l/s 3m
Norra 2,5 228 137 298 179 394 236 
Östra 7,5 683 410 893 536 1181 709 
Västra 7,4 673 404 881 528 1166 699 
Södra 8,3 755 453 988 593 1307 784 
Totalt 25,7 2339 1403 3058 1835 4048 2429 

Tabell 1. Flöden och volymer från tre valda regntillfällen (vald avrinningskoefficient =0,7) 

Utöver ovanstående är det viktigt att planera ledningssystemet och marklutningar inom 
fastigheterna så att en eventuell hydraulisk överbelastning internt inte drabbar hus och 
installationer. Det är också olämpligt att höjdsätta så att avrinningen från fastigheterna 
belastar omgivande jordbruksmark, nya väg 50 samt övriga befintliga vägar. 

Resonemanget och slutsatserna ovan rör främst sällan återkommande tillfällen med in-
tensiv nederbörd då viss erosion kan tänkas ske i föreslagna diken vilket bör beaktas vid 
projekteringen av dikessystemen. Vid regntillfällen med låg intensitet, d.v.s. vid de 
flesta nederbördstillfällen, bedöms inte erosion och slamtransport på grund av snabba 
flödesförlopp vara ett problem.  

Sammantaget bedöms exploateringen kunna uppfylla bestämmelserna i det planerade 
vattenskyddsområdet samt även ge skydd mot stora utsläpp till Hamrabäcken. Påverkan 
på Hamrabäcken minimeras och möjligheten att bibehålla nuvarande vattenstatus enligt 
MKN i Vättern påverkas inte. 

7.3 Utformning av nytt VA-ledningsnät 
Principerna för utformningen av nytt ledningsnätet framgår av gata- vatten- och av-
loppsutredning, plan M-01-01, M-01-02, M-01-03, M-01-04  till M-01-05. 
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7.3.1 Dagvatten 
Dagvattnet avleds i huvudsak via diken/vägdiken med dräneringsnivå 0,3 meter under 
terrassytan. Detta styr även dräneringsnivå och därmed höjdsättning av byggnader och 
tomtmark inom området. 

Gata 11 – Södra området 

Tomterna och gatan avvattnas åt sydöst via ett dike från vändplanen som ansluter till ett 
dike i bakkant på tomerna som i sin tur i södra änden ansluts till Hamrabäcken. Det 
gäller även den delen av gatan som kommer att fungera som serviceväg för järnvägen 

Gata 12 - Östra området 

Tomerna på den östra sidan avvattnas österut till ett dike i bakkanterna på tomterna 
Gatan och tomterna väster om gatan avvattnas via ett dike från vändplanen som ansluter 
till diket i bakkant på tomterna. Diket i bakkant ansluter i norra änden till Hamrabäcken. 

Gata 14 - Norra området 

Tomterna och gatan ansluts till Hamrabäcken söderut i gatans förlängning. Det gäller 
även tomten norr om Fågelstavägen. 

Gata 20 och 21 - Västra området 

För det västra delavrinningsområdet är nivåskillnaderna mellan området och Hamra-
bäcken för små för att kunna anlägga ledningsnät för dagvatten inne på fastigheten. Av-
rinningen måste ske på ytan vilket försvårar om verksamheten kräver rening i form av 
t.ex. oljeavskiljning. Tomterna och gatan avvattnas söder ut via ett dike som mynnar ut i 
Hamrabäcken. Diket måste korsa ev framtida överföringsledning från Vadstena. 

Gata 10. Fågelstavägen 

I och med att befintligt dike fylls igen läggs en dräneringsledning 0,3 m under terrassni-
vån för vägen. Ledningen ansluts till dagvattenbrunnar placerade vid kantstenen som i 
sin tur leder drän- och dagvatten via ledning till diket på andra sidan vägen. I övrigt 
planeras inga nya ledningar. 

7.3.2 Gata 20 och 21 - Västra området, alternativ avvattning 
Alternativt kan avledning av dagvatten ske via en ledning direkt till Hamrabäcken med 
utsläppspunkt mellan järnvägsbron och gamla väg 50. Dagvattenledningen förläggs då i 
gata 20 och 21 och rinner norr- och österut. Detta skulle göra det möjligt att lösa tom-
ternas avvattning med dagvattenledningar, dock medför det djupa schakter upp mot 4 - 
5 meter. 
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7.3.3 Spillvatten 
Topografin och förslaget vägsystemet inom planområdet innebär att tre mindre 
pumpstationer samt en station i områdets sydöstra del för en planerad 
överföringsledning från Vadstena. Spillvattnet ansluts till befintligt nät enligt 
redovisning på ledningsplaner. Eftersom verksamheten inom planerade områden inte är 
känd är det svårt att dimensionera planerade pumpstationer. Man bör därför avvakta så 
långt som möjligt för att kunna bedöma framtida verksamhet inom området innan 
pumpstationerna dimensioneras. Som tumregel används 1 l/s och ha. Det skulle ge ca 4 
- 7 l/s under dagtid för de olika delområdena. 

Gata 11 – Södra området 
Tomterna ansluter med självfall till spillvattenledningen som ligger i gatan. Spillvat-
tenledningen faller söderut mot vändplatsen och vidare mot en planerad pumpstation 
som utförs i samband med överföringsledningen från Vadstena. 

Om överföringsledningen inte är byggd då området byggs placeras en pumpstation vid 
vändplatsen i stället. Tryckspilledningen ansluter då till befintlig ledning vid Fågelsta-
vägen, pkt 8. 

Gata 12 - Östra området 
Tomterna ansluter med självfall till spillvattenledningen som är placerad i gatan föru-
tom de två västra tomterna som ansluter till befintlig ledning vid Fågelstavägen (pkt 9-
11). Pumpstationen är placerad i anslutning till vändplatsen. Tryckspilledningen anslu-
ter till befintlig ledning vid Fågelstavägen, pkt 8. 

Gata 14 - Norra området 
Tomterna ansluts med självfall till spillvattenledningen som rinner mot en pumpstation 
som är placerad vid vändplatsen. Tryckspilledningen korsar Hamrabäcken västerut och 
ansluter till befintlig spillvattenledning strax väster om Fågelstavägen. 

Gata 20 och 21 - Västra området 

Tomterna ansluts med självfall till spillvattenledningen som rinner mot pumpstation 
som är placerad vid vändplatsen. Tryckspilledningen förläggs i gata 20 och 21 och an-
sluts till befintlig spillvattenledning längre norrut, pkt 21. 

Möjligheten att ansluta spillvattnet med självfall till den planerade pumpstationen på 
överföringsledningen från Vadstena har utretts. Det långa avståndet innebär dock att 
självfallsledningen skulle behöva vara 725 m lång, vilket kräver en nästan 8 m djup 
pumpstation. Alternativet med självfall anses därför inte realistiskt. 

Gata 10. Fågelstavägen 

Ingen ny spillvattenledning planeras utan endast anslutningar. 
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7.3.4 Dricksvatten 
Vattenledningssystemet ansluts till befintligt nät. Det planerade området ska förses med 
brandposter. 

Under en veckas tid gjordes tryckmätningar på befintligt vattenledningsnät. Trycket låg 
mellan 4,6-5,9 bar vilket motsvarar 46 till 59 mvp. Vid mätningen konstaterades tre 
höga toppar på drygt 13 bar och en sänkning på slutet. Vad tryckförändringarna beror på 
är inte klarlagt. 

Med det trycket som mättes upp och med de befintliga vattendimensionerna ska det inte 
behövas någon tryckstegringsstation inom området. Kravet på brandposter blir dimens-
ionerande för vattenledningarnas dimensioner. 

Läget för tryckmätaren redovisas på bilaga 1, Befintligt vattenledningsnät. 

Motala kommun har efter genomförd tryckmätning gjort ytterligare en tryckmätning 
och konstaterat att trycket ligger mellan ca 4-6 bar. Inga höga toppar eller sänkningar 
uppmättes vid detta tillfälle. Motala kommun kommer göra ytterligare mätningar för att 
se om tryckförändringar kan härledas till något. 

7.3.5 Geotekniska åtgärder 

Marknivån i området kommer höjas upp till 0,5-2 m vilket leder till att sättningar upp-
står. För att få ut sättningar i området föreslås en överlast. I områden med mindre 
tjocklek av lösa jordar kan urgrävning till underkant lösa lager ske och massorna skiftas 
ut mot fyllning av friktionsjord som packas.  

Grundläggning av större byggnadskonstruktioner med stora koncentrerade laster före-
slås ske med på pålar eller att de lösa jordlagren skiftas ut mot fyllning av friktionsjord 
som packas. 

För mer information se Projekteringsunderlag Geoteknik, daterad 2013-01-18. 

8 Översvämningsrisk 

De föreslagna dikena och närheten till Hamrabäcken ger goda möjligheter till avvatt-
ning av området. Någon risk för att diken/kulvertar blir överbelastade bedöms inte upp-
stå. Allt dagvatten bör obehindrat kunna avrinna i ytläge via sekundära avrinningsvägar. 

Under förutsättning att byggnaderna med omgivning planeras så att inga lågpunkter 
uppstår i området, bedöms därför förutsättningarna som goda att klara även extrema 
nederbördstillfällen som kan uppstå i framtiden på grund av klimatförändringar. 

Enligt lokal information (Motala kommun 2012) finns inga observationer om höga ni-
våer i den delen av Hamrabäcken som passerar igenom den norra delen av planområdet. 
Från markyta till dikesbotten är det här cirka 3 m vilket torde utgöra ett bra skydd mot 
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översvämning beroende på höga flöden. Medelvattendjupet är angett till cirka 0,6 m. 
Uppströms i bäcken längs med planområdets östra och södra del förekommer iakttagel-
ser om att nivån i vattendraget/diket varit nära att stiga upp till marknivån. Öster om 
Hamrabäcken har översvämning skett på jordbruksmark längs med ett anslutande dike. 
Rensning av diket har genomförts men nivån är återkommande hög på grund av litet fall 
på bäcken i denna del. 

I samband med projekteringen av nya väg 50 har Trafikverket tagit fram nivåer som kan 
vara aktuella i Hamra bäcken vid olika flödessituationer (se tabell 2 nedan).  

Tabell 2. Bedömda nivåer i Hamrabäcken enligt Trafikverket (källa: Väg 50, förslagsritning, bro 
över Hamrabäcken, 2011-08-16) 

Vi har översiktligt studerat effekten av angivna nivåer för regn med 50- respektive 10- 
års återkomsttid. Om vattnet uppströms skulle stiga motsvarande dikes bottenlutning 
ligger området längst i söder samt de södra delarna av det västra området i riskzonen för 
översvämning. Nya marknivåer är föreslagna utifrån detta. Observeras bör att detta är en 
klar förenkling av händelseförloppet och att vattnet när det svämmar över på åkermar-
ken inte uppnår de studerade nivåerna. För att kunna fastställa till vilken nivå vatten kan 
stiga och till vilken nivå marken måste fyllas upp bör en studie av Hamrabäcken avrin-
ningsområde och översvämningsrisken utföras. 

9 Byggskedet 

Under byggskedet är risken stor att slam från schaktarbeten och exempelvis olja från 
maskinparken kan nå diken och Hamrabäcken och föras vidare nedströms. Åtgärder för 
att förhindra slamflykt och spridande av andra föroreningar bör planeras i god tid före 
byggstart. Detta bör speciellt beaktas vid lokalgatan i den norra delen som anläggs inom 
planerat vattenskyddsområde. 
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10 Regler kring markavvattning och vattenverksamhet 

Markavvattning är de åtgärder som utförs för att avlägsna ”skadligt” vatten (dränera 
mark) eller skydda mot vatten. För att en verksamhet/åtgärd ska klassas som markav-
vattning krävs det också att syftet med åtgärden är att varaktigt öka markens lämplighet 
för ett visst ändamål, exempelvis odling, bebyggelse eller torvtäkt. Effekten av markav-
vattningen är det viktiga, det är effekten som ska vara varaktig. Detta innebär att en till-
fällig, torrläggande åtgärd kan vara markavvattning om dess effekt är bestående. 

Vattenverksamhet definieras i 11 kap. 2 § 1 pkt MB (miljöbalken) som: 

1. uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller andra anläggningar 
i vattenområden, fyllning och pålning i vattenområden, bortledande av vatten 
från eller grävning, sprängning och rensning i vattenområden samt andra åtgär-
der i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge,  

2. bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar för detta,  
3. tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden samt utförande av anlägg-

ningar för detta, och 
4. åtgärder som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om avledande av 

avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller 
för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastig-
hets lämplighet för något visst ändamål (markavvattning).  

Med vattenområden enligt första punkten menas enligt 11 kapitlet 4 § miljöbalken ett 
område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. Av fjärde punkten ovan 
framgår det att markavvattning är en vattenverksamhet.  

För vattenverksamhet krävs generellt tillstånd från mark- och miljödomstolen. För vissa 
mindre omfattande vattenverksamheter räcker det med en anmälan till Länsstyrelsen. 
För vattenverksamheter där det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen 
påverkas negativt krävs varken anmälan eller tillstånd (enligt 11 kap. 12 § MB). 

Markavvattning specialbehandlas på många sätt i vattenlagstiftningen. Bland annat gäl-
ler absolut tillståndsplikt vilket innebär att tillstånd alltid krävs för markavvattning, 
även om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom 
verksamhetens inverkan på vattenförhållandena.  

I bilaga till Förordning om vattenverksamheter redovisas verksamheter som ska anmä-
las till Länsstyrelsen. Det är bland annat följande: 

· Uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett annat vattenområde än 
vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet upp-
går till högst 3 000 kvadratmeter (i vattendrag bottenyta om högst 500 m2). 

· Grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett an-
nat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i 
vattenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter (i vattendrag bottenyta om 
högst 500 m2). 
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10.1 Kommer dispens för markavvattning att behövas? 
Dagvattenhanteringen innebär inte att någon ytterligare avvattning tillkommer utöver 
den som sker via befintligt markavvattningsföretag (Norrsten, Nyckelby -
vattenavledningsföretag). Under förutsättning att inga andra åtgärder görs för att dränera 
detta område bedömer Tyréns att ytterligare markavvattning inte kommer att ske. 
Därmed krävs ingen dispens för markavvattning inför exploatering.  

10.2 Kommer anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet att behövas? 
Något intrång i befintliga vattenområden kommer inte att ske. Då avsikten med nya 
diken är att bortleda dagvatten (avloppsvatten) innebär inte exploateringen att någon 
vattenverksamhet kommer uppstå. 

10.3 Anslutning till befintligt markavvattningsföretag 
De fastigheter som ligger inom planområdet och som kommer att utnyttja markavvatt-
ningsföretaget Norrsten/Nyckelby måste anslutas till detta. Vid anläggande av byggna-
der och andra installationer måste hänsyn tas till det befintliga avvattningssystemet 
(främst i den västra delen av planområdet).  Omdragning av äldre diken/dräneringsstråk 
kan bli nödvändiga för att bibehålla markavattningen. Om befintliga avvattningsstråk 
korsas av nya diken ska en anslutning till det nya diket kunna ske. Eventuella ändringar 
bedöms vara av mindre omfattning och bör kunna handläggas av Länsstyrelsen under 
förutsättning att ersättningsanspråk saknas. Större ändringar hanteras av Miljödomsto-
len. 
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11 Arbetsmiljörisker 

En riskanalys för arbetsmiljön har genomförts i samband utredningen där de olika före-
kommande arbetsmomenten har beaktats för gata-, VA-, och dagvattenhanteringen.  

Se bilaga 2, Arbetsmiljö-riskanalys. 

BAS-P i projektet är beställaren. 
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