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1. Sammanfattning 

Den tekniska utredningen är utförd på uppdrag av samhällsbyggnadskontoret, Norrköpings 

kommun. Utredningen är ett underlag för att kunna ta fram en detaljplan med tillräckligt stora ytor 

för behovet inom allmän platsmark. I arbetet har höjder, dagvattenlösningar och ledningar för en 

planerad ombyggnation av planområdet beaktats. I utredningen har även rinnvägar för en framtida 

ombyggnation av planområdet studerats för att säkerställa att skyfallsregn inte ska ge upphov till 

större skador eller kostnader.  

Vilbergens centrum med omkringliggande gator är en del av ett större avrinningsområde med 

lågpunkt i Vilbergsparken som ligger sydost om studerat planområde. Planområdet avvattnas idag 

mot väst, syd och sydost med några mindre lågpunkter i området. Även i planerad utformning av 

området kommer avvattningen i stora drag fungera på samma sätt. Utredningen förslår en åtgärd 

på Urbergsgatan som ska leda regnvatten vid skyfall genom planområdets parkmark ner mot 

Vilbergsparken. Syftet med denna ändring är att avlasta området runt Vilbergsskolan som redan 

har problem med dagvatten vid skyfallsregn. 

Ett underlag till denna utredning är den dagvattenutredning som tagits fram av Bjerking. WSP 

bedömer att de lösningar som förslås i rapporten till stora delar kan följas i senare skede. 

Höjdsättningen som tagits fram i samråd med Evolv Property AB och fastigheternas planerade 

utformning har dock visat att de långa rinnvägar utmed husfasader som föreslås i 

dagvattenutredningen inte kan följas i den omfattning som eftersträvas. 

Torgytan i centrum kommer få en delvis ny utformning med anslutning mot Urbergsgatan. 

Höjdskillnaden mellan torg och gata gör att trappor samt ramper behöver anläggas för att 

anslutningen ska vara möjlig. Befintligt garage och dess konstruktion behöver samordnas med ny 

utformning av torget i ett senare skede. 

Höjdsättningen av allmän platsmark kommer i stort sätt följa dagens nivåer med undantag för 

Centrumgatan som går runt centrum. En anpassning till färdigt golv nivåerna som planeras har 

gjorts vilket fört med sig att gatan höjts upp för att minska behovet av trappsteg och ramper mot 

entréer. Det befintliga garaget och ett hus som står mitt i centrum ska behållas. 

Lösningen som presenteras har tagits fram med hänsyn till de planerade transporter som behövs 

till framtidens centrum i Vilbergen. I flera korsningspunkter har anpassningar gjorts efter analys 

av körspår för de fordon som ska försörja centrumets olika verksamheter och boende. 
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2. Bakgrund och syfte  

Just nu arbetar Norrköping kommun med en byggherredriven detaljplan för Beryllen 1 och 

Vilbergen 1:1 som ligger cirka 3 km söder om Norrköping centrum. Området är beläget i 

Vilbergen och utgörs av Vilbergens centrum samt en tomt öster om centrumbyggnaden som idag 

utgörs av en parkeringsplats. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra på- och ombyggnad av 

centrumbyggnaden samt nybyggnad av trygghetsbostäder och bostäder. Detaljplanen som är i 

framtagande inför granskning kommer möjliggöra ett tryggare och mer utåtriktat stadsdelscentrum 

samt tillskapa fler bostäder med närhet till god service. Planläggningen utgör även del av en större 

omvandling som pågår inom hela Vilbergens stadsdelsområde efter att en detaljplan för norra 

Vilbergen nyligen vann laga kraft. Detaljplanen för norra Vilbergen möjliggör komplettering och 

förtätning av bostadsändamål inom befintlig bebyggelsestruktur. Avgränsningen för denna 

utredning är planområdesgränsen. 

Syftet med denna utredning är att säkerställa att tillräckliga och fungerande allmänna markytor 

avsätts för gata, torg samt gång- och cykelvägar (GC-vägar) inom planområdet. Syftet är också att 

göra en översiktlig höjdsättning av allmän platsmark inom planområdet. Utredningen ska vara 

vägledande för omgestaltning av Vilbergens centrum och ett underlag till detaljplanen. 

 

3. Underlag 

Följande underlag har använts i denna utredning. 

Plankarta och Grundkarta 

Beryllen_1_plankarta_samråd.pdf, daterad 2021-05-25 

 

Höjddata  

Norrköpings kommun - Laserdata i upplösning 1x1 meter, 1m_hojdgrid_20200916.dwg 

Norrköpings kommun - Inmätning runt centrumhusen, Beryllen_1_20211005.dwg 

Scalgo(Lantmäteriet) – Terrängmodell i upplösning 2x2 meter. Exporterad 2021-okt 

 

Ledningsunderlag 

Nodra – VA, vilbergen_va-ledningar_sweref 991630.dwg (erhållen 2021-09-16) 

Eon – Fjärrvärme och el, [Nätkollen-dokument] 20210913-0853.dxf 

Skanova – Tele, 20210913_0853_Skanova.dwg 

Tele2 – Tele, 20210913_0853_Tele2.dwg 

Nodra – Fiber, Ärende 20210913-0853 – Projektering.dwg 

 

Dagvattenutredningar 

Bjerking, Dagvattenutredning – Beryllen 1 med närområde,  daterad 2021-03-26 
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Bjerking. PM Dagvatten och Skyfall, Vilbergsparken, daterad 2020-09-15 

 

Vilbergsparken 

Bjerking, Ritningar på ny utformning av Vilbergsparken, daterade 2020-11-13 

Översiktsplan, C-01-1-001 

Markplaneringsplan, L-31-1-101 - L-31-1-104 

 

Situationsplan, Nytt centrum 

Evolv Property ABs planerade utformning av fastigheterna, Beryllen_211101_sitplan.dwg 

4. Befintliga förhållanden 

4.1 Områdesbeskrivning 
Den detaljplan som ska utredas är beläget i de centrala delarna av stadsdelen Vilbergen. Vilbergen 

är beläget i Norrköpings södra del. Se Figur 1. 

 

Figur 1: Bilden visar en karta över Norrköping och den infällda bilden visar stadsdelen Vilbergen. Utredningsområdet är 

markerat med en röd cirkel. 

Planområdet är ca 19 000 m2 stort och ligger i Vilbergen. Planområdet består av en lågpunkt 

omgivet av flerbostadshus på de högre områdena. Se Figur 2. Centrumområdet innehåller idag 

torg, mataffär, små affärer, en vårdcentral samt en parkeringsyta. I anslutning till 

utredningsområdet finns även en förskola, en skola, en stor öppen parkyta med bland annat en 

fotbollsplan.  Detta är den absoluta lågpunkten inom området. I Figur 3 och Figur 4 visas 
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fotografier från ett platsbesök. 
 

 

Figur 2: Flygfoto över Vilbergen med utredningsområdet i lila. 
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Figur 3 Torget (foto taget söder ut, med VC i ryggen). Parkeringen i den norra delen av utredningsområdet. (fotot taget över 
parkeringen mot Urbergsgatan i öster). 

 

  
Figur 4: Södra delarna av centrumområdet där man ser centrumhusets södra fasad. Till höger i bild är skolans parkering. Bild 2: 
Urbergsgatan. Bilden tagen från vändplanen och norr ut. 
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4.2 Terrängmodell  

Terrängmodellen är framtagen utifrån laserdata som Norrköpings kommun har tillhandahållit. Den 

har en upplösning på 1x1 meter. Därefter har den kompletterats med inmätta höjder runt 

centrumanläggningen. Terrängmodellens koordinatsystem är RH 99 16 30 och höjdsystemet är 

RH2000. 

4.3 Avrinningsområde 
Planområdet ingår i avrinningsområdet för Vilbergsparken. Se Figur 5.  

 

Figur 5:Vilbergens avrinningsområde 

Vilbergsparken 

Planområdet 
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4.4 Rinnvägar och lågpunkter  

De finns två stora lågpunkter som är i anslutning till planområdet. Ett område väster om 

planområdet och en lågpunkt i Vilbergsparken som är sydöst om planområdet. Dessa två 

lågpunkter är sammankopplade med rinnvägar.  

Vattnet från den befintliga parkeringen i norr rinner väster ut. Torgytan rinner av både åt väster 

och söder ut. Vatten från Urbergsgatan rinner genom området och ner till Vilbergsparken via 

Vilbergsskolan. Se figur 6 nedan. 

 

Figur 6:Rinnvägar och lågpunkter runt Vilbergens centrum. 

4.5 Dagvatten/dagvattenlösning 

Det befintliga dagvattensystemet från fastighetsmark leds idag via ledning och ansluter till Nodras 

ledningsnät. Som underlag till föreliggande utredning finns en dagvattenutredning gjord av 

Bjerking. Se T-30-1-02. 

4.6 Planerad bebyggelse 

I planområdet ska centrumområdet göras om. Områdesförvandlingen sker av Evolv Property AB 

som är byggherre. Ett nytt torg som blir allmän platsmark ska anläggas med öppningar både i 

väster och öster. Torget kommer att vara beläget ovan ett befintligt bjälklag som behöver beaktas i 

kommande utbyggnad både vad gäller laster och bjälklagets höjder. Söder om torget ska 

flerbostadshus byggas med innergård. Norr om det nya torget kommer befintlig byggnad att 

bevaras. Norr om den befintliga byggnaden kommer det att byggas med parkering i markplan. 

Urbergsgatan ska justeras samt att flerfamiljshus ska byggas på området öster om Urbergsgatan. 

Parkmarken kommer att användas för dagvatten och GC-väg. 
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Figur 7: Bild tagen från plankartan. De gula områdena i söder ska bebyggas med flerfamiljshus och handel. Det gula området i 
norr kommer att bebyggas samt ha parkering i markplan. Det röda området är en fastighet som ska vara kvar som den är. Det 
gröna är parkmark som ska innehålla bl a GC-väg och eventuell dagvattenanläggning. De ljusgråa områdena är torgyta och 

vägar. 

5. Resultat 

5.1 Allmänt  

WSP har tagit fram en anpassad höjdsättning och utformning för området för att säkerställa 

rinnvägar för den planerade förändringen inom planområdet ska fungera ur ett 

dagvattenperspektiv. Höjdsättningen har även kontrollerats för skyfall, att det inte ska bli vatten 

stående på platser som får stora negativa konsekvenser i form av framkomlighet eller skada på 

konstruktioner med mera. 

Den föreslagna höjdssättningen följer till stora delar dagens terräng. En anpassning har gjorts på 

ytorna runt centrum för att bättre följa den tänkta höjden på golv vid entréer som planeras bli 

+38,2 m (höjdsystem RH2000) enligt uppgift från Evolv Property AB. Vid kommande arbete med 

detaljprojektering bör det observeras att gamla ritningar på husen runt centrum och garaget är 

framtagna i äldre höjdsystem.  

Föreslagen höjdsättningen redovisas med 1 decimals noggrannhet med höjd för mittpunkten på 

gator och GC-väg, se planritning T-30-1-01 som är en bilaga till denna rapport. Detta innebär att 

det i kommande arbete med projektering av området kan höjdsättningen behöva justeras med ± 10 

cm och dagvattenhantering vid kritiska punkter behöver kontrolleras.  

Bevarande av 

byggnad 
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WSP har även kontrollerat utformningen för de körspår/trafikrörelser som planeras för kommande 

trafik som ska försörja planområdet i form av sophantering, varuleveranser, transporter och 

angöringar.  

5.2 Urbergsgatan 

Urbergsgatans placering ska inte förändras i det nya planområdet. Dock har det gjorts mindre 

justeringar på sektionen, se bilagd sektionsritning T-30-2N-01. De befintliga körbanorna har 

minskats från ca 3,75 m (totalt 7,5 m) till 3,25 m. GC-vägen längs Urbergsgatans östra sida har 

fortsatt ett mått på 3,0 m. Längs gatans västra sida föreslås en 2 m bred yta mot fastighetsmark för 

placering av träd, skyltar, belysningsstolpar och eventuell dagvattenhantering. All rörelse längs 

gatan av fotgängare och cyklister är tänkt att ske längs den östra GC-vägen. 

Körspår för Urbergsgatans vändplan och angöringsområde mot ICA har främst dimensionerats för 

att inte ge sämre möjligheter för större fordons trafikrörelser än vad som är fallet i dagens lösning. 

Efter besök hos ICA (2021-12-13) och diskussioner med ICA-handlaren så fick WSP information 

om att det i dagsläget kommer lastbilar med släp (Lmod) som åker ner och vänder i vändplanen 

alternativt angör mot ICA. En del angörande fordon kör således inte vägen innanför 

träden/refugen mot Urbergsgatan i dagsläget. Med detta som utgångspunkt har ny utformning runt 

vändplan och mot ICA:s angöring fokuserat på att inte ge sämre framkomlighet än vad som är där 

idag. I ny lösning blir möjligheterna något bättre då det ges utrymme att ta ut svängen högre upp 

på Urbergsgatan mot ICA och att angöringsplatserna på östra sidan ligger längre ut än dagens 

containrar som står i nästan samma yta. I dagsläget kan angörande fordon mot ICA behöva köra 

upp på GC-vägen söder om Urbergsgatan för att räta upp fordon inför back rörelse mot lastkaj. 

Detta måste vara möjligt även vid ny lösning. Vid detaljprojektering behöver sikten mot GC-

vägen beaktas och att ytorna dimensioneras för avsedd belastning med lastbilar.   

Vid mötet med ICA diskuterades även behovet av Online hämtning av matkassar. ICA har fört 

statistik på hur många som hämtar matkassar via online och vid maximal belastning så kommer 5 

stycken bilar/timmen och de ser inte någon större ökning på sikt. Ytan för Online ska även fungera 

för att tömma papperskomprimator och container åt ICA. I nya lösningen ska även ytan fungera 

för att komma åt miljörummet med en sopbil(Los).  

Höjdsättningen/profilen ska inte förändras för Urbergsgatan vilket framgår av bilagd profilritning 

T-30-2Q-01. En viktig justering från dagens höjdsättning är dock att det föreslås en shared space 

yta i höjd med torget som ansluter från västra sidan. Denna yta ska anläggas med ramper mot 

gatans körbanor. Det ska dels ge en hastighetsdämpande effekt men även påverka rinnvägarna vid 

ett skyfall. Tanken är att vatten vid skyfall som rinner från norr ner längs Urbergsgatan ska 

stoppas upp mot rampen/shared space ytan och ledas över GC-vägen på östra sidan och vidare 

genom ett dike i parkytan, se plankartan. Detta ska minska belastningen av dagvatten längre söder 

ut på gatan och framförallt runt Vilbergsskolan söder om Urbergsgatan som blir hårt belastad vid 

kraftiga regn. Dock är det väldigt viktigt vid kommande detaljprojektering att denna höjdsättning 

kontrolleras mot den nedfart till befintligt garage som finns mot centrum strax norr om shared 

space. Regnvatten får inte rinna ner i nedfarten innan det rinner vidare mot parkmarkens dike. 

Troligen behöver GC-vägen sänkas mot gatan för att göra detta möjligt.  

Shared space ytan ska även ge möjlighet för bilar att svänga av gatan för att lämna/hämta 

personer. 
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Den trädrad på sju pyramidalmar som idag finns längs Urbergsgatan kommer att påverkas av den 

nya utformningen av gatan. Med anledning av torgets nya sträckning och för att säkerställa en 

ändamålsenlig logistiklösning, sophantering, onlineyta samt tillgänglighetskrav för 

bostadsentréerna behöver träden tas ned. Kommunen har ansökt om dispens från biotopskyddet 

inom ramen för planprocessen. Vid eventuell dispens föreslås träden kompenseras inom 

Vilbergsparken längs en befintlig gång- och cykelbana så att biotopskyddet kan återinträda och 

dess biologiska och ekologiska funktion säkerställas. Exakt placering av de nya träden behöver 

studeras vidare under detaljprojekteringen. 

 

5.3 Centrumgata 

Bredden på Centrumgatan varierar i dagsläget mellan södra och västra sidan. Den södra sträckan 

har en bredd på 4-5 meter och föreslås bli 5 meter bred vid ny utformning och placeras 3 meter 

från tänkt husfasad, se typsektion på ritning T-30-2N-01 och planritning T-30-1-01 som är bilagor 

till denna rapport. Västra delen är 4-4,5 meter bred och föreslås bli 4 meter bred och ge en yta på 2 

meter mellan asfaltskant och husfasad. Observera att belysningsstolparna i föreslagen utformning 

inte får plats i planområdet om de inte kan flyttas till östra sidan av GC-vägen. Centrumgatan norr 

som ska ansluta mot Urbergsgatan får ett gaturum som är 6 meter brett. I dag är denna yta till stora 

delar parkering.  

Centrumgatan är dimensionerad för att en 12 meters lastbil ska kunna åka i medurs riktning från 

Urbergsgatans vändplan via gatans norra del som går i västöstlig riktning norr om huset som ska 

bevaras, se körspår på bilagd planritning med körspår T-30-1-03. Centrumgatan ska främst 

fungera som gång- och cykelväg men även möjliggöra för leveranser, flyttbilar och sopbilar att 

köra runt. Den södra delen ska även ge möjlighet för bilar att kunna åka in och vända vid en 

vändplan i det sydvästra hörnet av centrum.  

För att inte fordon som stannar längs Centrumgatans södra eller västra del ska påverka 

framkomligheten för fotgängare och cyklister för mycket ska ett extra angöringsutrymme anläggas 

på förgårdsmark likt planritning och typsektionsritning visar. Denna yta ska nyttjas då fordon 

behöver stanna på gatan för att lasta i eller ur under en kortare period. 

I dagsläget är det mycket trappsteg och ramper mot entréerna runt centrum. Detta är något som 

exploatören (Evolv Property AB) vill undvika och föreslagen höjdsättning av Centrumgatan ska 

bidra till att undvika det med den nya utformningen. Gatans nivå har höjts med mellan 0,0 - 0,5 m 

av denna anledning. Garaget under centrum ska behållas och färdigt golv nivån på husen kommer 

vara samma som idag (+38,2 m). Ett av husen mitt i centrum ska även behållas som det är till stora 

delar. Längs västra sidan behöver anpassning göras i höjd mot anslutningarna från syd, väst och 

norr. Framförallt är det södra och norra anslutningshöjderna som kommer hamna högre än dagens 

GC-väg. Höjdsättningen för gatan har anpassats för de planerade entréer som Evolv Property AB 

har levererat som underlag till projektet. För att kunna anpassa gatan mot alla entréer har 

längslutningen på gatan gjorts med 0,5% lutning som minst. Normalt är det önskvärt med en 

minsta längslutning på 0,7-1,0 %. I detta fall vill vi undvika instängda lågpunkter samt att gatan 

ska placeras med tvärfall från huset så WSP:s bedömning är att vatten inte kommer bli stående 

längs GC-vägen även vid dessa mindre längslutningar. Det är även lägre mark utanför gatan längs 

hela sträckan med bra möjligheter för kraftiga regn att avledas bort från framtida 

centrumbyggnader. 
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Söder om Centrumgatan finns idag en befintlig trädrad i grönytan längs med skolans parkering. 

WSP bedömer att den befintliga trädraden som står ca 2 meter utanför plangräns inte kommer att 

påverkas av den nya höjdsättningen och utformningen för Centrumgatans södra sträcka. Dock 

kommer grönytan i anslutningen av träden behöva skyddas under entreprenadtiden. 

5.4 GC-väg 

GC-vägen norr om centrum ska anpassas efter ny centrumanläggning och behöver därför justeras i 

läge. Den breddas från ca 3,5 meter bred till 4,0 meter och flyttas lite närmare fastigheten norr om 

planområdet. Se planritning T-30-1-01 och typsektionsritning T-30-2N-01.  

Denna GC-väg ska även möjliggöra för varuleveranser till den förskola som ligger intill 

planområdets norra gräns. Utformningen har anpassats så att en 12 m lastbil ska kunna stanna vid 

förskolan på anvisad angöringsplats enligt planritningen och sedan köra runt översta kvarteret i 

nya centrumanläggningen. Den föredragna riktningen för dessa leveranser är i moturs riktning så 

som körspåret i bilagd ritning T-30-1-03 visar. Det skulle ge en enkelriktad gata på tvären mitt i 

centrum för att leda ut trafiken från denna GC-väg men även för de som kommer från 

Centrumgatan söderifrån. Detta körspår ger ett mindre intrång på tänkt parkeringsyta mot 

Urbergsgatan. Den föreslagna utformningen begränsar inte en slinga i motsatt riktning, dock ger 

den riktningen en dubbelriktad gata tvärs igenom centrum och ett större ingrepp i parkeringsytan 

bedömer WSP. 

Höjdsättning ska endast justeras minimalt vid anslutningen mot väst jämfört med dagens mark 

vilket visas i profilritning T-30-2Q-01. Justeringen görs för att få en tillgänglighetsanpassning mot 

planerad entré på byggnadens västra sida med färdig golv nivå +32 m. 

De befintliga träden (fem stycken oxlar) längs GC-vägen planeras att tas ned för att möjliggöra 

nödvändig samförläggning av ledningar inom allmän plats och för att ge utrymme till den byggrätt 

som planeras på den ytan.  

5.5 Utrymme för media (VA, fjärrvärme, el, tele, opto etc) 

Kända befintliga ledningar i planområdet framgår av bilagd planritning T-30-1-02. Ledningarna 

som visas är det underlag som WSP erhållit från ledningskollen.se och från Nodra. Ytterligare 

ledningar kan förekomma och placeringen som visas i ritningen kan vara osäker.  

Det behöver göras ledningsomläggningar/åtgärder för att möjliggöra de byggrätter som är 

planerade både på den norra fastigheten av centrum samt det kvarter som heter Granaten och 

ligger i sydöstra hörnet av planområdet, intill parkmarken.  

På den norra delen av fastigheten Beryllen 1 ligger idag en befintlig fjärrvärmeledning som är ur 

drift och bör således inte vara något problem för genomförandet. Det finns även el- och 

teleledningar som passerar genom fastigheten i väst-östlig riktning och dessa behöver flyttas för 

att kunna bygga de planerade husen. Även den befintliga dagvattenledning som går längs 

fastighetens norra gräns behöver flyttas ut i GC-vägen och kan ansluta öster om fastigheten. Vid 

anläggandet av GC-vägen behöver hänsyn tas till fjärrvärmestråket som går längs GC-vägens 

norra kant. 

Spill- och vattenledningen tvärs över Granaten behöver proppas. Dagvattenledningen behöver 

läggas om i Urbergsgatan för att avvattna gatan. 
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Längs Urbergsgatan finns det, förutom VA-ledningar som kan behöva läggas om, även 

teleledningar som går längs gatans västra sida och korsar över till östra sidan. Ledningsstråket 

längs västra sidan behöver troligtvis läggas om för att kunna plantera de träd som föreslås. 

I Centrumgatans norra del finns en elledning att ta hänsyn till vid kommande projektering och 

ombyggnation. Längs Centrumgatans västra sida finns en fjärrvärme ledning som inte är i drift 

och därför inte bör påverka kommande plan. 

Det finns planer på att ansluta kvarteret Granaten till fjärrvärmenätet i området. Utredningen 

föreslår att en sådan anslutning görs i Centrumgatans södra stråk där det finns tillräckligt med 

plats under ny vägkonstruktion, se typsektion centrumgata, södra delen på bifogad ritning T-30-

2N-01. 

5.6 Park 

I parkmarken finns idag en GC-väg som ansluter Urbergsgatans GC-väg ner mot Vilbergsparken 

som ligger sydost om studerat planområde. Denna GC-väg ska behållas i framtida utformning men 

kan behöva höjd anpassas mot planerade höjder på kvarteret Granaten. Vid detaljprojekteringen 

blir det viktigt att beakta täckningen för de befintliga VA-ledningarna vid höjdsättning av GC-

vägen. Bredden på GC-vägen bör vara minst 3,0 meter för att kunna ge tillräckligt utrymme för 

både fotgängare och cyklister. 

WSP föreslår att ytan kompletteras med ett dike på den nordliga sidan av GC-vägen, se planritning 

T-30-1-02. Dikets syfte är dels att ta hand om vatten från slänten som leder ner mot parkmarken 

och minska mängden dagvatten som kan rinna in mot tänkt fastighet. GC-vägen kan även den 

lutas mot diket för avvattning. Mer om dikets syfte finns att läsa under 5.8 Dagvattenanläggning. I 

utredningen har diket bedömts kunna anläggas med en 1:3 slänt mot GC-väg och en 1:2 slänt mot 

nordost. Detta behöver kontrolleras mot inmätningar och den höjdsättning som GC-vägen kräver 

vid samordning mot fastighetsmark.  

5.7 Torg  

För det förslag som finns framtaget har Utopias utformning för torget legat som grund. 

Torget kommer att anläggas ovan det befintliga garaget som finns under stora delar av Vilbergens 

centrum idag. Detta innebär att man vid detaljprojektering av torget kommer att behöva beakta 

vilka förutsättningar konstruktionen ger. WSP har i denna utredning utgått från att vi inte kan 

påverka varken täckningen, dvs höjden eller belastningen på bjälklaget nämnvärt. De växtbäddar 

som föreslås består av upphöjda växtbäddar då vi i detta skede inte kunnat utreda om det finns 

möjlighet att påverka konstruktionen nedåt. Vid uppbyggnad med lättviktsjord kommer föreslagna 

bäddar tillföra en last om ca 390kg/m2 vid fältkapacitet. Vid detaljprojekteringen behöver detta 

kontrolleras så att befintlig konstruktion klarar tillkommande laster. Skulle det visa sig att så inte 

är fallet så kan de gröna inslagen på torget delas upp på fler men mindre planteringsytor som 

placeras över de pelare som finns i garaget. 

Eftersom torget kommer vara beläget ca 1,3 m ovan Urbergsgatans nivå har WSP kontrollerat att 

det inom allmän platsmark finns tillräckligt utrymme för att klara tillgänglighet mellan torgytan 

och Urbergsgatan. I det förslag som finns framtaget har en ramp i 5%-lutning (1:20) ritats upp. 

Rampen är belägen så att två av tre delar ligger utanför den befintliga garageväggen. Medan den 

översta delen ligger innanför garageväggen vilket innebär att viss ombyggnad av terrasbjälklaget 
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behövs. Om en sådan ombyggnad är möjlig har inte studerats ytterligare i detta skede utan behöver 

utredas vidare i kommande detaljprojektering.  

5.8 Dagvatten 

De förslag som Bjerking presenterar i sin dagvattenrapport har kunnat följas i stora drag vid denna 

utredning. Dock har anpassningar gjorts mot föreslagen bebyggelse och kommande höjder/entreér 

vilket gjort att det inte gått att få så långa sträckor med lutning i en riktning runt centrum så som 

Bjerking föreslår. Rinnvägarna vid ett skyfall i Bjerkings rapport är visualiserade med röda pilar. 

Se Figur 8. I Figur 9 visas de rinnvägarna som blir efter den nya höjdsättningen av området. 

 

Figur 8: Utdrag från Bjerkings dagvattenrapport. De röda pilarna visar rinnvägar vid skyfall. 

Som tidigare beskrivits under 5.6 Park föreslår WSP ett dike i föreslagen parkmark. Ett viktigt 

syfte med att anlägga ett dike i Parkmarken norr om kvarteret Granaten är att minska belastningen 

på dagvatten vid Vilbergsskolan när skyfall inträffar. I dagsläget lutar Urbergsgatan ner mot 

Vilbergsskolan med en mindre lågpunkt i höjd med VA-ledningarna som leder in över Granaten, 

se profilritning T-30-2N-01 och planritning T-30-1-02. Det gör att kraftiga regn fyller denna 

lågpunkt och vattnet rinner vidare ner mot vändplan och Vilbergsskolan, se rubrik 4.5 Rinnvägar. 

För att minska belastningen vid Vilbergsskolan förslås en upphöjd shared space yta på 

Urbergsgatan för att stoppa upp vatten som rinner norrifrån på gatan. Tanken är att vatten ska 

kunna ställa sig mot rampen till shared space för att sedan fyllas upp och stiga över GC-vägen 

längs Urbergsgatans östra sida och rinna ner i diket i parkmarken. Vattnet ska rinna denna väg in i 

parkmarkens dike innan det rinner vidare nedför Urbergsgatan eller rinna ner i garagenedfarten 

strax nordväst om shared space ytan. Nya dagvattenbrunnar behöver anläggas nedanför shared 

space ytans ramper för att avleda normala regn till intilliggande dagvattenledning. Diket ska leda 
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vatten ner mot Vilbergsparken och utformas på ett sätt som gör att dagvatten kan ledas via 

dagvattenbrunn till dagvattenledningsnätet vid lågpunkten i sydost. Skulle diket gå fullt vid ett 

skyfall ska vattnet rinna vidare mot Vilbergsparkens dagvattenanläggningar utan att påverka 

konstruktioner som byggs inom Granaten 

I Figur 9 visas områdets rinnvägar som skapas utifrån den nya höjdsättningen där rinnvägarna från 

torget leder vattnet öster ut på Urbergsgatan och via vändplanen till Vilbergsparken. Rinnvägen 

från Urbergsgatans norra del samt vattnet från parkeringen rinner i diket ovan kvarteret Granaten 

och vidare till Vilbergsparken. I Figur 10 visas planområdet tillsammans med rinnvägarna mera 

inzoomat. 

 

Vilbergsparken 

Torgytan 
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Figur 9: Planområdet tillsammans med omkringliggande mark där rinnvägarna efter höjdsättning visas tillsammans med 
lågpunkterna.   

 

Figur 10: Rinnvägarna och lågpunkter efter en analys i Scalgo med den nya projekterade höjdsättningen.de övre delarna av 
Urbergsgatan samt området norr om befintligt hus rinner av till diket (norr om Granaten). Torgets rinnvägar leder vattnet öster ut 
till vändplanen och vidare till Vilbergsparken. 
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5.9 Spår  

Utredningsområdet angränsar till ett spårreservat för spårväg på västra sidan. Planerad sträckning 

för ett spårområde visas i figuren nedan. Vid kommande projektering av hållplatser/spårområde 

behöver Centrumgatans höjdsättning beaktas.  
 

 
 

Figur 11: Planerad sträckning av spårväg väster om utredningsområdet. 
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6. Rekommendationer för fortsatt arbete  

Mycket arbete med utformning och höjdsättning återstår i samordningen mellan allmän platsmark 

och entréer samt markytor på de fastigheter som ska byggas om. Det som redovisas i bilagda 

ritningar har säkerställt att det finns lösningar för denna samordning men inte exakt hur de ska 

utformas.  

Lutningar och dagvattenlösningarna som presenteras i Bjerkings rapport har studerats i denna 

utredning och slutsatsen är att de volymer som ska fördröjas kan hanteras på de ytor som föreslås 

enligt Bjerking. Detta antagande är baserat på de ytor som finns tillgängliga för allmän platsmark, 

föreslagen höjdsättning och närhet till dagvattennätet från föreslagna lågpunkter. 

I det kommande arbetet behöver dagvattensystemet runt torgytan samordnas med garagets 

konstruktion och eventuella byten av dagvattenanslutningar från torgytan mot anslutningen i 

Urbergsgatan. I det arbetet kommer de befintliga konstruktionerna i garaget behöva detaljstuderas. 

Belastningen på garagets bjälklag från tänkta grönytor på torget måste också säkerställas i senare 

skede. 

De GC-vägar som ska nyttjas för enstaka transporter för lastbilar och räddningsfordon behöver 

dimensioneras för den tyngre trafiken. 

Vid en detaljprojektering bör de föreslagna rinnvägarna säkerställas, förslagsvis genom att göra en 

analys i Scalgo när detaljprojekteringens toppyta har tagits fram. 

En inmätning över området behöver göras för att kunna detaljprojektera allmän platsmark.  

Även om viss översiktlig geoteknik redan finns framtagen för området kan den behöva 

kompletteras. Det kan finnas behov av att utreda framtida sättningar och grundvattennivåer för att 

kunna projektera eventuella geotekniska förstärkningsåtgärder och säkerställa 

dagvattenlösningarnas funktionalitet. 

7. Bilagor  

Till denna tekniska utredning hör följande bilagor: 

Ritningsförteckning  

T-30-1-01 Plan  

T-30-1-02 Plan med befintliga ledningar 

T-30-1-03 Plan med körspår 

T-30-2N-01 Typsektioner  

T-30-2Q-01 Profiler  
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