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SAMMANFATTNING 

Bjerking AB har på uppdrag av Evolv Vilbergen AB utfört en dagvattenutredning inför 

samråd för detaljplanen Beryllen 1 med närområde. Planområdet är cirka 1,9 hektar och 

omfattar Vilbergen Centrum som är beläget i stadsdelen Vilbergen i södra Norrköping. 

Området består idag av ett lokalt centrum med butiker och anknytande parkeringsplatser. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, äldreboende och han-

del. 

Flödesberäkningar har utförts enligt Norrköpings kommuns riktlinjer för dagvatten samt 

branschstandarder enligt Svenskt Vattens principer. En klimatfaktor på 1,25 har använts 

för framtida scenario för att ta höjd för framtid klimatförändringar. Beräkningarna visar att 

dagvattenflödet för ett 20- respektive 100-årsregn kan förväntas öka med cirka 48 liter/se-

kund samt 89 liter/sekund efter exploateringen.  

Norrköping kommuns riktlinje för dagvatten syftar till att skapa en hållbar dagvattenhante-

ring, öka medvetenheten samt integrera hållbar dagvattenhantering i samhällsbyggnads-

processen. Målet är bland annat att bygga ett effektivt, robust och långsiktigt hållbart dag-

vattensystem där alla aktörer bidrar och där dagvattnet ses som en tillgång i den be-

byggda miljön. För att efterleva riktlinjerna har ett förslag på dagvattenhanteringen inom 

planområdet arbetats fram. Föreslagna dagvattenanläggningarna har dimensionerats ef-

ter riktlinjerna där mindre regn, de första 10 millimeter, ska omhändertas. Åtgärdsvoly-

men uppgår till cirka 128 kubikmeter för planområdet och kan jämföras med den erforder-

liga fördröjningsvolymen på cirka 36 kubikmeter som är nödvändig för att inte öka flödet 

ut från området idag. 

Föreslagen dagvattenhantering sker genom lokalt omhändertagande med syfte att rena 

och fördröja dagvattnet så nära källan som möjligt. Åtgärder föreslås i första hand anläg-

gas som gröna, öppna lösningar. Dagvattenhanteringen på kvartersmark föreslås ske i 

regnbäddar, öppna makadamytor, gröna tak och en nedsänkt grönyta. På torget och öv-

rig allmän platsmark föreslås dagvattenhanteringen ske med hjälp av genomsläpplig 

överbyggnad med underliggande dräneringslager, svackdike samt i konstgjord växtbädd 

med trädplantering. Vid fördröjning och rening av dagvatten enligt förslagna åtgärder be-

räknas både flödes- och föroreningsbelastningen minska jämfört med befintlig situation. 

Planen bedöms därmed inte försvåra för recipienten att uppnå MKN. 

En större flödesväg som uppstår vid extrema regn passerar planområdet från norr till sö-

der längs Urbergsgatan. För att inte riskera att förvärra situationen för fastigheterna inom 

planområdet eller nedströmsliggande fastigheter, rekommenderas en höjdsättning av 

hela området österut. Ett svackdike längs en gångbana ska medföra att tillrinnande vat-

ten längs Urbergsgatan i större utsträckning avleds direkt mot Vilbergsparken i stället för 
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mot skolan söder om planområdet. Ytavrinnande vatten kan på så vis få en säker, sekun-

där avledning mot Vilbergsparken där en större skyfallsåtgärd planeras utanför ramarna 

för detta projekt. Med dessa åtgärder bedöms att risken för översvämning inom planom-

rådet minskar betydligt jämfört med dagsläget. Även vattendjupet kring Vilbergsskolan 

kan minska jämfört med nuläget förutsatt den planerade höjdsättning som finns framta-

gen i dagsläget.  
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 Uppdrag och syfte 

Bjerking AB har på uppdrag av Evolv Vilbergen AB utfört en dagvattenutredning inför 

samråd för detaljplanen Beryllen 1 med närområde. Utredningen har utförts för fastig-

heten Beryllen samt del av Vilbergen 1:1 och omfattar Vilbergen Centrum, cirka 1,9 hek-

tar. Vilbergen Centrum är beläget i stadsdelen Vilbergen i södra Norrköping, se figur 1. 

Planområdet består i dagsläget av ett lokalt centrum med butiker och parkeringsplatser. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder, äldreboende, butiker samt 

ett garage under mark. 

 

Figur 1. Planområdets placering i Vilbergen södra Norrköping, markeras i rött. (Kartöversikt från 

Google Maps, Ortofoto ©Lantmäteriet 2020). 

Syftet med dagvattenutredningen är att beskriva nuvarande dagvattensituation och de 

förändringar som exploateringen innebär för dagvattenflöden och -föroreningar. Dagvat-

tenåtgärder för rening och fördröjning föreslås enligt Norrköping kommuns riktlinje för 

hållbar dagvattenhantering samt för att möjliggöra efterlevnad av miljökvalitetsnormer 

(MKN). 

Norrköping 
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 Underlag 

• Rapportmall dagvattenutredning DP Vilbergens Centrum, Nodra AB, erhållen 

2020-11-11 

• Återkomsttider och förtätning, Nodra AB, erhållen 2020-11-11 

• Grundkarta, erhållen av Evolv Vilbergen AB 2020-11-18 

• Ledningsunderlag, erhållen av Evolv Vilbergen AB 2020-11-18 

• Situationsplan, Utopia, erhållen 2020-11-18 

• Uppdaterad situationsplan (Beryllen_211123_sitplan.dwg), erhållen 2021-11-23 

• Översiktlig höjdsättning (211116_T-30-1-01.dwg), WSP, erhållen 2021-11-22 

• Beryllen – Skisser och vidareutveckling inför DP, Utopia, daterad 2020-10-08 

• Riktlinje för hållbar dagvattenhantering, Norrköpings kommun, 

beslutad 2019-04-30 

• PM Geoteknik och Miljöteknik, AFRY, daterad 2020-06-11   

• Växtbäddar, Norrköpings kommun, erhållen 2020-12-09 

 Riktlinjer för dagvattenhantering 

Norrköpings kommun antog år 2019 en riktlinje för en hållbar dagvattenhantering1. Syftet 

är att skapa en hållbar dagvattenhantering, öka medvetenheten samt integrera hållbar 

dagvattenhantering i samhällsbyggnadsprocessen. För att nå en hållbar dagvattenhante-

ring har riktlinjen sammanfattats i fem delar:  

- Dialog, samarbete och en tydlig ansvarsfördelning 

- Bebyggelse med en effektiv, robust och långsiktigt hållbar dagvattenhantering  

- Alla bidrar till att ta hand om dagvattnet 

- Friska kustvatten, sjöar, vattendrag och grundvatten  

- Dagvatten som en tillgång i den bebyggda miljön  

Riktlinjen är en del av Norrköping kommuns Vision 2035 i arbetet för en kommun som 

växer på ett hållbart vis samt arbetar för att minska miljöpåverkan och möta klimatföränd-

ringar.  

 Områdesbeskrivning 

4.1 Recipient och statusklassificering  

Vilbergen Centrum ligger inom avrinningsområdet till Ljurabäck, Bäcken är cirka 8 kilome-

ter och sträcker sig från Ensjö i söder till Lindökanalen och Pampusfjärden i Norr, se figur 

2. Ljurabäck är klassad som en vattenförekomst och berörs därmed av miljökvalitetsnor-

mer (MKN) för ytvatten. Avledning från planområdet till recipienten sker via det kommu-

nala ledningsnätet. 

 

1 Riktlinje för hållbar dagvattenhantering (Norrköpings kommun, 2019-04-30) 
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Figur 2. Planområdets placering, markerat med stjärna, i förhållande till recipienten Ljurabäck (Bak-

grundskarta ©Lantmäteriet 2020). 

Vattenförekomsten Ljurabäck klassas enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) i 

enlighet med tabell 1. 

Tabell 1. Status och kvalitetskrav på Ljurabäcks ekologiska och kemiska status. 

Vattenförekomst: Ljurabäck SE649488-152435 

Ekologisk: Dålig Otillfredsställande Måttlig God Hög 

Status   X   

Kvalitetskrav    X1  

Kemisk: Uppnår ej god God 

Status X  

Kvalitetskrav  X2 
1 Tidsfrist till 2027. 
2 Med mindre stränga krav avseende PBDE och kvicksilver 

4.1.1 Ekologisk status 

Ljurabäcks vatten är klassificerat till måttlig ekologisk status. De utslagsgivande miljökon-

sekvenstyperna är övergödning, morfologiska förändringar och kontinuitet samt miljögif-

ter. För de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna har näringsämnen och särskilda förore-

nande ämnen (SFÄ) klassats. Näringsämnen har klassificerats till en dålig status på 

grund av fosfor vilket relateras till den höga andelen jordbruksmark inom avrinningsområ-

Ljurabäck 

Vilbergen Centrum 
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det. De SFÄ som undersökts är arsenik, koppar, krom och zink vilka samtliga klassifice-

rats som god status. Recipientens hydromorfologi har klassificerats som dålig avseende 

konnektivitet i vattendrag samt morfologiskt tillstånd i vattendrag vilka är de faktorer som 

klassats. Konnektiviteten påverkar även att artificiella vandringshinder påverkar fisksam-

hället i recipienten vilket resulterat i att den biologiska kvalitetsfaktorn fisk klassificerats 

som måttlig. 

Kvalitetskrav för vattenförekomsten är god ekologisk status till 2027. Tidsfristen gäller för 

konnektivitet, morfologiska förändringar samt övergödning. Anledningen att dessa inte 

kan uppnås tidigare är på grund av att vattenförekomsten inte omfattas av något områ-

desskydd eller är utpekad som nationellt värdefull och att genomförande av åtgärder be-

döms som orimligt dyra på grund av otillräcklig lagstiftning och administrativ kapacitet att 

genomföra dessa. 

4.1.2 Kemisk ytvattenstatus 

Ljurabäck uppnår ej god kemisk status. Ämnen som överstiger gränsvärdena är de priori-

terade ämnena polybromerade difenyletrar (PBDE), kvicksilver (Hg) samt perflouroktan-

sulfon (PFOS). 

I enlighet med bilaga 6 i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter har ett nationellt un-

dantag i form av ett mindre strängt krav med avseende på både PBDE och Hg utfärdats. 

Skälet till undantaget är att halterna för föroreningarna bedöms överskridas i fisk i samt-

liga svenska vattenförekomster. Vattenmyndigheten har gjort bedömningen att en sänk-

ning av halterna till godkända nivåer för kemisk ytvattenstatus är tekniskt omöjlig. Den ke-

miska statusen exklusive PBDE och Hg, utan överallt överskridande ämnen, i Ljurabäck 

är enligt VISS bedömd till uppnår ej god kemisk status. Detta då PFOS överskrider gräns-

värdena för god ytvattenstatus.   

Kvalitetskravet för vattenförekomsten är god kemisk status med undantag för bromerade 

difenyletrar samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. 

4.1.3 Miljöproblem och påverkningskällor 

Enligt VISS har Ljurabäck miljöproblem med ett antal påverkanskällor, både diffusa och 

punktkällor. Punktkällor som klassats ha betydande påverkan är: 

• Inte IED-industri 

• Förorenade områden 

• Deponier 

Diffusa källor som bedöms ha betydande påverkan på vattenförekomsten är: 

• Urban markanvändning 

• Jordbruk 

• Transport och infrastruktur 

• Enskilda avlopp 

• Atmosfärisk deposition 

Påverkanskällor bidrar med både miljögifter samt övergödningsproblematik till följd av nä-

ringsämnens belastning till recipienten. 
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4.2 Geoteknik, geohydrologi och grundvatten 

Enligt SGU:s jordartskarta består marken till störst del av postglacial finlera och urberg 

samt en mindre del av sandig morän, se figur 3. Den postglaciala finleran har enligt SGU 

låg genomsläpplighet medan urberg och sandig morän har medelhög genomsläpplighet. 

Generellt ses möjligheten till infiltration av dagvatten som begränsad då stora delar av 

planområdet även planeras med underliggande garage. 

Inga grundvattennivåer har mätts inom planområdet, däremot har Vilbergsparkens hydro-

logiska förhållanden undersökts i en geoteknisk och miljöteknisk utredning2. Grundvatten-

nivån mättes i fem rör i maj 2020 och låg vid tidpunkten för mättillfället på mellan 1,2 – 

1,9 meter under markytan. 

En geoteknisk undersökning föreslås för att bedöma lämplighet och möjlighet för anlägg-

ning av garage, grundvattennivå inom planområdet samt möjlighet för infiltration av dag-

vatten. 

 

Figur 3. Urklipp från SGU:s jordartskarta (1:25 000 – 1:100 000). Planområdet markerat i svart. 

4.3 Föroreningssituation 

Enligt Länsstyrelsen Östergötlands WebbGIS3 med potentiellt förorenade områden finns 

det ett objekt med riskklassen två i närheten av arbetsområdet, se figur 4. Objektet i frå-

gan är en gammal kemtvätt som använt sig av lösningsmedel i sina processer. Med 

anledning av detta föreslås en miljöteknisk markundersökning utföras för att bedöma om 

föroreningsspridning i mark skett till följd av verksamheten samt eventuella behov av 

marksanering. Även lämpligheten att infiltrera dagvatten i området bör behandlas, detta 

för att minska risken av ytterligare föroreningsspridning till följd av infiltrerande dagvatten. 

 

2 PM Geoteknik och Miljöteknik (AFRY, 2020-06-11).   
3 Länsstyrelsen i Östergötlands läns WebbGIS, hämtat 2020-11-30 
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Figur 4. Urklipp från Länsstyrelsens WebbGIS över potentiellt förorenade områden inom samt i an-

slutning till planområdet. 

4.4 Närliggande skyddsområden för vatten 

Inget vattenskyddsområde finns inom eller i anslutning till planområdet4. 

4.5 Markavvattningsföretag 

Ett tidigare markavvattningsföretag, Wrinnevid, Mellantorp, Ljura utmark, S:t Johannes 

finns inom planområdet5. Dikningsföretaget upphävdes6 i samband med planerad exploa-

tering runt om i Vilbergen då bedömning gjorts om att inga allmänna eller enskilda intres-

sen skadas av avvecklingen.  

4.6 Befintlig och planerad markanvändning 

Planområdet består idag till stor del av hårdgjorda ytor, se figur 5. Inom planområdet 

finns bebyggelse i form av ett centrum med handel och bibliotek, parkering och torgytor. 

Området är flackt med en svag generell lutning mot söder. Närområdet består främst av 

flerfamiljshusområden, parkmark samt en skola. Under delar av planområdet finns idag 

ett underjordiskt garage. Befintlig mark har delats in enligt figur 6 samt tabell 2.  

 

Figur 5. Foton från befintlig torgyta samt vändplan vid Urbergsgatan (Bjerking AB, platsbesök 

2020-04-17). 

 

4 Vatteninformationssystem Sverige, hämtat 2020-11-30 
5 Länsstyrelsen i Östergötlands läns WebbGIS, hämtat 2020-11-30 
6 Mål nr M 2999-18, Mark- och miljödomstolen Växjö Tingsrätt, dom meddelad 2019-03-18 
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Figur 6. Indelning av befintlig markanvändning inom planområdet. 

Efter exploatering planeras ett bostadskvarter med flerfamiljshus i sydvästra delen av 

planområdet. Mellan husen planeras gårdsytor och i bottenplan planeras butikslokaler. 

Bebyggelsen planeras på bjälklag ovan underliggande garage. Det underjordiska garaget 

planeras under en stor del av planområdet. 

I sydöstra planområdet planeras för flerfamiljshus med tak- och gårdsytor. Då utform-

ningen inte hade fastställts när utredningen påbörjades har detta kvarter antagits med en 

generell markanvändning. 

I centrala planområdet ska en torgyta uppföras samt en byggnad innehållande blandade 

samhällsfunktioner. Även denna bebyggelse planeras ligga ovan underliggande garage. 

Urbergsgatan samt stora delar av gång- och cykelbanor förblir likt dagens situation. 

I norra delen av planområdet planeras parkeringsytor samt ett äldreboende med tillhö-

rande gårdsyta. Kvarteret planeras på bjälklag ovan garage. 

Marken för planerad situation har delats in enligt figur 7 samt tabell 2. 

Teckenförklaring

Grundkarta

Områdesgräns

Befintlig markanvändning

GC-väg

Grönyta

Parkering

Tak

Torg

Väg
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Figur 7. Indelning av markanvändning för planerad situation. 

En omfördelning av markanvändningen förväntas i samband med exploatering. Markin-

delning före respektive efter exploatering visas i tabell 2. 

Tabell 2. Befintlig och planerad markanvändning inom planområdet 

Markanvändning Befintlig [hektar] Planerad [hektar] 

Flerfamiljshusområde - 0,21 

Gång- och cykelbana 0,30 0,28 

Grönyta 0,19 0,26 

Gårdsyta - 0,20 

Parkering 0,44 0,07 

Tak 0,48 0,44 

Torgyta 0,19 0,21 

Väg 0,27 0,19 

Totalt 1,87 1,87 

 Avrinning 

5.1 Befintliga ytliga avrinningsområden och avrinningsstråk 

Modellering av ett 100-årsregn har utförts från befintlig höjdsättning. Ytliga avrinningsom-

råden och avrinningsstråk för befintlig situation har tagits fram genom modellering i 

SCALGO Live, se figur 8 och Bilaga 1. SCALGO Live är ett verktyg som används för att 

på en övergripande nivå identifiera översvämningsrisker vid intensiv och extrem neder-

börd. För analysen i SCALGO Live användes höjddata från Lantmäteriets nationella höjd-

modell med en upplösning 2x2 meter vilket är den höjddata som finns tillgänglig i 

SCALGO Live. Extrem nederbörd har i simuleringen antagits motsvara ett 30 millimeter 

regn, enligt begäran av Norrköping kommun och Nodra. 

Teckenförklaring

Områdesgräns

Situationsplan

Planerad markanvändning

Flerfamiljshusområde

GC

Grönyta

Gårdsyta

Parkering

Tak

Torgyta

Väg
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Analysen i SCALGO är ett bra sätt att studera avrinning och översvämningsrisker på en 

övergripande nivå, analyserna innehåller dock osäkerheter bland annat på grund av upp-

lösningen på höjddata, att hänsyn ej tas till eventuella ledningsnät/trummor och infiltrat-

ion, tid etc. På grund av upplösningen av höjddata kan man ej se inverkan av lokala små 

höjdskillnader som mindre diken, kantsten, murar etc.  

Hela planområdet ligger inom samma ytliga avrinningsområde. Avrinning sker generellt 

mot Vilbergsskolan i söder och därifrån vidare österut till Vilbergsparken för att sedan 

fortsätta vidare till ett större grönområde öster om Gamla Övägen. Avrinning sker främst 

via ett större rinnstråk längs Urbergsgatan. 

Inom planområdet bildas flera vattenansamlingar vid extrem nederbörd. Ett instängt om-

råde med största djup på cirka 1,7 meter skapas vid garagenedfarten i nordöst, strax intill 

Urbergsgatan, vid befintlig byggnad inom planområdet. Vatten som hamnar i denna låg-

punkt kan inte rinna bort på naturlig väg utan måste i nuläget avledas via ledningsnät. Yt-

terligare ett större instängt område uppstår på marken mellan befintlig byggnad, denna 

lågpunkt har ett generellt djup på max 5 centimeter. Lokala lågpunkter syns även på par-

keringsytan i norr och vändplanen i söder där viss vattenansamling kan ske vid extrema 

regn. Tillrinnande vatten till planområdet rinner in längs ett rinnstråk på Urbergsgatan.  

  

Figur 8. Ytlig avrinning modellerat i SCALGO Live vid extrem nederbörd, 30 millimeter, inom och i 

nära anknytning av planområdet. 

5.2 Befintligt ledningsnät och teknisk avrinning 

Ledningar för kommunalt dagvattennät finns i Urbergsgatan, se figur 9. Beryllen 1 har en 

dagvattenservis i östra delen av fastigheten dit allt dagvatten avleds. Dagvatten som upp-
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kommer längs Urbergsgatan och närliggande allmän platsmark avvattnas via en dagvat-

tenbrunn placerad i vändplan längs söder om Urbergsgatan. Dagvatten från planområdet 

avleds i dagsläget generells direkt utan fördröjning eller rening till det kommunala led-

ningsnätet. 

En ledningsomläggning kan vara aktuell i samband med exploatering då dagvattenled-

ningen som löper längs upp i norr i nuläget ligger under planerad bebyggelse. Om plane-

rad bebyggelse i nordväst behöver anslutas till en närliggande dagvattenservis kan led-

ningen flyttas något norrut och läggas i befintlig gång och cykelbana. Även befintlig led-

ning i söder kan behöva läggas om för att inte hamna under planerad bebyggelse. Led-

ningen avvattnar i dagsläget endast vatten från närliggande allmän plats vilket bör ses 

över och integreras med föreslagen dagvattenhantering. Aktuella ledningar som kan be-

röras av en ledningsomläggning visas i figur 9. 

 

Figur 9. Befintligt ledningsnät för dagvatten i förhållande till befintlig markanvändning. 

Planområdet har idag två anslutningspunkter till den större kommunala dagvattenled-

ningen som ligger i Urbergsgatan. Ledningarna ansluts efter en kortare sträcka till den 

kommunala ledningen i Urbergsgatan och bedöms därmed tillhöra samma tekniska avrin-

ningsområde. Efter exploatering antas respektive fastighet samt allmän platsmark erhålla 

en anslutningspunkt. Antaget detta samt att en tydligare ansvarsfördelning önskas upp-

nås, kan planområdet delas in i sex tekniska avrinningsområden efter exploatering i enlig-

het med figur 10. För att beräkna fördröjningsvolymen som krävs för att fördröja flödet till 
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Grundkarta

Områdesgräns
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befintligt flöde har befintliga flöden beräknats utifrån respektive planerade tekniska avrin-

ningsområden.  

 

Figur 10. Planerade tekniska avrinningsområden. 

5.3 Pågående projekt nära planområdet 

En detaljplan för området nordöst om Vilbergen Centrum har under året 2020 vunnit laga 

kraft. Planen ämnar förtäta med ny bebyggelse i syfte att öka antalet bostäder i området. 

Detaljplanen benämns Smaragden 1 och 2, Safiren 1 och 2 samt Topasen 1 och 2, Vil-

bergen. 

Söder om Vilbergens Centrum pågår arbete med dagvattenhantering i Vilbergsparken7. I 

parken ska ett öppet dagvattensystem anläggas bestående av två öppna dagvattendiken 

som binds samman med kulvert samt en dagvattendamm. Då det i närområdet förekom-

mit problematik med stående vatten vid kraftiga regn ska även åtgärder för hantering av 

extrema regn vidtas i parken. Åtgärder planeras i form av ett avledande dike norr om Vil-

bergsskolan samt en nedsänkt aktivitetsyta vid befintlig fotbollsplan. Vid stora regn avrin-

ner dagvatten längs Urbergsgatan som löper genom planområdet. Dagvattnet avrinner 

mot Vilbergsskolan och därefter till Vilbergsparken. Detta behöver beaktas i planen för att 

inte riskera att öka översvämningsrisken nedströms planområdet. 

 Befintlig situation 

Flöden och föroreningar har beräknats med hjälp av StormTac (v.20.2.2). De avrinnings-

koefficientera som används i beräkningarna är i enlighet med Svenskt Vattens publikation 

P110.  

 

7 PM Dagvatten och extrema regn, Vilbergsparken, Bjerking AB, daterad 2020-11-13 
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6.1 Flödesberäkningar 

Flödesberäkningarna baseras på befintlig markanvändning redovisad i figur 6 och tabell 2 

i avsnitt 4.6. Beräkningarna har utförts för med återkomsttiderna 20- och 100-årsregn, val 

av återkomsttid görs utifrån besked från Nodra AB8. Beräkningarna för befintlig situation 

är utförda utan klimatfaktor. Rinntiden baseras på flöde på mark och i ledning enligt 

branschstandard. Befintlig markanvändning, valda avrinningskoefficienter, reducerad 

area (Ared), rinntid (tr) och det dimensionerade flödet (Qdim) för respektive planerat tekniskt 

avrinningsområde redovisas i tabell 3.  

Tabell 3. Befintlig markanvändning och beräknade flöden för befintlig situation inom planområdet 

Befintlig situation 
Tekniska delavrinningsområden 

φ 
1 2 3 4 5 6 

Gång- och cykelbana [hektar] - 0,16 0,004 - 0,003 0,15 0,80 

Grönyta [hektar] - 0,007 - 0,06 0,004 0,12 0,10 

Parkering [hektar] - 0,02 0,27 0,15 - - 0,80 

Tak [hektar] 0,32 0,07 - - 0,09 - 0,90 

Torgyta [hektar] 0,12 0,07 - - - - 0,80 

Väg [hektar] 0,04 0,02 - - 0,03 0,16 0,80 

Totalt [hektar] 0,48 0,35 0,27 0,21 0,13 0,43 - 

tr [minuter] 10 10 10 10 10 10 - 

φS [-] 0,87 0,81 0,80 0,60 0,85 0,60 - 

Ared [hektar] 0,42 0,28 0,22 0,13 0,11 0,26 - 

Qdim, 20-årsregn [liter/sekund] 120 80 63 36 31 75 - 

Qdim, 100-årsregn [liter/sekund] 200 140 110 62 53 130 - 

6.2 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga föroreningsberäkningar har utförts för befintlig situation i StormTac (v.20.2.2) 

och baseras på schablonvärden för ämnen från olika typer av markanvändning. Scha-

blonvärdena innehåller osäkerheter och bör därför mer ses som en fingervisning än som 

exakta mängder/halter. Föroreningsberäkningarna har utförts för hela planområdet med 

en nederbörd på 590 millimeter/år.  

Föroreningsberäkningarna för befintlig situation baseras på markanvändningstyper enligt 

tabell 2 samt avrinningskoefficienter enligt tabell 3. Årsdygnstrafik (ÅDT) 1 000 har anta-

gits för befintlig situation. Resultatet av föroreningsberäkningarna ses i Bilaga 2.  

 Planerad situation 

Flöden och föroreningar har beräknats med hjälp av StormTac (v.20.2.2). De avrinnings-

koefficientera som används i beräkningarna är i enlighet med Svenskt Vattens publikation 

P110 och Norrköping kommuns riktlinjer för dagvattenhantering.  

 

8 Överenskommet på startmöte 2020-11-26 samt enligt ”Återkomsttider och förtätning”, Nodra AB, erhållen 

2020-11-11 
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7.1 Flödesberäkningar 

Flödesberäkningarna baseras på planerad markanvändning redovisad i figur 8 och ta-

bell 2 i avsnitt 4.6. Beräkningarna har utförts för med återkomsttiderna 20- och 100-års-

regn, val av återkomsttid görs utifrån besked från Nodra AB9. Beräkningarna för planerad 

situation är utförd med klimatfaktor på 1,25. Rinntiden baseras på flöde på mark och i led-

ning enligt branschstandard. För flerfamiljsbostadsområdet i sydöst (Tek. ARO 4) har en 

större del än vad som ingår i schablonvärdet antagits bestå av takyta. Den sammantagna 

avrinningskoefficienten för flerfamiljshusområdet har därför höjts från 0,45 till 0,59. Plane-

rad markanvändning, valda avrinningskoefficienter, reducerad area (Ared), rinntid (tr) och 

det dimensionerade flödet (Qdim) redovisas i tabell 4. 

Tabell 4. Planerad markanvändning och beräknade flöden för planerad situation inom planområdet 

Planerad situation 
Tekniska delavrinningsområden 

φ 
1 2 3 4 5 6 

Flerfamiljshusområde [hektar] - - - 0,21 - - 0,59 

Gång- och cykelbana [hektar] 0,0002 0,13 - - - 0,15 0,80 

Grönyta [hektar] 0,1 0,02 0,0002 - 0,02 0,12 0,10 

Gårdsyta [hektar] 0,11 - 0,09 - 0,001 - 0,65 

Parkering [hektar] - - 0,07 - - - 0,80 

Tak [hektar] 0,24 - 0,11 - 0,09 - 0,90 

Torgyta [hektar] 0,007 0,2 - - 0,005 - 0,80 

Väg [hektar] 0,02 - - - 0,01 0,16 0,80 

Totalt [hektar] 0,48 0,35 0,27 0,21 0,13 0,43 - 

tr [minuter] 10 10 10 10 10 10 - 

φS [-] 0,67 0,76 0,79 0,59 0,76 0,60 - 

Ared [hektar] 0,32 0,27 0,21 0,12 0,1 0,26 - 

Qdim, 20-årsregn [liter/sekund] 110 95 77 44 34 93 - 

Qdim, 100-årsregn [liter/sekund] 200 160 130 76 58 160 - 

Efter exploatering kan dagvattenflödet ut från planområdet förväntas öka med cirka 48 li-

ter/sekund samt 89 liter/sekund för ett 20- respektive 100-årsregn. Det ökade utflödet ty-

der på att en fördröjning av dagvatten är nödvändig för att inte belasta närliggande led-

ningsnät ytterligare.  

 

9 Överenskommet på startmöte 2020-11-26 samt enligt ”Återkomsttider och förtätning”, Nodra AB, erhållen 

2020-11-11 
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7.2 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga föroreningsberäkningar har utförts för planerad situation i StormTac 

(v.20.2.2). Föroreningsberäkningarna i StormTac baseras på schablonvärden för ämnen 

från olika typer av markanvändningar, se Bilaga 2. Schablonhalterna innehåller osäker-

heter och bör därför ses mer som en fingervisning än som exakta värden.  

Föroreningsberäkningarna baseras på markanvändningstyper enligt tabell 2 samt avrin-

ningskoefficienter enligt tabell 4 för planområdet. Årsdygnstrafik (ÅDT) har antagits öka 

till 2 000 för planerad situation till följd av fler boende inom planområdet. Efter planerad 

exploatering, utan föreslagen dagvattenhantering, visar beräkningarna på en minskning 

gällande halt och mängd för alla ämnen med undantag för fosforhalten som ökar med 

cirka 8 %. Det generellt minskade föroreningsinnehållet beror sannolikt av att andelen 

parkerings- och vägytor inom planområdet minskar betydligt trots en ökad trafikmängd.  

7.3 Fördröjningsbehov 

Enligt Norrköping kommuns riktlinjer för dagvattenhantering ska 10 millimeter nederbörd 

fördröjas från ytor vid exploatering. För att nå denna åtgärdsnivå behövs en fördröjning 

av cirka 128 kubikmeter dagvatten från hela planområdet. Fördelning mellan respektive 

tekniskt avrinningsområde samt ytor visas i tabell 5. 
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Tabell 5. Fördelning av fördröjningsvolym utifrån markanvändning samt tekniska delavrinningsom-

råden för att uppnå fördröjning av 10 millimeter nederbörd från hårdlagda ytor enligt Norrköping 

kommuns riktlinjer för dagvattenhantering 

Markanvändning utifrån tekniska delavrinningsområden 
Fördröjningsvolym utifrån Norrköping 

kommuns åtgärdsnivå [kubikmeter] 

ARO 1 

Kvartersmark 

Bostadskvarter i syd-

väst 

Gång- och cykelbana  0 

Gårdsyta 7 

Takyta 22 

Torgyta 1 

Väg 2 

Summa ARO 1 31 

ARO 2 

Allmän platsmark, 

torg  

Gång- och cykelbana 10 

Torg 16 

Summa ARO 2 26 

ARO 3 

Kvartersmark 

Äldreboende och par-

kering 

Gårdsyta 6 

Parkering 6 

Tak 10 

Summa ARO 3 22 

ARO 4 

Kvartersmark 

Flerfamiljshusområde 

i sydöst 

Gårdsyta (del av flerfamiljshusområde) 7 

Tak (del av flerfamiljshusområde) 6 

Summa ARO 4 13 

ARO 5 

Kvartersmark 

Vårdcentral och infart 

till garage 

Gårdsyta 0 

Tak 8 

Torgyta 1 

Väg 1 

Summa ARO 5 10 

ARO 6  

Allmän platsmark 

Väg  

Gång- och cykelbana  12 

Väg 13 

Summa ARO   25 

Totalt 128 

Fördröjningen kan jämföras med den volym som krävs för att fördröja flödet efter exploa-

tering till det flöde som avrinner från planområdet i dagsläget vid ett 20-årsregn. Det kan 

jämföras med att belastningen till det kommunala ledningsnätet inte ökar. Fördröjning till 

befintligt flöde motsvarar en fördröjning av cirka 100 kubikmeter dagvatten inom planom-

rådet, fördelat enligt tabell 6. Fördröjning av 10 millimeter nederbörd från hårdgjorda ytor 

genererar därmed en större fördröjningsvolym jämfört med fördröjning av ett 20-årsregn 

inom planområdet. Om fördröjningsmagasinen förses med strypta utlopp rekommenderas 

det att dimensionering sker för det genomsläppliga utflödet då utflödet blir beroende av 
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magasinets fyllnadsgrad (Svenskt vatten P110). Det genomsnittliga utflödet antas vara 

cirka 2/3 av det maximala utflödet10. 

Tabell 6. Fördelning av erforderlig fördröjningsvolym utifrån tekniska delavrinningsområden för att 

uppnå fördröjning till befintliga flöden för ett 20-årsregn. 

Tekniska delavrinningsområden 

Flöde 20-årsregn: 

Planerad situation 

[liter/sekund] 

Flöde 20-årsregn: 

Befintlig situation 

[liter/sekund] 

Erforderlig 

fördröjningsvolym 

[kubikmeter] 

ARO 1 – Kvartersmark, Bostadskvarter 

i sydväst 
110 120 0 

ARO 2 – Allmän platsmark, torg  95 80 11 

ARO 3 – Kvartersmark, Äldreboende 

och parkering 
77 63 10 

ARO 4 – Kvartersmark, Flerfamiljshus-

område i sydöst 
34 36 0 

ARO 5 – Kvartersmark, Vårdcentral och 

infart till garage 
34 31 3 

ARO 6 – Allmän platsmark Väg 93 75 12 

Totalt 443 405 36 

Vid en jämförelse med åtgärdsnivån på 10 mm ger den erforderliga fördröjningsvolymen 

en mindre volym. För att säkra att kommunen och Nodra omhändertar en minsta volym 

på 36 m3 för att inte öka belastningen på ledningsnätet jämförs den erforderliga volymen 

med åtgärdsvolymen beräknad på allmän platsmark. Total volym för 10 mm på allmän 

platsmark är 26 + 25 kubikmeter vilket tillsammans överstiger den erforderliga fördröj-

ningsvolymen. Ytterligare fördröjning för att säkra att utflöde från planområdet ej ökar be-

döms därmed inte vara nödvändig.  

 Översvämningsrisk 

Området kring Vilbergen Centrum är en lokal lågpunkt för ett stort avrinningsområde. 

Lågpunkten utgörs av två större vattenansamlingar varav den ena är belägen i Vil-

bergsparken samt kring Vilbergsskolan och den andra är belägen runt bostadshus väst-

sydväst om planområdet. Den andra lågpunkten avvattnas mot skolan. Även Vilbergen 

Centrum avvattnas mot dessa lågpunkter. Översvämningsrisken vid ett skyfall om 30 mm 

har simulerats i SCALGO Live, resultatet utifrån befintlig höjdsättning visas i figur 11. 

För att inte riskera att orsaka större risk för översvämningar kring närliggande bostadshus 

samt skola efter exploatering bör höjdsättning inom planområdet medföra att avrinning 

sker österut mot Vilbergsparken. I parken planeras, inom ramen för det pågående pro-

jektet i Vilbergsparken, en översvämningsåtgärd i form av en nedsänkt multifunktionell 

aktivitetsyta. Del av den planerade aktivitetsytan ses i figur 11 där befintlig grusplan i 

dagsläget är belägen. För att bättre avvattna lågpunkten vid bostadsområdet planeras 

även ett avledande dike längs GC-bana intill bostadsområdet samt mellan Vilbergsskolan 

 

10 Faktor för minskning av dimensionerande utflöde med hänsyn till att utloppsflödet inte är maximalt annat än 

vid max reglervolym 
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och planområdet som leder vatten från bostäderna mot aktivitetsytan, se figur 11. Sekun-

där avledning bör därför ske direkt mot den nedsänkta aktivitetsytan i så stor utsträckning 

som möjligt. Förslag på sekundär avrinning visas i Bilaga 3. 

För att säkra upp byggnader inom planområdet och för att hindra ytavrinning in mot fasa-

den bör marken närmast huskropparna ges en kraftig marklutning ut från byggnaden. 

Svenskt vatten förespråkar i P105 en minsta lutning på 1:20 de närmsta tre metrarna från 

byggnader, därefter kan markytan ges en flackare lutning. För att hindra vatten att rinna 

ner till garagenedfarten kan en förhöjd kantsten sättas mellan GC-banan och Urbergsga-

tan, alternativt kan ett väggupp anläggas för att hindra vatten att rinna ner i garaget. 

 

Figur 11. Modellering av skyfall i SCALGO Live utifrån befintliga höjder. Planerad nedsänkt aktivi-

tetsyta samt avledande dike illustreras i orange. 

Över Urbergsgatan, i höjd med torget, planeras ett upphöjt övergångsställe för att knyta 

samman torget med Vilbergsparken. Den upphöjda passagen medför även att vatten som 

avleds via Urbergsgatan kan avledas mot den gångbana i öster som leder ner mot par-

ken. Längs diket planeras därför ett svackdike vilket kan användas både i syfte att förd-

röja och rena dagvatten vid normala regn men även avleds större regn och skyfall ytligt 

mot den nedsänkta aktivitetsyta som planeras. Större regn kan då undvikas att avledas 

mot vändplanen inom planområdet och därifrån mot skolan, vilket är fallet i dagsläget. En 

mindre andel ytor söder om passagen avleds fortfarande mot vändplanen men situat-

ionen bedöms förbättras. 

Översvämningsrisken vid ett skyfall om 30 mm med planerad höjdsättning har simulerats 

i SCALGO Live, se figur 12. Simuleringen visar att det upphöjda övergångsstället medför 

att avrinning sker i det svackdike som planeras. Vid vändplanen avrinner vattnet österut 

mot Vilbergsparken i stället för att avrinna söderut mot Vilbergsskolan som i dagsläget. 

Vid garagenedfarten under torgytan skapas ett instängt område (ARO 2) där vatten inte 

Planerad nedsänkt  

aktivitetsyta  

för extrema regn 
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kan avrinna på naturlig väg. En kantsten eller mindre upphöjning rekommenderas att an-

lägga vid rampens nedfart för att hindra vatten att rinna ner och i stället avrinna österut. 

En viss minskning av stående vatten kring skolan syns vid jämförelse av figur 11 samt 12. 

Figur 12. Modellering av skyfall i SCALGO Live utifrån planerade höjder (WSP).  

 Föreslagen dagvattenhantering 

För att nå Norrköping kommuns riktlinjer för dagvattenhantering behöver 10 millimeter ne-

derbörd omhändertas från hårdgjorda ytor. Förutsatt detta krävs en total fördröjning av 

cirka 125 kubikmeter dagvatten inom planområdet, se tabell 5. Ett förslag till omhänderta-

gande av dagvatten inom planområdet har tagits fram som möter riktlinjerna samt beaktar 

att delar av planområdet planeras på bjälklag med underliggande garage. Ungefärligt yt-

behov samt förslag till placering visas i Bilaga 3. Utformning och placering är möjlig att 

anpassa förutsatt att den vattenhållande volymen behålls samt att avledning från respek-

tive yta till respektive åtgärd är möjlig. Generellt kan vatten avledas till åtgärderna an-

tingen via ytlig avrinning på marken eller via rännor eller brunn samt ledning till respektive 

anläggning. De ytor som är belägna ovan bjälklag och underliggande garage avleds via 

dräneringsledning till kommunalt ledningsnät efter fördröjning och rening. Ytor belägna på 

resterande delar av planområdet kan infiltreras om lämpligt utifrån föroreningssituation 

samt möjligt utifrån hydrogeologiska möjligheter. 

9.1 Åtgärdsförslag 

ARO 1 – Kvartersmark, Bostadskvarter i sydväst 

För takytorna föreslås att hälften av vattnet leds till upphöjda regnbäddar. Regnbäddarna 

som kan kombineras med de planteringar som finns planerade i situationsplanen och 

Upphöjt  

övergångsställe 



20U2844 

Sida 22 (36) 

vattnet avledas till dessa via stuprör. För att fördröja hälften av takvattnet krävs omhän-

dertagande av 11 kubikmeter dagvatten. Utformningen av regnbäddarna föreslås ske en-

ligt Norrköpings kommuns riktlinjer för utformning av växtbäddar11. Enligt denna ska en 

ytlig fördröjningszon för tillfällig fördröjning av dagvatten anläggas med ett minsta djup om 

0,2 meter. Det minsta totaldjupet för växtbäddar med blomsterplanteringar ska vara 

0,6 meter10. Förutsatt fördröjning av 10 millimeter i zonen behövs en area på cirka 

55 kvadratmeter anläggas med regnbäddar. Vattnet avleds därefter via dräneringsledning 

vidare till kommunalt ledningsnät.  

Resterande vatten från takytor inom kvarteret föreslås fördröjas i gröna tak. Totalt behö-

ver cirka 20 % av takytorna anläggas med grönt tak. Taken bör utformas med ett vatten-

hållande lager om minst 0,1 meter med porositet 30 %. Med denna dimensionering behö-

ver cirka 370 kvadratmeter tak anläggas som grönt för att fördröja resterande 11 kubik-

meter dagvatten. De gröna taken kopplas därefter till stuprör och leds vidare via ledning 

till kommunalt ledningsnät. De tak som lutar ut från gården bör prioriteras för att möjlig-

göra omhändertagning av dessa på kvartersmarken. Valet av vilka takytor kan anpassas 

förutsatt att alla takytor är tekniskt möjliga att avleda till inom en yta för dagvattenåtgärd. 

För gårdsytorna föreslås en lösning med fördröjning i öppna makadamytor på gårdsytan. 

Från gårdsytorna behöver totalt 7 kubikmeter dagvatten omhändertas. Om makadamytan 

utformas med ett djup om 0,2 meter och porositet på 30 % behövs en yta om cirka 

120 kvadratmeter anläggas med krossmaterialet. Utformningen kan anpassas efter möj-

ligheter med höjdsättning, exempelvis kan djupet på makadamytan halveras om ytan för-

dubblas. Det beror på höjdsättningen av gården och entréer osv. Vattnet avleds via led-

ning eller på bjälklag vidare till kommunalt ledningsnät. I övrigt rekommenderas att går-

den utgörs av en stor andel grönska och i så låg utsträckning som möjligt med hårdgjorda 

ytor såsom plattsatta ytor. Exempel på lösning med denna metod visas under avsnitt 

9.2.6, där ses lösningen på en underbyggd gård i Stockholm.  

Vatten från vägområdet och torgytan i områdets sydöstra hörn leds till konstgjord växt-

bädd. Totalt behöver 3 kubikmeter fördröjas från dessa ytor. Ytan som krävs för att om-

händerta denna volym är ca 5 kvadratmeter. Växtbäddar med mindre träd föreslås anläg-

gas med ett minsta totaldjup på 0,8 meter men antas i detta fall anläggas med ett djup 

om 1 meter och porositet 10 %. 

Om möjlighet finns att sänka ner föreslagna grönytor som finns på gårdsytan i situations-

planen kan dessa användas som nedsänkta regnbäddar. På så vis kan planerade gröny-

tor ersätta eller komplettera ovanstående förslag. Regnbäddar kräver ett större djup än 

makadamytorna varför detta inte föreslagits inledningsvis. 

För stora och extrema regn bör marken höjdsättas med en minsta lutning på 2 % i cirka 

3 meter bort från byggnaderna. Sekundär avrinning ska i dessa fall ske i riktning mot när-

liggande gator för vidare avledning åt sydöst i riktning mot Vilbergsparken.  

ARO 2 – Allmän platsmark, torg  

Torgytor föreslås avleds till konstgjorda växtbäddar. Totalt behöver 16 kubikmeter dag-

vatten fördröjas från ytan för att nå försörjningsbehovet motsvarande 10 millimeter. Växt-

 

11 Underlag gällande Växtbäddar erhållet från Landskapsarkitekt på Norrköpingskommun under avstämnings-

möte 2020-12-09 
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bäddar med mindre träd föreslås anläggas med ett minsta totaldjup på 0,8 meter men an-

tas i detta fall anläggas med ett djup om 1 meter och porositet 10 % ytan som krävs är 

cirka 160 kvadratmeter. Om trädplantering inte är möjlig kan de konstgjorda växtbäd-

darna utformas utan träd. Vattnet kan ledas via brunnar till bjälklaget och vidare längs 

bjälklaget till aktuella konstgjorda växtbäddar. Utformningen kan anpassas efter möjlig-

heter med höjdsättning. Vattnet avleds sen vid ledning till det kommunala ledningsnätet.  

GC-banor avleds till konstgjorda växtbäddar. Den fördröjningsvolymen som krävs för 

dessa ytor är ca 10 kubikmeter. Ytan som krävs på de konstgjorda växtbäddarna är ca 

100 kvadratmeter. Antagna dimensioneringsförutsättningar på de konstgjorda växtbäd-

darna beskrivs ovan.  

För stora och extrema regn föreslås torgytan höjdsättas med en högpunkt i väst och en 

lågpunkt i öst. På detta sätt skapas en sekundär avrinning vid höga flöden mot Urbergs-

gatan för vidare avledning åt sydöst i riktning mot Vilbergsparken. Marken närmas de om-

kringliggande byggnaderna bör höjdsättas med en minsta lutning på 2 % i cirka 3 meter, 

med sluttande effekt bort från byggnaderna 

ARO 3 – Kvartersmark, Äldreboende och parkering 

Dagvatten från gårdsytor leds till en nedsänkt grönyta på gården samt genomsläpplig 

överbyggnad. Totalt behöver 6 kubikmeterdagvatten fördröjas för att nå riktlinjen om 10 

millimeter fördröjning. Om den nedsänkta grönytan anläggs med ett djup på 0,11 meter 

behöver ytan vara cirka 20 kvadratmeter för att fördröja 2 kubikmeter vatten. Vattnet av-

leds därefter via dräneringsledning vidare till kommunalt ledningsnät alternativt låts vatt-

net infiltrera. Resterande 4 kubikmeter föreslås renas och fördröjas i genomsläpplig över-

byggnad. Om den genomsläppliga överbyggnaden utförs med ett djup om 0,2 meter med 

porositet 30 % behövs en yta om 66 kvadratmeter anläggas. 

Takytor leds till upphöjda regnbäddar intill fasad. Totalt behövs fördröjning av 10 kubik-

meter dagvatten, med utformning enligt tidigare beskriven utformnings behövs en yta om 

cirka 50 kvadratmeter anläggas med regnbäddar. Vattnet avleds därefter via dränerings-

ledning vidare till kommunalt ledningsnät alternativt låts vattnet infiltrera. Placering av 

bäddarna kan anpassas utifrån kvartersmark dit avledning är tekniskt möjlig. 

Parkeringen föreslås delvis anläggas med genomsläpplig överbyggnad, exempelvis gräs-

armering. Den genomsläppliga överbyggnaden föreslås anläggas med ett djup om 0,2 

meter med porositet 30 %. För att uppnå fördröjning av 6 kubikmeter dagvatten behöver 

cirka 95 kvadratmeter genomsläpplig överbyggnad anläggas, det motsvarar cirka 14 % 

av parkeringsytan.  

För stora och extrema regn bör marken höjdsättas med en minsta lutning på 2 % i cirka 

3 meter bort från byggnaderna. Sekundär avrinning ska i dessa fall ske i riktning mot när-

liggande gator för vidare avledning åt sydöst i riktning mot Vilbergsparken.  

ARO 4 – Kvartersmark, Flerfamiljshus i sydöst 

Flerfamiljshusområdet i öst har antagits bestå av takyta och gårdsyta. Från takytan behö-

ver 6 kubikmeter dagvatten fördröjas och från gårdsytorna behöver ytterligare 7 kubikme-

ter dagvatten fördröjas, totalt 13 kubikmeter. Allt dagvatten inom tekniskt avrinningsom-

råde 4 föreslås fördröjas och renas i nedsänkta regnbäddar, totalt behövs en yta om cirka 

65 kvadratmeter med tidigare beskriven utformning. Om möjligt kan vattnet infiltreras, 

dränering bör dock finnas till ledningsnät. 
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För stora och extrema regn bör marken höjdsättas med en minsta lutning på 2 % i cirka 

3 meter bort från byggnaderna. Sekundär avrinning ska i dessa fall ske i riktning mot när-

liggande gator för vidare avledning åt sydöst i riktning mot Vilbergsparken.  

ARO 5 – Kvartersmark, Vårdcentral och infart till garage  

Vatten från takytor på byggnaden (bl.a. innehållandes vårdcentral) samt omkringliggande 

mark föreslås ledas till regnväxtbäddar på grönytan intill garageinfarten, utformning enligt 

beskrivet ovan. För fördröjning av 10 kubikmeter dagvatten behövs en anläggningsyta om 

cirka 50 kvadratmeter. Vattnet avleds därefter via dräneringsledning vidare till kommunalt 

ledningsnät. 

För stora och extrema regn bör marken höjdsättas med en minsta lutning på 2 % i cirka 

3 meter bort från byggnaderna. Sekundär avrinning ska i dessa fall ske i riktning mot när-

liggande gator för vidare avledning åt sydöst i riktning mot Vilbergsparken. Ytan mellan 

garageinfarten och Urbergsgatan bör förses med ett väggupp, hög kantsten eller liknande 

åtgärd för att hindra tillströmning av vatten ner i garaget. Det är viktigt att befintligt flödes-

stråk längs Urbergsgatan inte leds om ner i garaget till följd av förändrade marknivåer.  

ARO 6 – Allmän platsmark, väg och GC-bana 

Vatten från gång- och cykelbanor samt vägen föreslås ledas till konstgjorda växtbäddar, 

även kallade skelettjordar, samt ett svackdike. Från gång- och cykelbanor samt vägen 

inom planområdet behöver totalt 25 kubikmeterdagvatten omhändertas. Från ytorna före-

slås 22 kubikmeter ledas till växtbäddarna och resterande 3 kubikmeter till svackdike. 

Växtbäddarna föreslås utformas enligt Norrköpings kommuns riktlinjer för utformning av 

växtbäddar12. Växtbäddar med mindre träd ska anläggas med ett minsta totaldjup på 0,8 

meter men föreslås i detta fall anläggas med ett djup om 1 meter och porositet 10 %. Den 

totala anläggningsyta som behövs för att uppnå fördröjningen är cirka 110 kvadratmeter. 

De konstgjorda växtbäddarna föreslås anläggas med trädplanteringar för att bidra till en 

ökad grönska. Anläggning kan ske under gång- och cykelbanor eller under väg. Om ytlig 

avrinning till växtbäddarna är möjlig på grund av höjdsättningen av marken kan det ske 

via rännor eller brunna och ledning. Avledning kan ske via dräneringsledning till det kom-

munala ledningsnätet efter fördröjning och rening. 

Svackdiket föreslås längs den gångbana som löper längs planområdets gräns norr om 

ARO 4. Till diket kan vatten från delar av Urbergsvägen samt intilliggande gångbana le-

das. För att säkerställa att fördröjningsvolymen om 3 kubikmeter kan nås behöver diket 

vara 32 m2. Diket antas med en längd på cirka 60 meter med ett minsta djup om 0,1 me-

ter, med denna utformning kan fördröjningsvolymen säkerställas. Avledning till diket kan 

ske ytligt samt via brunn och ledning. Diket fungerar även avledande vid stora och ex-

trema regn för att minska avrinningen mot Vilbergsskolan söder om planområdet. 

För stora och extrema regn bör marken höjdsättas med en minsta lutning på 2 % i cirka 

3 meter bort från närliggande byggnader. Befintlig avrinning för området sker idag mot 

Vilbergsskolan men framtida höjdsättning ska verka för att avleda extrema flöden sydöst i 

riktning mot Vilbergsparken. Marken längs planområdets södra gräns bör höjdsättas likt 

marken närmast bebyggelse med en svag sluttning norrut. Om höjdnivåerna är svåra att 

hantera mot befintlig mark kan en avledande funktion erhållas med hjälp av kantstenar. 
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9.2 Principlösningar 

För att skapa en god fördröjning och rening inom planområdet kan både tak- och gårdsy-

tor/ytor ovan samt under mark nyttjas för att skapa en yteffektiv och samtidigt estetiskt till-

talande dagvattenhantering. Nedan följer en beskrivning av de dagvattenlösningar som 

föreslås anläggas inom området. 

9.2.1 Regnbäddar 

Dagvattenhantering i regnbäddar, se figur 13 samt 14, bygger både på fördröjning och re-

ning i filtermaterialet samt på växternas förmåga att reducera flöden och föroreningar. 

Regnbäddar utgörs av ett uppbyggt filtermaterial och har en växtbeklädd yta med exem-

pelvis buskar, mindre plantor eller naturligt etablerade växter. Utformningen kan varieras 

på olika sätt och växtbäddarna kan vara nedsänkta eller upphöjda i förhållande till intillig-

gande marknivå. Bäddarna utformas med ett ytligt fördröjningsmagasin dit vatten tillrinner 

och fördröjs medan det infiltreras genom underliggande jordlager. 

För att bibehålla funktionen behöver anläggningar underhållas och driftas kontinuerligt i 

form av vattning vid etablering, ogräsrensning, rening kring inlopp/utlopp och brunnar och 

luckring av jorden.  

Rening av suspenderat material och metaller fungerar även vintertid trotts lägre tempera-

turer. Dock försämras då reningen av kväve och fosfor. Inlopp och bräddfunktioner bör 

utformas så risken för att de ska sätta igen eller frysa vid lägre temperaturer minimeras.  

  

Figur 13. Regnbäddar som dagvattenhantering med trädplantering t.v. samt intill fasad t.h. (Foto: 

Bjerking AB). 

 

Figur 14. Principlösning av en Regnbädd (Illustration: Tvärsektioner TH-P-006 Norrköping kommun 

2020-22-13). 
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Enligt StormTac:s schablonkostnader för dagvattenanläggningar12 prissätts biofilter, ex-

empelvis växtbädd eller träd med konstgjordväxtbädd, mellan 5 600 – 17 500 kro-

nor/kvadratmeter med en medelkostnad på cirka 10 000 kronor/kvadratmeter. Kostna-

derna framtagna för 2019 års prissättning. 

9.2.2 Öppna makadamytor  

Öppna makadamytor kan utformas på en rad olika sätt och används främst i syfte att för-

dröja och samtidigt avleda dagvatten men kan även bidra till viss rening av vattnet genom 

sedimentering. Exempel på lösningen visas i figur 15. Makadamlösningar har ett mindre 

platsbehov jämfört med svackdiken och är möjliga att kombinera med andra lösningar. 

Det översta lagret består av ett genomsläppligt lager, exempelvis makadam med mindre 

kornstorlek. Makadamytan kan ha öppen botten och låtas infiltrera eller tät botten med 

avledning via dräneringsrör. Om konstruktionen anläggs med tät botten bör dräneringsrö-

ret som avleder vattnet till dagvattennätet placeras ett par decimeter ovanför botten för att 

skapa utrymme för partiklar att sedimentera. Lämpligheten av anläggning med öppen bot-

ten beror av föroreningsbelastningen och möjligheten att infiltrera vatten till underliggande 

mark.  

Om omkringliggande byggnationer eller anläggningar riskerar att skadas vid bräddning 

från den öppna makadamytan bör det möjliggöras att avleda kraftiga flöden till lednings-

nät eller förbi anläggningen. En bräddbrunn kan anläggas i nivå med högsta tillåtna vat-

tennivå.  

 

Figur 15. Exempelbild på en öppen makadamyta (Foto: Bjerking AB). 

Underhåll sker genoms renhållning och rensning av ogräs vid behov. Om översvämnings-

skydd anläggs bör detta regelbundet kontrolleras för att undvika igensättning. Efter en 

längre tid kan makadamfyllningen behöva bytas då igensättning kan ske på grund av se-

dimenterade partiklar, tidsramen för detta behov beror dock på belastningsgraden. Vinter-

tid finns risk för igenfrysning vilket minskar infiltrationsförmågan och reningseffekten. Om 

det är god infiltrationskapacitet minskar risken för igenfrysning. Det finns dock risk för att 

den öppna makadamytan fryser igen om temperaturen blir för låg.  

 

12 StormTac schablonkostnader för dagvattenanläggningar (2019-05-24) 
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Kostnaden för att anlägga öppna makadamytor enligt StormTac:s schablonkostnader för 

makadammagasin är 400–1000 kronor/kubikmeter med medelkostnad på 650 kronor/ku-

bikmeter. Med schablonkostnader från 2019.  

9.2.3 Konstgjord växtbädd med trädplantering 

Dagvattenhantering i konstgjorda växtbäddar med träd, se figur 16 och 17, är en teknik 

som är användbar i anslutning till vägar, parkeringsytor och bostadsgårdar. Lösningen 

benämns ofta även som skelettjord. Anläggningarna utformas som makadamfyllda gropar 

där dagvatten kan renas och magasineras i filtermaterialet. Reningen i jordarna sker 

bland annat genom sedimentering och infiltration i anläggningen samt genom trädens 

vatten- och näringsämnesupptag i rötterna.  

Vid trädens etableringsfas krävs regelbunden bevattning och regelbunden kontroll av 

växtligheten. Underhåll i form av rensning av inloppsbrunnar bör utföras kontinuerligt för 

att upprätthålla vattentillförseln och syreintag. Genomsläppligheten i filtermaterialet kan 

minska med tiden om föroreningsbelastningen från avrinningsområdet är stort, detta gör 

att den konstgjorda växtbädden kan behöva luckras upp eller tas bort och bytas ut vid 

jämna tillfällen. Genom att installera ett sedimentfång innan växtbädden kan ackumule-

rande sediment minska i anläggningens in- och utlopp. Underhållsintervallet för anlägg-

ningen kan på så vis minskas men kräver i stället en regelbunden tömning av sediment-

fånget. 

 

Figur 16. Möjlig utformning av konstgjord växtbädd med träd (Foto: Bjerking AB). 
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Figur 17. Principskiss för en konstgjord växtbädd med träd (Illustration: Tvärsektioner TH-P-006 

Norrköping kommun 2020-22-13). 

Anläggandet av en dagvattenlösning bestående av konstgjordväxtbädd med träd kostar 

enligt WRS13 cirka 60 000 kronor per träd, om arbetet utförs i samband med att marken 

ska grävas upp som exempelvis fallet vid nybyggnation. Om skelettjordar med träd an-

läggs i befintliga miljöer kan kostnaden uppgå till det dubbla då exempelvis kostnaden för 

schakt måste inkluderas. Kostnaderna är framtagna 2016.  

Enligt StormTac:s schablonkostnader för dagvattenanläggningar14 prissätts biofilter, ex-

empelvis växtbädd eller träd med konstgjordväxtbädd, mellan 5 600 – 17 500 kro-

nor/kvadratmeter med en medelkostnad på cirka 10 000 kronor/kvadratmeter. Kostna-

derna framtagna för 2019 års prissättning. 

9.2.4 Gröna tak 

Takytor som ersätts med gröna tak, se figur 18, möjliggör att regnvatten på dessa ytor 

fördröjs och absorberas av växtlighet. Vid planering av gröna tak ska taklutningen och 

underhåll anpassas för att upprätthålla funktionen och förhindra att näringsämnen sprids 

vidare till recipient.  

Inledningsvis är det viktigt att följa upp hur pass väl växtligheten tar sig på taken och se 

över om en en kompletterande plantering eller bevattning krävs. Regelbundet underhåll 

bör ske i form av ogräsrensning och översiktliga dräneringskontroll så att inga 

hängrännor eller stuprör sätts igen av vegetationsrester. Med tiden bör tillförsel av vatten 

och näring ses över för att optimera takets funktion. För att minska läckage av 

näringsämnen från gröna tak bör gödsling genomföras sparsamt och med eftertanke.  

 

13 Kostnadsberäkningar av exempellösningar för dagvatten (WRS AB, 2016-04-11) 
14 StormTac schablonkostnader för dagvattenanläggningar (2019-05-24) 
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Figur 18. Möjlig utformning av gröna tak. Till höger ses grönt tak med kassetter under (Foto: Bjer-

king AB). 

Kostnaden för att köpa in och anlägga ett extensivt grönt tak kan enligt StormTac:s 

schablonkostnader prissättas mellan 450-550 kronor/kvadratmeter med en medelkostnad 

på 500 kronor/kvadratmeter. Med schablonkostnader från 2019. 

9.2.5 Genomsläpplig överbyggnad 

Genomsläpplig överbyggnad är ett alternativ för att kombinera exempelvis parkeringsytor, 

gångbanor eller gårdsplan med dagvattenhantering. Vatten tillåts infiltrera genom över-

byggnaden och vid behov kan ett underliggande magasin anläggas. Överbyggnaden kan 

förslagsvis bestå av marksten med genomsläppliga fogar, genomsläpplig betong, genom-

släpplig asfalt eller grus, se figur 19 samt 20.  

Ytor med genomsläpplig överbyggnad renar dagvattnet genom sedimentering av partik-

lar, följt av filtrering och slutligen fastläggning. Mindre oljespill från bilar binds till över-

byggnaden samt det övre marklagret och kommer efter hand att brytas ner, genomsläpp-

lig överbyggnad bedöms vara en naturlig process för oljeavskiljning.  

Regelbunden skötsel behövs i form av gräsklippning, ogräsrensning och högtrycks-

spolning som kombineras med vakuumsugning samt byte av igensatt fogmaterial. Under-

hållsbehovet styrs av vald beläggningstyp.  
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Figur 19. Två exempel på genomsläpplig överbyggnad, gräsarmering till vänster och genomsläpp-

lig överbyggnad med fördröjning i underbyggnad till höger (Foto: Bjerking AB). 

 

Figur 20. Principskiss för en genomsläpplig överbyggnad (Illustration: Tvärsektioner TH-P-006 

Norrköping kommun 2020-22-13). 

Enligt kostnadsberäkningar15 från WRS uppgår priset för anläggandet av en genomsläpp-

lig beläggning till cirka 850 kronor/kvadratmeter. I kostnaden ingår plattor, sättgrus, bärla-

ger samt själva anläggandet. Kostnader framtagna för 2016 års prissättning.  

9.2.6 Nedsänkt grönyta 

Stora grönytor såsom gräsmattor eller naturmark är ett alternativ för att fördröja, rena och 

avleda dagvatten. Dessa kan också skapas för ändamålet och kan då utformas med skål-

ning för att möjliggöra tillförsel av större flöden, se figur 21. Lämpligen leds dagvattnet till 

ytan på bred front som kan ta omhand dagvatten från vägar, parkeringar, tak eller bo-

stadsområden. För optimal fördröjning och rening bör lutningen på grönytan inte allt för 

brant, en långsammare infiltration ökar reningsgraden då fler partiklar hinner fastläggas. 

Reningsförmågan beror av underliggande jorddjup, jordens förmåga att binda partiklar 

samt infiltrationskapacitet. Reningen sker i form av upptag av föroreningar och partiklar 

som avskiljs i de olika lagren. Växtlighet i form av exempelvis gräs tar upp näringsämnen 

som på så vis nyttiggörs. Om låga flöden förväntas kan grönytan vara plan, svagt slut-

tande eller något varierande. Stora flöden kan avledas till dagvattennätet om det inte är 

 

15 Kostnadsberäkningar av exempellösningar för dagvatten (WRS AB, 2016-04-11) 
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möjligt att infiltrera eller magasinera vattnet på ytan. För extrema regn bör avrinningsvä-

gar ses över om ytan inte kan stå vattenfylld under en tid.  

Vintertid kan infiltrationsförmåga och reningseffekt minska vid igenfrysning. Underhåll 

sker i form av klippning vid gräsbeklädd grönyta, lövkrattning och renhållning. Efter en 

längre tid kan genomsläppligheten minska och ytan sättas igen, ytlagret får då luckras el-

ler bytas. 

 

Figur 21. Exempel på nedsänkt grönyta (Foto: Bjerking AB). 

Enligt StormTac:s schablonkostnader för dagvattenanläggningar16 prissätts översilnings-

yta till mellan 28–179 kronor/kvadratmeter med en medelkostnad på 112 kronor/kvadrat-

meter. Med schablonkostnader från 2019. 

9.2.7 Svackdike 

Svackdiken är en lösning för att avleda och fördröja dagvatten, ofta i anslutning till väg, 

gata eller annan hårdgjord yta, se figur 22. Diket är gräsbeklätt och har en svag eller 

måttlig lutning som kan anläggas med dämmande hinder eller utlopp med möjlighet att 

strypas för en flödesutjämnande funktion. Normalt sett anläggs de inte med dränering till 

skillnad från infiltrationsdiken. Bräddningsbrunn kan anläggas för att avleda dagvattnet till 

dagvattennätet. Diket kan användas i kombination med andra lösningar. Svackdiken fun-

gerar även väl för snölagring förutsatt in- och utlopp är fria från is. 

Den främsta reningen sker genom sedimentering av större partiklar eller sand. Renings-

förmågan är också beroende av utformningen, desto längre dike desto större möjlighet att 

avskilja fler och finare partiklar. Om infiltrationsmöjlighet finns kan även lösta föroreningar 

avskiljas, om inte är det möjligt att kombinera med andra tekniker för att uppnå detta. Vid 

lämpliga markförhållanden kan vattnet infiltrera till underliggande mark och på så vis även 

renas till viss del. Växtlighet ovan mark kan också bidra till rening och upptag av närings-

ämnen. 

Underhåll krävs i form av relativt enkla metoder så som gräsklippning, rensning av ogräs, 

sedimentrensning samt renhållning. Regelbunden kontroll av eventuella erosionsskador 

 

16 StormTac schablonkostnader för dagvattenanläggningar (2020-10-13) 
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bör ske. Vid större rensning rekommenderas insamling av materialet ske för att minska 

risken för spridning av redan bundna föroreningar. Återetablering av gräs kan behövas 

efter rensning. In- och utlopp bör kontrolleras regelbundet för att minska risken för brädd-

ning. 

 
Figur 22. Exempel på svackdike i Stockholm stad (Foto: Bjerking AB). 

Enligt StormTac:s schablonkostnader för dagvattenanläggningar17, prisuppgift från 2019, 

uppgår anläggningskostnaden för ett svackdike till mellan 160–550 kronor/kvadratmeter 

med en medelkostnad på 360 kronor/kvadratmeter.  

9.3 Reningseffekt 

Generella reningseffekter för föreslagna dagvattenåtgärder redovisas i tabell 7. Renings-

effekterna bör ses som en fingervisning och kan ge en indikation över hur det framtida 

föroreningsbidraget från planområdet kan komma att påverkas efter föreslagen dagvat-

tenhantering. Samtliga föroreningsberäkningar redovisas i Bilaga 2. 

  

 

17 StormTac schablonkostnader för dagvattenanläggningar (2020-10-13) 
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Tabell 7. Generella reningseffekter i genomsläpplig överbyggnad, nedsänkt grönyta, regnbäddar, 

konstgjord växtbädd med trädplantering, gröna tak, öppna makadamytor och svackdike (StormTac 

v.20.2.2) 

Reningseffekt [%] 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Regnbäddar  

65 40 80 65 85 85 55 75 80 80 70 85 85 

Öppna makadamytor  

60 55 80 65 85 85 55 65 45 80 90 60 60 

Konstgjord växtbädd med trädplantering 

55 55 75 75 80 65 70 65 50 90 85 75 75 

Gröna tak  

-220* -120* 65 -100* 20 20 25 35 -35* 90 0 -332* 0 

Genomsläpplig överbyggnad  

65 75 79 75 95 70 70 65 45 90 85 75 75 

Nedsänkt grönyta   

65 40 80 65 85 85 55 75 80 80 70 85 85 

Svackdike 

35 35 65 50 65 65 50 50 15 70 85 60 60 

*De negativa procentsatserna innebär att en ökning av ämnet kan förväntas istället för en reducering. För gröna 

tak kan det vara en följd av att valda tak behöver gödslas.  

Föroreningsmängder och -halter har beräknats efter rening i föreslagna dagvattenåtgär-

der. Beräkningen har gjorts i StormTac (v. 20.2.2) där föreslagna anläggningar likställts 

med reningsanläggningarna krossdike, biofilter, grönt tak, skelettkonstruktion, översil-

ningsyta samt svackdike som finns i StormTac. Grönytor har antagits utan rening. Beräk-

ningarna visar att både mängder och halter beräknas minska jämfört med befintlig situat-

ion efter fördröjning och rening i föreslagna åtgärder. Planen bedöms därmed inte för-

svåra möjligheten att uppnå MKN i recipienten. Observerad fosforhalt i recipienten har 

mätts till 141 µg/l, vilket är i nivå med dagens halt som beräknats från planområdet. Med 

föreslagna åtgärder beräknas en halt omkring 57 µg/l vilket är en stor förbättring. 

För att bedöma konsekvenserna för recipienten och dess möjlighet att uppnå MKN be-

hövs en övergripande utvärdering av recipienten. I dagsläget finns inga rikt-/gränsvärden 

framtagna varken nationellt eller lokalt. Med hänsyn till recipientens stora avrinningsom-

råde i förhållande till detaljplanens area är det därmed svårt att avgöra detaljplanens fak-

tiska inverkan. En stor del av Ljurabäcks avrinningsområde består av naturmark och 

åkermark varför en utspädning av halterna i recipienten fås. Recipientens hela avrin-

ningsområde bör tas hänsyn till och acceptabla halter samt behov av reducering av för-

oreningsmängder utredas. Nödvändiga åtgärder för att nå reduktionen bör undersökas då 

enskilda detaljplaner inte kan säkerställa att MKN kan nås. Kommunen behöver ta ett hel-

hetsgrepp och rekommenderas utföra ett lokalt åtgärdsprogram (LÅP) för Ljurabäck för 

att garantera vattenförekomstens möjlighet att efterleva kraven för MKN. Den enskilda 

detaljplanen för Beryllen 1 med närområde bedöms efter exploatering med föreslagna åt-

gärder bidra till en kraftig reducering av samtliga föroreningar till Ljurabäck. Därmed sker 

även en reduktion till Lindö kanal (Motala ström) samt till Pampusfjärden där Ljurabäck 

mynnar ut. 
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9.4 Materialval 

Val av byggnadsmaterial är en mycket viktig del i att uppnå miljökvalitetsnormerna och 

källor till föroreningar i dagvatten kan begränsas genom kloka materialval. Exempelvis 

bör tak- och fasadmaterial som koppar, zink och dess legeringar undvikas. Plastbelagda 

plåttak avger organiska föroreningar och lösningar som behöver gödsling kan leda till 

ökad tillförsel av näringsämnen till dagvattnet. Planen bör därför inte föreskriva material 

som ger ifrån sig miljöskadliga ämnen. Byggvaror bör klara egenskapskriterier som satts 

upp av branschorganisationer såsom BASTA eller Byggvarubedömningen. För att 

undvika onödigt tillskott av miljöfarliga ämnen är det viktigt att tidigt se över de material 

som ska användas vid byggnation. 

BASTA är ett egendeklarationssystem där leverantörer och tillverkare av bygg- och 

anläggningsprodukter registrerar de produkter som klarar kraven gällande innehåll av 

ämnen med farliga egenskaper. Informationen i systemet tredjepartsgranskas 

och kvalitetssäkras genom regelbundna revisioner av anslutna leverantörer och 

tillverkare. EU:s kemikalielagstiftning REACH är kärnan i BASTA:s krav på kemiskt inne-

håll. BASTA-systemet bidrar till att uppnå Sveriges nationella miljömål ”Giftfri miljö” ge-

nom att fasa ut ämnen med farliga egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter. 

Vid gödsling av exempelvis planteringar och gröna tak är det också viktigt att rätt mängd 

gödsel ges vid ett tillfälle då växtligheten har möjlighet att tillgodose näringen. Om ett 

överskott sker tas inte näringsämnena upp och riskerar att avledas till recipienten.  

9.5 Ansvarsfördelning 

Förutsättningarna för hur dagvattenhantering ska ske och vem som ansvarar för vilken 

anläggning avgörs när planområdet delas in i allmän platsmark och kvartersmark. Indel-

ningen regleras i detaljplanen. Åtgärder på kvartersmark bör generellt vara privata åtgär-

der och åtgärder som placeras på allmän platsmark är generellt åtgärder som omhänder-

tas av VA-huvudman och/eller av kommunen. Kostnadsfördelning av anläggning och drift 

av dagvattenåtgärder fördelas enligt ansvar. 

Inom kommunen ansvarar VA-huvudmannen för ledningsnätet och servisanslutningar till 

fastigheterna. I Vilbergen ansvarar Nodra för avledning av dagvatten upp till ett 20-års-

regn. För att inte belasta ledningsnätet mer efter exploatering innebär detta en fördröj-

ningsvolym på cirka 33 kubikmeter fördelat enligt tabell 6. Kommunens riktlinjer innebär 

att ytterligare fördröjning, cirka 90 kubikmeter, krävs för att omhänderta de första 10 milli-

meter dagvatten som landar inom planområdet, se tabell 5. Åtgärdsvolymen på allmän 

platsmark uppgår till 51 kubikmeter och säkrar där med att kommunen och Nodra själva 

omhändertar en större volym än vad som krävs för befintligt utflöde. 

Norrköpings kommun har delat upp och illustrerat ansvarsfördelningen av dagvatten i en 

tabell i sin tekniska handbok. Fyra grupper har skapats och illustreras i tabell 8 nedan. 
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Tabell 8. Definition, hantering och ansvar av dagvatten i Norrköpings kommun 

Namn och 

återkomsttid 
Beskrivning Hantering och ansvar 

Mindre regn 

Cirka 10 millimeter, 

1–2 år 

Vardagsregn som marken 

ofta har kapacitet att infil-

trera eller fördröja direkt 

Markägaren är ansvarig i form av ägare av kvarters-

mark eller allmän platsmark. Omhändertas med 

gröna ytor, växtbäddar, uppsamlingssystem mm 

Stora regn 

Upp till 10–30 år 

Stora mängder vatten som 

ofta behöver tas om hand i 

gemensamma anlägg-

ningar om inte marken har 

väldigt bra infiltrationsför-

måga 

I samlad bebyggelse har Nodra ansvar om inte hante-

ringen kan ske med infiltration. För enskild bebyg-

gelse ligger ansvaret på väghållaren och markägaren. 

I Vilbergen beräknas 20-årsregn  

Extrema regn 

Upp till minst 100 år 

Vatten som börjar rinna på 

vägar och grönytor när an-

läggningarna för mindre 

och stora regn är fulla eller 

mättade 

Avledning behöver ske med sekundära avrinningsvä-

gar och översvämningsytor. Samhällsbyggnadskon-

toret har ansvar inom detaljplanelagt område där vi är 

huvudman för allmän plats. Utanför detaljplanelagt 

område eller i områden med vägföreningar ligger an-

svaret på markägaren eller vägföreningen. 

Katastrofala regn 

Mer än 100 år, kan in-

träffa tidigare om han-

tering av mindre, 

stora och extrema 

regn inte fungerar. 

Regn som är så stora att 

de inte går att planera åt-

gärder för utan att endast 

minimera skador med till-

fälliga åtgärder 

Sårbarheten kan minska genom rutiner och olika 

skyddsmaterial. Samordning sker via kommunens 

krisledningsorganisation. 

 Fortsatt arbete 

För att bedöma lämplighet och möjlighet till infiltration dagvatten samt grundvattennivåer 

inom planområdet föreslås en geoteknisk undersökning.  

Då ett potentiellt förorenat område förekommer inom planområdet föreslås en miljötek-

nisk markundersökning utföras för att bedöma eventuellt behov av marksanering samt 

lämplighet att infiltrera dagvatten inom planområdet. 

 Slutsats och rekommendationer 

Ombyggnationen av Beryllen 1 med närområde beräknas innebära en förändring av dag-

vattenflöden samt föroreningsinnehåll i dagvattnet. Planen beräknas medför ett ökat dag-

vattenflöde motsvarande cirka 48 liter/sekund för ett 20-årsregn. Utan föreslagen dagvat-

tenhantering kan exploateringen förväntas generera en minskad mängd föroreningar för 

samtliga undersökta ämnen. Beräkningarna för halter visar att fosfor kan förväntas öka till 

följd av exploateringen medan resterande ämnen minskar. Viss rening är där med nöd-

vändig samtidigt som möjligheten att förbättra nuvarande situation är stor.  

För att följa Norrköping kommuns riktlinje om fördröjning av 10 millimeter dagvatten krävs 

en total fördröjning av cirka 128 kubikmeter dagvatten inom planområdet. Det kan jämfö-

ras med den erforderliga fördröjningsvolymen på cirka 36 kubikmeter dagvatten som är 

nödvändig för att inte öka utflödet från området jämfört med befintlig situation. Total vo-

lym för 10 mm på allmän platsmark är 51 kubikmeter vilket överstiger den erforderliga för-

dröjningsvolymen. Ytterligare fördröjning krävs därmed inte för att säkra att kommunen 

och Nodra själva omhändertar en minsta volym för befintligt utflöde. 

Lokalt omhändertagande av dagvattnet föreslås inom planen. Åtgärder föreslås i möjlig 

mån anläggas som gröna, öppna lösningar. De åtgärder som föreslås är genomsläpplig 

överbyggnad, nedsänkt grönyta, regnbäddar, konstgjord växtbädd med trädplantering, 

gröna tak, öppna makadamytor samt svackdike.   
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Vid fördröjning och rening av dagvatten enligt förslagna åtgärder beräknas både flöde 

och föroreningar minska jämfört med befintlig situation. Planen bedöms därmed inte för-

svåra för recipienten att uppnå MKN. 

Med planerad höjdsättning bedöms översvämningsrisken inom planområdet att förbättras 

efter exploateringen jämfört med nuläget. Kring vändplanen längst i söder på Urbergsga-

tan kan något mer vatten bli stående men i övrigt minskar risken för stående vatten. Vatt-

net bedöms också kunna avledas på ett mer säkert sätt till den planerade nedsänkta akti-

vitetsytan i Vilbergsparken genom ett avledande svackdike och förändring i höjdsättning 

då mindre vatten rinner mot Vilbergsskolan med planerad höjdsättning av marken. 
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Bilaga 1 - Ytliga avrinningsområden och rinnstråk

Uppdragsnamn: Dagvattenutredning
- Beryllen 1 med närområde
Uppdragsnummer: 20U2844
Handläggare: E. Holm, G.Hjerpe
Datum: 2021-03-26
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 Uppdragsnamn Dagvattenutredning – Beryllen 1 med 
närområde Vilbergen, Norrköpings kommun 

Uppdrag nr 20U2844 

Datum 2021-12-15 

Bilaga 2 – Föroreningsberäkningar 

Översiktliga föroreningsberäkningar har utförts i StormTac (v.20.2.2) och baseras på schablonvärden för ämnen från 
olika typer av markanvändning. Schablonhalterna innehåller stora osäkerheter och bör därför mer ses som en 
fingervisning än som exakta. Föroreningsberäkningarna har utförts för hela planområdet med en nederbörd på 590 
mm/år. Tabell 1 visar föroreningsmängder innan och efter exploatering samt efter exploatering med föreslagen 
dagvattenhantering. Tabell 2 visar motsvarande beräkningar för föroreningshalter. 

Tabell 1. Föroreningsbelastning för befintlig och planerad markanvändning inom planområdet enligt schablonhalter 
(StormTac v.20.2.2). Mängder som ökar jämfört med befintlig situation har markerats med fet stil 

Ämne 
Befintlig situation 

[kilogram/år] 

Planerad situation utan 
dagvattenåtgärder 

[kilogram/år] 

Planerad situation inklusive 
dagvattenåtgärder 

[kilogram/år] 

Fosfor (P) 1,2 1,1 0,44 

Kväve (N) 16 13 4,9 

Bly (Pb) 0,08 0,04 0,01 

Koppar (Cu) 0,19 0,13 0,04 

Zink (Zn) 0,47 0,28 0,05 

Kadmium (Cd) 0,004 0,004 0,001 

Krom (Cr) 0,07 0,04 0,01 

Nickel (Ni) 0,06 0,04 0,01 

Suspenderad substans (SS) 490 270 60 

Benso(a)pyren (BaP) 0,0002 0,00011 0,00004 

  
 

Tabell 2. Föroreningshalter för befintlig och planerad markanvändning inom planområdet enligt schablonhalter 
(StormTac v.20.2.2). Halter som överskriver befintlig situation är markerade med fet stil 

Ämne 
Befintlig situation 

[mikrogram/liter] 

Planerad situation utan 
dagvattenåtgärder 
[mikrogram/liter] 

Planerad situation inklusive 
dagvattenåtgärder 
[mikrogram/liter] 

Fosfor (P) 130 140 57 

Kväve (N) 1 700 1600 630 

Bly (Pb) 9,1 4,8 0,81 

Koppar (Cu) 20 16 4,7 

Zink (Zn) 51 34 6,6 

Kadmium (Cd) 0,44 0,42 0,08 

Krom (Cr) 7,1 5,4 1,7 

Nickel (Ni) 6,5 4,4 1,4 

Suspenderad substans (SS) 53 000 33000 7700 

Benso(a)pyren (BaP) 0,021 0,014 0,005 

 



Bilaga 3 - Åtgärdsförslag dagvatten

Uppdragsnamn: Dagvattenutredning - 
Beryllen 1 med närområde
Uppdragsnummer: 20U2844
Handläggare: EH/MW
Datum: 2021-12-15
Version: Slutleverans
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¯

Teckenförklaring
Områdesgräns
Situationsplan

Avrinning
Avrinning
Sekundär avrinning

Åtgärd
Genomsläpplig
beläggning
Grönt tak
Makadam
Nedsänkt grönyta
Regnväxtbädd
Skelettjord
Svackdike

Markanvändning
Flerfamiljshusområde
GC
Grönyta
Gårdsyta
Parkering
Tak
Torgyta
Väg

x

ARO 1
Hälften av takytorna 
fördröjs i regnbäddar.

Total fördröjning: 11 m3

Ytbehov: 55 m2

ARO 2
GC-ytor fördröjs i 

Konstgjorda växtbäddar. 
Total fördröjning: 10 m3

Ytbehov: 104 m2

x

x

x

x

x

x

ARO 5
Takytor, torgytor

och garagenedfart
 fördröjs i regnbäddar.
Total fördröjning: 10 m3

Ytbehov: 50 m2

ARO 1
Hälften av takytorna 
fördröjs i gröna tak.

Total fördröjning: 11 m3

Ytbehov: 370 m2

ARO 4
Takytor och gårdsytor 
fördröjs i regnbäddar.

Total fördröjning: 13 m3

Ytbehov: 65 m2

x
ARO 1

Väg och toryta fördröjs 
Konstgjorda växtbäddar.

Total fördröjning: 3 m3

Ytbehov: 5 m2

ARO 3
Parkering fördröjs i 

genomsläpplig överbyggnad.
Total fördröjning: 6 m3

Ytbehov: 95 m2

ARO 3
Gårdsytor fördröjs i 
nedsänkt grönyta:

Total fördröjning: 2 m3

Ytbehov: 20 m2

och genomsläpplig 
överbyggnad:

Total fördröjning: 4 m3

Ytbehov: 66 m2.

ARO 3
Takytor fördröjs i 

regnbäddar.
Total fördröjning: 10 m3

Ytbehov: 50 m2

ARO 1
Gårdsytor fördröjs i 

öppna makadamytor.
Total fördröjning: 7 m3

Ytbehov: 120 m2

Höjdsättning av mark för att medföra
ytlig avrinning mot nedsänkt

aktivitetsyta i Vilbergsparken.

x

ARO 6
GC och vägytor fördröjs i 
konstgjorda växtbäddar:
Total fördröjning: 22 m3

Ytbehov: 110 m2

samt svackdike:
Total fördröjning: 3 m3

Ytbehov: 32 m2

x

ARO 2
Torgytor fördröjs i

konstgjorda växtbäddar.
Total fördröjning: 16 m3

Ytbehov: 160 m2
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