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SAMMANFATTNING 

 

Norrköpings kommun avser att etablera ett nytt område för industri och logistik vid 

fastigheten Klinga borg 17:6, strax väster om Norrköping. I samband med 

exploateringen kommer jordbruks- och skogsmark att övergå till hårdgjorda och 

trafikerade ytor.  

 

Topografin i området sluttar från en höjdrygg i väst ned mot öster. Strax öster om 

utredningsområdet finns en deponi med flera diken för lakvatten och ytvatten.  

Utredningsområdet angränsar även till Glans vattenskyddsområde, vilket medför krav 

på rening av dagvatten innan utsläpp till recipienten. Möjlighet ska också finnas till 

fördröjning och uppsamling i samband med exempelvis kemikalieolyckor. 

Dagvattenanläggningar inom skyddszonerna bör vara täta så att infiltration av orenat 

dagvatten inte är möjlig. 

 

Jordarten i området består av lerjordar och infiltrationsmöjligheterna bedöms därmed 

som låga. Den anlagda våtmarken nedströms utredningsområdet har gett upphov till 

höjda grundvattennivåer i anslutning till området. Under hösten 2019 och vintern 2020 

har nya inmätningar på grundvattennivån vid de låglänta delarna av området utförts, 

vilka indikerat artesiskt grundvatten samt nivåer mellan ca 0,1-1,75 m under markytan.  

 

Utförda beräkningar visar att exploateringen medför en kraftig ökning av 

dagvattenflöden och föroreningstransport från området om ingen fördröjning görs.  

 

Dagvattensystemet förslås bestå av diken längs huvudgatorna för avledning av 

dagvattnet tillsammans med öppna dagvattendammar kombinerade för rening och 

fördröjning. Till dikena ansluts fastigheternas dagvattenserviser. Dagvattnet släpps 

efter fördröjning till ett befintligt dike norr om den före detta järnvägsbanken. Det 

befintliga diket ingår idag i Herrebrokärrens invallningsföretag. Det rekommenderas 

att invallningsföretagets kostnadsfördelningslängd uppdateras, och att avtal görs i en 

ny överenskommelse som sedan kan fastställas av mark- och miljödomstolen. 

  

Gällande spillvattenanslutningar förslås den befintliga pumpstationen för spillvatten 

vid utredningsområdets nordvästra gräns flyttas längre öster ut, längs med Skalles väg. 

Pumpstationens nya placering möjliggör att alla verksamheter inom den västra delen 

av området kan anslutas med självfall. Den östra delen av området kommer 

förmodligen behöva pumpa sitt spillvatten fram till förbindelsepunkten på Skallesväg. 

Skulle denna fastighet styckas upp måste även va-ledningar på Skallesväg förlängas 

och även ytterligare pumpstation anläggas i låg punkten på Skallesväg. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Norrköpings kommun avser att etablera ett nytt verksamhetsområde vid fastigheten 

Klinga borg 17:6, strax väster om Norrköping. I samband med framtagande av 

detaljplan behöver en teknisk utredning inklusive dagvattenutredning utföras. 

 

Tyréns har fått i uppdrag av Norrköpings kommun att upprätta en dagvattenutredning 

som syftar till att redogöra för förutsättningarna och ge förslag på dagvattenhantering 

i området.  

 

1.2 UPPDRAG 

Uppdraget omfattar följande delar: 

 

• Områdesbeskrivning med redogörelse över förutsättningarna för 

dagvattenhantering.  

• Flödesberäkningar före och efter exploatering för 20 års återkomsttid, inklusive 

framtagande av fördröjningsvolymer.  

• Översiktliga föroreningsberäkningar före och efter exploatering av 

utredningsområdet.  

• Översiktliga flödes- och föroreningsberäkningar för befintligt 

verksamhetsområde nordväst om utredningsområdet.  

• Förslag på anläggningar för dagvattenhantering och lämplig placering av dessa. 

• Kartlägga eventuellt behov av ytterligare utredningar 

• Utredning kring en ny ledningssträcka för vatten- och spillvattenledningar, samt 

förslag på placering av ny pumpstation.  

 

Tillkommande punkter efter samråd: 

 

• Påverkan på vattenskyddsområde Glan/Motala Ström  

• Redogörelse angående påverkan på MKN av Motala Ström 

• Påverkan på reningseffekt av Herrebro Våtmark samt nivå i våtmark 

• Skyfallsanalys för planerat område 

• Risk för spridning av föroreningar till grundvatten 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 STYRANDE DOKUMENT 

• Ansvarsfördelning för dagvatten i Norrköpings kommun, 2015-11-24. 

• Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering, Norrköpings kommun, 2019-04-30. 

• Avledning av dag-, drän och spillvatten P110, Svenskt Vatten.  

• Hållbar dag- och dränvattenhantering, Råd vid planering och utformning. P105 

Svenskt vatten.  

 

2.2 UNDERLAG OCH KÄLLOR 

 

• PM Geoteknik, Klinga verksamhetsområdet etapp 1, Tyréns, daterad 2018-12-

13. 

• PM Klinga VA förutsättningar, Nodra, daterad 2019-03-26.  

• Grundkarta i dwg-format.  

• www.sgu.se, SGU:s jordartskarta, information hämtad 190425.  

• viss.lanstyrelsen.se, vattenkartan, information hämtad 190424 samt 190610. 

• Vattendom Herrebro våtmark, M 3608-08, Miljödomstolen Växjö Tingsrätt, 

20100422. 

• Bilaga 1-Tillhörande tillståndsansökan avseende ändring av Herrebro 

invallningsföretag 1946 samt anläggande av våtmark inom båtnadsområde, 

Miljöinvest AB.  

• Föreskrifter för ytvattentäkten Glans vattenskyddsområde, 05 FS 2012:22, 

120618.  

• Prövotidsutredning -Utsläpp till vatten från anlagd våtmark vid Herrebro, 

Miljöinvest AB, daterad 2017-12-30. 

• Kunskapssammanställning Dagvattenrening, Svenskt vatten, Rapport Nr 2016-

05 

• Herrebro våtmark – teknisk beskrivning, WRS Uppsala AB, 20110131. 

• Herrebrotippen flyttning VA-utredning, daterad 20180115. 

• PM modellering vattennät Klinga/Herrebro, WSP, daterad 20180625. 

• http://miljodata.slu.se/mvm/ , miljödata för Motala Ström, information hämtad 

191110. 

• R2003 – 1 Riskanalys Glan, SWECO AB, daterad 031128 

• Relationshandling våtmark, WRS Uppsala AB, daterad 121023 

• Dämningsutredning för dämme vid Herrebro våtmark, SWECO AB, daterad 

2010-09-08 

• Förstudie Herrebro våtmark, WRS, daterad 2016-12-22 

• https://tekniskhandbok.norrkoping.se/versioner/versionslista/startsida190601

/parknatur/projektering/dagvatten, Teknisk handbok Norrköpings kommun, 

information hämtad 191110 

• https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/, SMHI Modelldata per område, 

Information hämtad 191212. 

• PM Hydrologi, Klinga, ÅFRY, Granskningsversion, daterat 2020-03-20 

• PM Geoteknik, Klinga, ÅFRY, Granskningsverison, 2020-03-20 

 

2.3 DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Följande förutsättningar ligger till grund för utredning och beräkningar: 

 

http://www.sgu.se/
http://miljodata.slu.se/mvm/
https://tekniskhandbok.norrkoping.se/versioner/versionslista/startsida190601/parknatur/projektering/dagvatten,
https://tekniskhandbok.norrkoping.se/versioner/versionslista/startsida190601/parknatur/projektering/dagvatten,
https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
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• Dimensionering av dagvattenanläggningar ska göras utan hänsyn till lokal 

hantering på kvartersmark.  

• Fördröjning av dagvattnet från detaljplaneområdet ska ske innan avledning via 

våtmarken. Fördröjning ska göras för regn med 20 års återkomsttid.  

• Flödesberäkningar görs mha. rationella metoden. Vid beräkningar över framtida 

flöde används klimatfaktor 1,25 för nederbörd med kortare varaktighet än 1 h. 

• Vid flödesberäkningar används en avrinningskoefficient på 0,8 för all 

industrimark.  

• Riktvärden gällande föroreningshalter hämtas från vattendomen för Herrebro 

våtmark, 2010. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uppdrag: 294720, Borg 17:6, Klinga, Förstudie 2020-03-27 

Beställare: Norrköpings kommun Granskningshandling 

 

O:\NOR\298677\R\_Text\1.3 PM dagvatten Klinga.docx 

9(47) 

3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

3.1 OMRÅDESBESKRIVNING 

Utredningsområdet är beläget i närheten av E4:an vid trafikplatsen Klinga, strax väster 

om Norrköping (se figur 1). Utredningsområdet utgör en yta om ca 60 ha. 

 

Området består idag av öppen åkermark i norr och skogsmark i söder. Området 

angränsar i nordväst mot ett befintligt verksamhetsområde där etablering av lager och 

industriverksamhet pågår. Strax nordväst om plangränsen finns ett mindre 

bostadsområde med villor.   

 

Öster om utredningsområdet ligger en nedlagd avfallsdeponi, Herrebrotippen. I närhet 

till Herrebrotippen finns en våtmark som anlades år 2012 av Norrköpings kommun.  

 

 

 

3.2 TOPOGRAFI OCH AVRINNING  

Vid skogspartiet vid sydvästra delen av detaljplaneområdet finns en höjdrygg. 

Marknivåerna varierar mellan ca +40 m ö.h i sydväst till ca +22 m ö.h. vid de lägsta 

marknivåerna i öst. I figur 2 nedan redovisas ytavrinngen utifrån befintlig topografi.  

 

Utmed en gammal järnvägsbank belägen strax öster om utredningsområdet finns ett 

lågstråk i topografin där ett dike går. Diket leder norr ut och passerar Herrebro 

våtmark innan det ansluter till Motala ström. Vid platsbesök har översvämningar kring i 

diket observerats runt den f.d järnvägsbanken. 

 

Runt Herrebrotippen öster om området finns flertalet diken, varav flera lakvattendiken.  

 

 

Figur 1) Utredningsområdet. (Tyréns 2019)  
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Figur 2) Ytlig avrinning (pilar)utifrån befintlig topografi invid utredningsområdets ungefärliga gränser. Lila 
linje visar ungefärligt läge på en vattendelare i skogspartiet. 

3.3 NATUR- OCH KULTURINTRESSEN 

VATTENSKYDDSOMRÅDE 

I närhet till plangränserna finns ett vattenskyddsområde för ytvattentäkten Glan (se 

figur 3). Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt område som kommunen eller 

länsstyrelsen inrättat för att skydda en grund- eller ytvattentillgång som kan utnyttjas 

som vattentäkt. Vattenskyddsområdet för Glan är indelat i en vattentäktszon invid 

vattenverket, samt en primär och sekundär skyddszon som omfattar ca 50 m sida om 

vattendraget, se figur 4 nedan. 

 

En mindre del av detaljplaneområdet ingår i den sekundära skyddszonen av Glans 

vattenskyddsområde, och dagvattnet från detaljplaneområdet kommer att avledas 

inom den primära skyddszonen. Detta medför extra krav på rening av dagvattnet. I 

skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet
1

 uppges att utsläpp av dagvatten från 

nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där risk för vattenföroreningar föreligger inte får 

ske direkt till ytvatten utan föregående rening. Möjlighet ska finnas till fördröjning och 

uppsamling i samband med exempelvis kemikalieolyckor.  

I föreskrifterna uppges även att upplag av snö från trafikerade ytor inte får ske inom 

den primära och sekundära skyddszonen. Området bör därmed utformas så att det 

inte finns risk för att ytor inom skyddszonerna kommer tillämpas för upplag av 

kemikalier eller snö.  

 

 
1

 Föreskrifter för ytvattentäkten Glans vattenskyddsområde, 05 FS 2012:22, 120618 

https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nsstyrelse
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Figur 3) Vattenskyddsområde, markavattningsföretag och naturvärden i närhet i till utredningsområdet 
markerat i rött. (Bildkälla: Norrköpings kommun) 

HERREBRO VÅTMARK 

Strax söder om Linköpingsvägen anlade Norrköpings kommun år 2013 ”Herrebro 

våtmark”. Våtmarkens syfte är bland annat att minska transport av fosfor och kväve till 

Motala Ström, samt att kunna fungera som en barriär mot eventuella föroreningar från 

deponin till vattentäkten Glan. Till våtmarken leds både en liten del av lakvattnet från 

deponin, vatten från åkermark, samt dagvatten från Norrköping. Våtmarken har 

utformats med ett dämme vid utloppet, med en högsta dämningshöjd på +21.5 m.ö.h. 

I vattendomen
2

 för Herrebros våtmark uppges att våtmarken tidvis kan ge upphov till 

fuktigare förhållanden vid vissa markområden (lägre än +23 m.ö.h) uppströms 

våtmarken. Detta till följd av att våtmarken höjer grundvattenytan i dess närområde 

och att sämre dränering uppstår. I figuren nedan kan det ses vilka områden som 

påverkas av den höjda grundvattenytan.  

 
2

 Dom 2010-04-22, Mår nr M 3608-08 

Vattenskyddsområde 

Natura 2000-
område 

Invallningsföretag 

Våtmark 
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Figur 4) Herrebro våtmark i gult, med dess maximala utberedning i lila. Orange markerar området där 
grundvattenytan tros underskrida 1m på grund av dämning vid våtmarken. Bild hämtad från våtmarkens 
miljökonsekvensbeskrivning3.  

Med hänsyn till de naturliga avrinningsvägarna och att Herrebro våtmark är belägen 

mellan utredningsområdet och recipienten så kommer dagvattnet från 

utredningsområdet att avledas via våtmarken. Dagvattnet rekommenderas dock att 

fördröjas och renas innan utsläpp till våtmarken eftersom denna inte är dimensionerad 

för tillkommande flöden från detaljplaneområdet. De riktvärden som finns för 

föroreningshalter i utgående vatten från våtmarken kommer även gälla för dagvattnet 

från utredningsområdet. Gällande riktvärden kan ses i vattendomen, men förslag om 

nya riktvärden är under behandling av länsstyrelsen.  

 

NATURA 2000 

Norr om utredningsområdet finns ett Natura 2000-område kallat Borgs ekhagar. Vid 

intrång som ”på ett betydande sätt påverkar miljön” i ett Natura 2000-område krävs 

tillstånd. Eftersom området inte ligger i direkt anslutning till utredningsområdet, samt 

att dagvattnet planeras ledas utom områdets gränser antas att dagvattnet från 

exploateringen inte påverkar Natura 2000-området.   

 

 

 

 

 

 

 

 
3

 Miljöinvest AB, Miljökonsekvensbeskrivning, våtmark-Herrebro (datum okänt) 
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3.4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt SGU:s jordartskarta (Figur 5) består de ytliga jordlagren i utredningsområdet 

mestadels av glacial och postglacial lera, samt till viss del av berg i dagen och sandig 

morän vid skogspartiet.   

 

Figur 5) Jordarter i utredningsområdet inringat. Källa: sgu.se 

 

Figur 6) Bedömd genomsläpplighet i området. Källa: sgu.se 

 

Tyréns har även utfört geotekniska undersökningar
4

 i området. Provborrningar har 

visat att första jordlagret utgörs av 0,5 – 1 m torrskorpelera följt av lera ner till ett djup 

om 1-13 m under markytan. Leran underlagras av finsand/finsandig silt i varierande 

mäktigheter från 1,5 till ca 8 m. Lerjordar har dålig infiltrationskapacitet och 

genomsläpplighet (se Figur 6), varför infiltrationsanläggningar för dagvattenhantering 

inte rekommenderas i området.  

 

Grundvattennivån uppmättes i grundvattenrör under oktober 2018 till 4,6 och 3,6 m 

under marknivån vid nordvästra delen av området. Detta anses vara låga 

 
4

 PM Geoteknik, Klinga verksamhetsområdet Etapp 1, 20181213 
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grundvattennivåer för områden dominerade av lera. Enligt den geotekniska rapporten 

beror detta på att marknivåerna var något högre där grundvattenrören placerats, och 

djupet till fast mark mindre. Det antas att grundvattennivån borde ligga närmre 

markytan vid partier där marknivån är lägre.  

 

Fler grundvattenmätningar har utförts under hösten 2019 och vintern 2020 för att 

kunna dra slutsatser om nivåerna. De nya avläsningarna är gjorda i de mer låglänta 

delarna av området (se figur 7) och indikerar artesiskt grundvatten, samt nivåer mellan 

0,12 -1,75 m under markytan. För ytterligare info se PM Hydrogeologi, utfört av Afry 

2020. 

 

.Figur 7) Utplacering av grundvattenrör, bildkälla Afry (2020).   

3.5 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

Recipienten för dagvattnet är Motala ström. Motala ströms ekologiska potential 

bedöms idag som måttlig med kvalitetskravet att uppnå god ekologisk potential till år 

2021.
5

 ”God ekologisk potential” används som statusklassning hos kraftiga 

modifierade eller konstgjorda vattenförekomster. Vid bedömning av ekologisk 

potential ställs lägre krav på växt- och djurlivet än vid bedömning av ekologisk status. 

 

Som grund till de ekologiska statusbedömningarna i Motala ström är dess 

hydromorfologi, strömmen är starkt påverkad av mänsklig aktivitet vilket exempelvis 

kan påverka möjligheten för djur och växter att röra sig upp- och nedströms längs 

vattendraget. 

 

Motala ströms kemisk status uppnår ej god status med avseende på kvicksilver och 

bromerade difenyletrar (PBDE) vilka är ämnen som överskrids i alla vattendrag i 

 
5 Viss.lanstyrelsen.se, information hämtad 200210 
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Sverige. Övriga prioriterade ämnen har god status eller är ej klassade. Kvalitetskravet 

är god kemisk ytvattenstatus med undantag för bromerad difenyleter och 

kvicksilverföreningar.  

 

3.6 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING 

Det befintliga verksamhetsområdet nordväst om detaljplaneområdet avvattnas till en 

dagvattenledning dim 800 BTG. Denna leds en bit in längs områdets norra gräns och 

ansluter sedan till en dränledning dim. 400. Fortsatt ledningssträcka på dränledningen 

är okänd, men troligtvis korsar den åkern söder ut och med utlopp i diket längs med 

gamla järnvägsbanken.  

 

 

 

Figur 8) Bef VA-ledningar inom och invid detaljplaneområdet. (Bildkälla: Nodra) 

Ett mindre avskärande dike finns mellan skogspartiet i söder och åkermarken. 

Avledning av dikesvattnet sker troligtvis genom dräneringsledningar under åkern som 

ansluter till dikessystemet runt järnvägsbanken.  

 

Inom planerad verksamhetmark finns även vatten- och avloppsledningar. En 

pumpstation för spillvatten är belägen vid norra gränsen av utredningsområdet. För 

mer information se kap. 9.  

 

3.7 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 

Utredningsområdet angränsar i öster till båtnadsområdet för Herrebrokärrens 

invallningsföretag (se figur 3), till vilket dagvatten från utredningsområdet också 

kommer avvattnas. Norrköpings kommun är idag den största fastighetsägaren i 

Herrebrokärrens invallningsföretag.  

 

BTG D800 

SPU 

F.d 
järnvägsbank 
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Figur 9) Lokalisering av våtmark och invallningsföretagets pumpstation nedströms utredningsområdet 
markerat i gult.  

En pumpstation är belägen nedströms invallningsföretaget (se figur 9) och pumpar 

vattnet från dess diken ut till Motala ström. Medellyfthöjden är drygt 2 m och 

pumpstationen har en total maximal kapacitet på 2500 l/s
6

.  

 

Eftersom våtmarken höjt vattennivåerna uppströms dämningspunkten (se kap. 3.3), 

har nyttan med invallningsföretaget i dessa delar av båtnadsområdet redan inskränkts. 

Delägarna gav enligt ansökan vid etableringen av våtmarken sitt samtycke, med en av 

förutsättningarna att åtgärden inte skulle påverka övriga delar av invallningsföretagets 

funktion eller vattenkvalité negativt. De delar av båtnadsområdet som påverkas av 

våtmarken ägs av Norrköpings kommun själva. Därför gjordes ingen omprövning av 

invallningsföretaget gjordes och tillstånd gavs till att anlägga våtmarken.  

 

Exploateringen behöver inte medföra ökade toppflöden till invallningsföretaget 

förutsatt att erforderlig fördröjning görs för regn med återkomsttid från 1 upp till 20 

år.  Dock kvarstår tillståndet för invallningsföretaget
7

 som behöver godkänna 

inkoppling av dagvatten från detaljplaneområdet (avloppsvatten) på vattenanläggning. 

Det uppstår då även ett avloppsintresse. Den sedan tidigare ändrade båtnaden vid 

anläggning av våtmarken, markavvattningsintresset, har ej inte justerats och det 

rekommenderas därför att kostnadsfördelningslängden i invallningsföretaget 

uppdateras både vad gäller avloppsintresse och markavvattningsintresse. Detta bör 

avtals om i en överenskommelse inom invallningsföretaget. Överenskommelsen kan 

sedan med fördel fastställas av mark- och miljödomstolen för att vara giltigt även om 

fastigheter byter ägare. Överenskommelsen bör vara påskrivet innan detaljplan vinner 

laga kraft. Vidare kan även de fysiska ändringarna i invallningsföretagets 

vattenanläggningar ingå i omprövningen. 

 
6 Lokalisering, Bilaga 1,Miljöinvest AB.  
7 Vattendom Herrebrokärrens våtmark, 20100422. 

Utredningsområde 
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4 DETALJPLANEOMRÅDETS FÖRESLAGNA UTFORMNING 

Detaljplaneområdet planeras att bestå av industriverksamheter med tillhörande gator, 

infarter och parkeringar. En huvudgata, förlängningen av Skalles väg, tillsammans med 

en gång- och cykelväg kommer gå genom området. En större fastighet som ska 

utgöras av större lagerbyggnader planeras i sydöstra delen av området. Exploateringen 

medför en stor andel hårdgjorda ytor. Figur 10 nedan är ett tidigt förslag på 

utformning av detaljplaneområdet.  

 

 

Figur 10) Dispositionsskiss över förslagen utformning av detaljplaneområdet i maj 2019. Skiss är erhållen 
av Norrköpings kommun.  
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5 BERÄKNINGAR 

Beräkningar görs med dimensioneringsförutsättningar enligt kap 2.3 ovan.  

5.1 FLÖDESBERÄKNINGAR 

Dimensionerande flöden beräknas med hjälp av den rationella metoden enligt Svensk 

Vattens publikation P110, formel (1) nedan.   

  

Qd dim = A * φ * i(tr) * kf (1) 

där    

Qd dim = dimensionerande flöde (l/s)   

A = avrinningsområdets area (ha)   

φ = avrinningskoefficient  

i(tr) = dimensionerande regnintensitet (l/s, ha)   

tr = regnets varaktighet   

kf = klimatfaktor  

 

Eftersom hela utredningsområdet är för stort för rationella metoden ska kunna 

användas görs flödesberäkningarna för olika delavrinningsområden. 

Flöden beräknas även för det befintliga verksamhetsområdet mellan E4:an och 

nordvästra gränsen av detaljeplanområdet, detta eftersom en gemensam 

dagvattenhantering saknas för området. I beräkningarna klassas delområde C före 

exploatering som naturmark. I figur 11 kan de olika delavrinningsområdena ses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Delområden som flödesberäkningarna baseras på. De röda ytorna avser exploaterad mark. 

 

Tabell 1 och 2 nedan redovisar resultatet från flödesberäkningarna före och efter 

exploatering. För exploaterad mark visas resultatet inklusive kf 1.25. Utförligare 

flödesberäkningar kan ses i Bilaga 1.  
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Tabell 1) Beräknade dagvattenflöden för respektive delområde före exploatering för regn med återkomsttid 
1, 5  och 20 år.   

Före 

exploatering 

Q1 

(l/s) 

Q5 

(l/s) 

Q20 

(l/s) 

Delområde A 110 200 310 

Delområde B 150 260 415 

Delområde C 120 210 330 

 

 

Tabell 2) Beräknade dagvattenflöden förr respektive delområde efter exploatering inklusive kf 1,25 för regn 
med återkomsttid 1, 5 och 20 år.   

Efter 

exploatering 

Q1 (l/s) 

 

Q5 (l/s) 

 

Q20 (l/s) 

 

Delområde A 820 1400 2200 

Delområde B 920 1600 2500 

Delområde C  1300 2200 3500 

 

MAGASINSVOLYMER 

Fördröjningsvolymen beräknas enligt metoden ”Överslagsmässig beräkning av 

magasinsvolym- med hänsyn till rinntid” i p110, refererad som metod 10.6a. Den 

erforderliga magasinvolymen beräknas i metoden genom att studera volymer för varje 

varaktighet med en specifik avtappning. Den volym som är störst vid en viss 

varaktighet är den dimensionerande.   

 

Med utgångspunkt att exploateringen i utredningsområdet inte ska medföra ett större  

utflöde vid ett 20-års regn än vid befintliga förhållanden kan de beräknade 

fördröjningsvolymerna ses i tabellen nedan. För att efterlikna en naturligare avrinning 

kan en gradvis strypning av utloppsflödet göras. På så sätt kommer utflödet vid 

utbyggnad inte överstiga befintligt utflöde vid någon återkomsttid upp till 20 års 

återkomsttid. Magasinsvolymen med gradvis strypning ökar något jämfört med 

magsinvolymen för endast 20-årsregn.  Ett utlopp för gradvis strypning konstrueras 

exempelvis med hjälp av en reglerbrunn kombinerat med ett särskilt utformat skibord.   

 

Tabell 3) Beräknade fördröjningsvolymer (inklusive kf) för ett 20-års med gradvis strypning respektive utan 
gradvis strypning för regn vid de olika delområdena.  

 Delområde A Delområde B Delområde C 

Magasinvolym (m
3

) 

utan gradvis 

strypning 

3000 5100 3900 

Magasinvolym  

gradvis strypning 

(m
3

) 

3400 5500 4000 

5.2 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR  

Dagvattnets teoretiska föroreningsinnehåll har beräknats med schablonhalter  

från StormTac (v19.1.2). Indata till StormTac är utredningsområdets  
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markanvändning och nederbörd. För befintlig markanvändning har jordbruks-och 

skogsmark används. För exploaterad mark har industrimark samt väg-, gc-väg och 

gräsyta använts. Årsmedelnederbörden om 517 mm/år är hämtade normalvärden för 

nederbörd för Norrköping från SMHI, och multiplicerad med en korrektionsfaktor på 

1,1 enligt rekommendationer i modellen. 

 

Tabell 4 och 5 visar den sammanlagda föroreningsmängden respektive 

föroreningshalten i dagvattnet från de olika delområdena. Scenarierna beskriver 

befintlig mark, exploaterad mark utan några åtgärder för rening av dagvattenrening 

inkluderat, samt exploaterad mark med rening. För mängder och halter för vardera 

delområde, se bilaga 1. Delområde C som egentligen inte tillhör detaljplaneområdet 

inkluderas även i beräkningarna eftersom ingen rening av dagvattnet sker i dag från 

området. I beräkningarna ”före exploatering” har man utgått ifrån att delområde C är 

oexploaterat och istället skulle bestå av jordbruksmark.  

 

De beräknade föroreningshalterna jämförs mot riktvärden för utgående vatten från 

våtmarken, hämtade från villkor 9 i vattendomen för Herrebro våtmark
8

. Även 

riktvärden som för Norrköpings kommun utgör miniminivåer för rening av dagvatten
9

 

visas i tabellen.  

 

Tabell 4) Beräknade föroreningshalter i dagvatten (µg/l) totalt från utredningsområdet före och efter 
exploatering (utan rening). Gråmarkerade celler visar överskridelse av riktvärdet för våtmarken. 

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

Totalt före expl. 190 4600 6.2 11 20 0.10 2.7 1.9 0.0051 97000 190 0.0088 

Total efter expl. 250 1700 24 38 210 1.2 12 13 0.062 84000 2000 0.12 

Riktvärde våtmark 200 6000 8.0 18 75 0,40 10 15 0.030 40000 400 0.030 

Riktvärde Norrköpings 

kommun 
175 2500 10 30 90 0,50 15 30 0,07 60000 700 0,07 

 

Tabell 5) Beräknade föroreningsmängder (kg/år) i utredningsområdet före och efter (utan rening) 

exploatering 

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

Total före expl.  17 400 0.54 0.96 1.7 0.0087 0.24 0.16 0.00044 8400 16 0.0008 

Total efter expl. rening 48 340 4.6 7.3 41 0.23 2.2 2.6 0.012 16000 380 0.022 

 

Resultatet visar att exploateringen medför ökad föroreningsbelastning i dagvattnet. 

Halterna överskrider även våtmarkens riktvärden för nästan alla parametrar. Endast 

kväve- och fosforhalten minskar jämfört med befintlig markanvändning då 

jordbruksmark försvinner. Eftersom detaljplanområdet inte ska påverka den kemiska 

eller ekologiska statusen negativt i Motala ström, samt att dagvattnet släpps till ett 

vattenskyddsområde, behöver rening av tungmetaller, oljeprodukter och fosfor i 

dagvattnet ske innan utsläpp till recipienten.  

 

Som allmän reningsanläggning för områdena föreslås dagvattendammar. På 

kvartersmark kan viss rening även uppstå om dagvattnet fördröjs och tillåts passera 

 
8

 Dom 2010-04-22, Mår nr M 3608-08 

9 Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering, Norrköpingskommun, 2019. 
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exempelvis grönytor, infiltrationsstråk eller olika typer av diken. Nedan visas en tabell 

över dagvattenanläggningars generella avskiljningsförmåga.  

 

Tabell 6) Reningskapacitet (%) i olika dagvattenanläggningar. (källa StormTac, information hämtad april 

2019) 

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

Dike öppet/vägdike 30 20 40 20 55 35 35 50 10 65 85 15 

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

Infiltrationsstråk, 

makadamfyllt dike 

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

Våt damm 55 35 75 60 60 50 75 50 30 80 80 75 

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

 

I tabellerna nedan har föroreningsbelastningen i dagvattnet efter rening i 

dagvattendammar och diken tagits fram. Beräkningarna bygger på föreslaget 

dagvattensystem (se figur 14) där dagvattnet först leds via diken och ledningar, och 

sedan passerar dagvattendammar med en permanent vattenyta så att sedimentering 

uppnås. Halterna jämförs med sammanlagda halter för det helt oexploaterade 

området.  

 

Tabell 7) Sammanlagda halter (µg/l) efter före exploatering samt efter exploatering med rening.  

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

Totalt före expl. 190 4600 6.2 11 20 0.10 2.7 1.9 0.0051 97000 190 0.0088 

Total efter expl. med 

rening 
51 870 2.0 7.0 22 0.21 1.1 2.0 0.025 7600 200 0.0100 

Riktvärde våtmark 200 6000 8.0 18 75 0.40 10 15 0.030 40000 400 0.030 

Riktvärde Norrköpings 

kommun 
175 2500 10 30 90 0,5 15 30 0,07 60000 700 0,07 

 

 

Tabell 8) Sammanlagda föroreningsmängder (kg/år) i utredningsområdet efter exploatering med rening. En 
jämförelse görs för beräknade mängder före exploatering.  

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

Total före expl.  17 400 0.54 0.96 1.7 0.0087 0.24 0.16 0.00044 8400 16 0.00076 

Total efter expl. med rening  9.9 167 0.38 1.3 4.2 0.041 0.21 0.38 0.0048 1455 39 0.0019 

             

Skillnad före expl. jämfört med 

efter expl med rening 
-7,1 -233 -0,16 +0,34 +2,5 +0,0323 -0,03 +0,22 +0,0044 -6945 +23 +0,00114 

 

Resultatet visar att med föreslagna lösningar där dagvattnet leds via diken och 

passerar minst en damm, blir reningseffekten hög. Halterna ligger under våtmarkens 

riktvärden för alla ämnen, med goda marginaler.   



 

 

 

 

Uppdrag: 294720, Borg 17:6, Klinga, Förstudie 2020-03-27 

Beställare: Norrköpings kommun Granskningshandling 

 

O:\NOR\298677\R\_Text\1.3 PM dagvatten Klinga.docx 

22(47) 

 

Jämfört med sammanlagda halter för de olika delområdena före exploatering så är det 

framför allt halterna kadmium och kvicksilver som ökar. Halterna för de andra 

parametrarna minskar eller förblir likartade efter rening.  

 

När det gäller mängderna per årsbasis minskar näringsämnen och suspenderat 

substans, samt mängden bly och krom efter rening jämfört med området före 

exploatering. För övriga tungmetaller samt oljeprodukter kan en ökning ses. 

Föroreningsberäkningarna bygger dock på antaganden i flera led och värdena ska ses 

som vägledande mer än absoluta.  
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6 FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING 

6.1 UTFORMNING AV LÖSNINGAR FÖR MINDRE REGN 

I Norrköpings kommuns Riktlinjer för dagvattenhantering
10

 ska de första 10 mm regn 

på fastighetens yta omhändertas nära källan, vilket innebär att fördröjning, rening och 

grundvattenbildning på kvartersmark behöver ske. Ett sätt för att uppnå det är att 

anlägga öppna eller underjordiska fördröjningsmagasin. 10 mm regn för ett område 

med en hårdgjord area på 5000 m
2

 innebär en fördröjningsvolym om ca 50 m
3

. Ett 

annat sätt är att reducera hårdgjorda ytor och implementera trög avledning så att 

fördröjning av flödena uppstår.  

 

Nedan listas några generella åtgärder för hantering av regn nära källan som kan 

tillämpas vid utformning av exempelvis kvartersmark.  

GRÖNA TAK 

Gröna tak har en magasinerande effekt framför att vid relativt små, men många 

regntillfällen. Ca 50 % av årsavrinningen beräknas kunna fördröjas.  

Vid kraftigare regntillfällen hanteras de första 5 mm, medan all nederbörd däröver 

rinner vidare. Taken kan periodvis behöva skötsel i form av bland annat gödsling för 

att behålla sin karaktär. 

GENOMSLÄPPLIGA MATERIAL 

Genom att anlägga permeabla ytor i stället för vanliga hårdgjorda ytor som asfalt 

minskar det ytligt avrinnande vattnet och därmed behovet av magasinvolymer. På 

parkeringar kan exempelvis hålad marksten eller rasterytor användas där dagvattnet 

kan infiltrera ned till en vattengenomsläpplig överbyggnad. På grund av att marken har 

dålig infiltrationskapacitet kan överbyggnaden behöva förses med dränledningar som 

avleder överskottsvatten. 

 

 
Figur 12) Genomsläpplig beläggning på parkeringsyta. (Bildlkälla: Stockholm vatten och avfall) 

Permeabel asfalt är en annan typ av genomsläppligt material och fungerar som en 

”öppen” asfaltsbeläggning som anläggs ovanpå en dränerande överbyggnad. Vatten 

kan således infiltrera direkt i parkeringsplatsen och det är möjligt att skapa ett 

magasin i fyllningen under beläggningsytan.  

 

Genomsläppliga material kräver underhåll för att inte sätta igen. Permeabel asfalt 

behöver högtrycksspolas eller vakuumsugas för att bibehålla sin infiltrerande förmåga.  

 

 
10 Riktlinje för hållbar dagvattenhantering, Norrköpings kommun, 2019. 
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INFILTRATIONSSTRÅK 

Infiltrationsstråk kan exempelvis anläggas i samband hårdgjorda ytor så som 

parkeringsytor. Ett infiltrationsstråk byggs upp som ett makadamfyllt dike. Över 

makadamen följer ett grusskikt och därefter sandinblandad matjord som avslutas med 

ett vegetationsskikt. Stråket ska ha en skålad yta och ligga ca fem centimeter lägre än 

angränsande hårdgjord yta för att dagvatten ska kunna rinna in. En dräneringsledning 

placeras i makadamen då marken har dålig genomsläpplighet. Som bräddmöjlighet vid 

högre flöden placeras kupolbrunnar i stråket. Genom att placera brunnarna vid sidan 

eller något upphöjt omgivande markyta tillåts dagvattnet i första hand infiltrera innan 

det rinner in i dagvattenintagen.   

 

 

 

Infiltrationsstråk kan även anläggas mellan fastighetsgränserna. Vid planering av 

industrimarken bör då byggnaderna placeras högst, och de angränsade ytorna luta ut 

mot fastighetsgränserna. Infiltrationsstråket dimensioneras för att ta emot och kunna 

magasinera 10 mm från de omgivande ytor.  

 

AVLEDNING TILL GRÖNYTA 

För att skapa fördröjning och viss rening via infiltration kan dagvatten från hårdgjorda 

ytor avledas mot grönytor. Grönytan kan byggas upp genom en väldränerad överyta, 

eller om jorden är tätare som en skålformad yta där vatten kan bli stående och sakta 

infiltrera. I ytan kan en kupolbrunn, helst något upphöj sättas och kopplas till 

dagvattennätet.  

 

Takvatten från byggnaderna kan ledas med hjälp av stuprörsutkastarare och ränndalar 

till grönytorna istället för att direkt kopplas till dagvattenledning. För att hindra att 

takvatten och ytvatten rinner in mot byggnader måste marken lutas ut från fasaden. 

Grönytor med låg infiltrationskapacitet är relativt ytkrävande varför de lämpas bäst för 

mindre avrinningsytor.  

 

 

 

 

Figur 13) Till v: Princip över infiltrationsstråk. Till h: Infiltrationsstråk v i anslutning till parkering (Bildkälla: 
Stockholm vatten och avfal)l. 
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6.2 UTFORMNING AV ALLMÄN DAGVATTENANLÄGGNING (STORA REGN) 

SYSTEMLÖSNING 

Dagvattensystemet i detaljplaneområdet föreslås utgöras av diken längs gatorna och 

ledningar, som avleder dagvatten via dammar för fördröjning och rening innan utsläpp 

sker i befintligt dike norr om gamla järnvägsbanken. Vid in- och utfarter till 

fastigheterna och vid gatans lågpunkter kulverteras dikena. Genom kvartersmark 

förläggs ledningar. Flera dagvattendammar rekommenderas då området är stort och 

genererar höga flöden.  

 

 

Figur 14) Föreslaget dagvattensystem för planområdet. Dagvattnet leds via vägdiken och diken alt. 
ledningar till dammar för rening och fördröjning.  

Damm 1 längst norr ut anläggs för rening och fördröjning av dagvatten från 

delområde C. Den befintliga D800-ledningen längs detaljplaneområdets nordvästra 

gräns (se figur 7) kan förlängas och anslutas till dammens inlopp. Dammens 

magasinsvolym är här beräknad utifrån karterad yta av delområde C, och inte utifrån 

den maximala kapaciteten på D800-ledningen. Om dammen istället beräknas utifrån 

maximal kapacitet blir dammvolymen mindre då 800-ledningen begränsar flödet. 

Utloppsvatten från Damm 1 kan ledas via ett dike till det befintliga diket längs med 

järnvägsbanken, eller i andra hand avledas till Damm 2.  

 

Genom delområde A går två huvudgator med djupare vägdiken dit fastigheternas 

dagvattenserviser kan anslutas. Damm 2 fungerar som en uppsamlande damm med 
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permanent vattenyta vars syfte är att rena och fördröja dagvattnet, innan utsläpp till 

det befintliga diket.  

 

I delområde B går huvudgatan längs med skogspartiet och har en högpunkt belägen i 

mitten av området. I denna punkten avslutas gata med återvändsplan. Gatans södra 

dike fungerar som avskärande dike för att förhindra avrinning från naturmark in på 

kvartersmark. Det är även viktigt att anlägga avskärande dike i den fortsatta södra 

delen av fastigheten för att skydda fastigheten från markvattnet från skogsområdet. 

Detta vatten kan avledas österut och ansluta till befintligt dike utanför 

detaljplaneområdet.  Ett dike förläggs längs östra plangränsen nedströms området, dit 

fastigheternas dagvattenserviser kan anslutas. Två dammar (damm 3 och 4) med 

permanent vattenyta kombinerade för rening och fördröjning placeras längs med diket 

i öster.   

 

UTFORMNING AV DAGVATTENDAMMAR  

Dagvattendammarna i området föreslås fungera både som renings- och 

fördröjningsanläggning. Detta ställer höga krav på dammarnas konstruktion då dess 

reningskapacitet är starkt beroende av utformningen och eftersom risk för 

uppspolning av sediment vid höga flöden ska minimeras.   

 

Dammarna utformas med en permanent vattenyta för att sedimentering ska uppstå. 

Generellt är en area om 1–2 % av det hårdgjorda avrinningsområdet rekommenderat 

för dagvattendammar till för rening. Den våta delen bör minst ha ett djup på 1m och 

ibland kan en djupare del om ca 1,5 m kan anläggas i vid inflödet där de största 

partiklarna sedimenterar.  

 

För uppnå en god hydraulisk kapacitet, dvs. att hela dammens area utnyttjas för 

rening, bör dammarna ha en långsmal form. Att ha flera mindre inlopp som sprider ut 

inflödet eller ett dämme strax efter inloppet ökar också den hydrauliska kapaciteten
11

.  

 

Anläggningens bottentopografi är även viktig för vattenspridningen. En 

djupzon/försedimentationsdamm vid inloppet saktar in vattnet och bidrar till 

avskiljning av partiklar. Om botten fördelas i grundare och djupare zoner som ligger 

tvärt mot flödesriktningen sprids vattnet även bättre. Växterna bromsar vattnets 

strömningshastighet och skapar miljöer för biologiska processer som i sin tur ökar 

avskiljningen av lösta föroreningar. 

 

 

 

Figur 15) Principskiss över dagvattendamm med grunda zoner och växtlighet.  

 
11 Kunskapssammanställning Dagvattenrening, Rapport N 2016-05. 
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Ovan den permanenta vattenytan flackas slänterna vilket ger upphov till en reglervolym 

där både större och mindre flöden kan fördröjas (se figur 16). För att efterfölja 

kommunens tekniska handbok rekommenderas en släntlutning om minst 1:5 ovan den 

permanenta vattenytan. Vid brantare släntlutning behövs staket runt dammen.  

 

För de mindre regnen (upp till 1-2 årsregn) ska uppehållstiden i dammen vara mellan 

12–24 h för att uppnå erforderlig rening, och utloppsflödet anpassas därefter. 

Utjämning av flöden upp till 20 års-regn ska även ske i enlighet med Norrköpings 

kommuns riktlinjer.  

 

 

Figur 16) Principsektion för våt damm med fördröjningsvolym 

I tabell 9 nedan sammanfattas dammarnas volymer och area för varje delområde. Den 

area de olika dammarna kommer uppta beror på dess utformning, släntlutning och 

områdets höjdsättning. Dammarna bör utformas med gestaltningsnivå 3 enligt 

Norrköpings kommuns tekniska handbok
12

.   

 

Tabell 9) Total fördröjningsvolym uppskattad och uppskattad permanent volym per delavrinningsområde, 

tillsammans med utflöde för olika återkomsttider vid gradvis strypning.  

 Delområde A 

damm 2 

Delområde B 

damm 3 

Delområde B 

damm 4 

Delområde C 

damm 1 

Permanent 

vattenyta (m2)  

2600 1050 1600 2600 

Total area (m2) 5000 4000 4000 6000 

Reglervolym (m3)  3400 1700 3800 4000 

Permanent volym 

(m3) 

3100 1300 1900 3100 

Qut 20 årsregn (l/s)  310 415 270 330 

Qut 10 årsregn (l/s) 240 330 220 260 

Qut 5 årsregn (l/s) 190 260 170 210 

Qut 1 årsregn (l/s) 110 160 100 120 

 
 

6.3 GATUSEKTION 

Dagvattensystemet anpassas efter gatornas höjder. Nedan kan typsektionen för 

förlängningen av Skalles väg ses. Gatan utförs bomberad och avvattnas ytligt åt diken 

på vardera sida. Fastigheternas dagvatten ansluts till det djupare dagvattenförande 

diket längs gatans östra sida, vilket innebär att serviserna ibland kommer ledas under 

gatusektionen (se figur 17). Beroende på höjdsättning av fastighetsmark och 

servisdimensioner kan dikesdjupet komma att bli både något djupare eller grundare än 

angett i föreslagen sektion. 

 
12 https://tekniskhandbok.norrkoping.se/versioner/versionslista/startsida190601/parknatur/projektering/dagvatten 

https://tekniskhandbok.norrkoping.se/versioner/versionslista/startsida190601/parknatur/projektering/dagvatten
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Figur 17) Föreslagen typsektion för Skalles väg. Dagvattenförande dike till vänster med ett djup på ca 2-
2,5 m.  

6.4 ÖVERSVÄMNINGSYTOR 

Vid kraftigare skyfall än vad dagvattensystemet är anpassat för ska alternativa 

flödesvägar säkerställas så att inga byggnader eller större värden skadas. 

Kvartersmarken inom utredningsområdet ska därmed höjdsättas så att ytlig avrinning 

kan ske mot dikessystemet eller dammar, och så att inga instängda områden bildas. 

Diken har betydligt högre kapacitet än täta ledningar och kan fungera som tillfälliga 

magasin vid skyfall. Topografin lutar från höjdryggen i väster, och dagvattnet kommer 

slutligen avrinna mot de naturliga lågpunkterna runt den före detta järnvägsbanken vid 

utredningsområdets östra delar.  

 

Det är viktigt att kvartersmarken höjdsätts högre än dagvattenanläggningarna för att 

förhindra att översvämning in på kvartersmark då dessa går fulla. Dammarna kan 

förses med bräddningsfunktion österut mot befintliga diken i den östra delen eller 

åkermarken för dammarna i nordvästra delen av området.  
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7 KONSEKVENSER & ÅTGÄRDER UTIFRÅN FÖRESLAGET 

DAGVATTENSYSTEM 

FLÖDEN OCH FÖRORENINGAR 

Med föreslagen dagvattenlösning kommer dagvattnet från befintligt 

verksamhetsområde norr om och söder om Linköpingsvägen (”delområde C”) att 

fördröjas och genomgå rening innan utsläpp i markavattningsföretaget, vilket inte sker 

idag. Detta medför både minskad föroreningstransport och flödesbelastning av 

dagvatten till markavattningsföretaget och våtmarken.  

 

Då de ökade dagvattenflödena från utredningsområdet fördröjs upp till 20-årsregn 

kommer dessa toppflöden inte ha någon påverkan på våtmarken. Årsmedelavrinning 

kan dock öka vid en exploatering vilket i sin tur kan påverka våtmarkens 

omsättningstid. Enklare beräkningar visar att ökningen av planområdets 

medelavrinning skulle medföra en ca 4 h kortare omsättningstid vilket endast 

motsvarar 2,4 % av våtmarkens nuvarande omsättningstid vid medelvattenföring (Se 

bilaga 1). Därmed bedöms inte våtmarkens reningskapacitet försämras. 

MILJÖKVALITETSNORMER 

De miljöproblem som ligger till grund för den ekologiska statusbedömning är framför 

allt vattendragets hydromorfologi, vilket inte områdets exploatering påverkar. 

Näringsämnestransporten till recipienten förväntas inte öka, utan snarare minska då 

jordbruksmark försvinner och dagvattnet från utredningsområdet och befintliga 

verksamheter renas enligt föreslagen lösning 

 

De kvalitetsfaktorer i den kemiska statusbedömningen som skulle kunna påverkas av 

exploateringen är prioriterade ämnen (såsom tungmetaller).  

Enligt föroreningsberäkningarna kommer halten tungmetaller i dagvattnet från 

området hamna under både våtmarken och Norrköpings kommuns riktvärden med god 

marginal. Med erforderlig rening förväntas flera av halterna dessutom minska eller 

ligga runt nivåerna för markanvändning innan exploatering. Gällande mängder på 

årsbasis visar beräkningarna på en viss ökning av utsläppen för flera tungmetaller och 

oljeprodukter jämfört med före exploatering. Innan dagvattnet från området når 

recipienten kommer det att passera våtmarken samt längre passager av diken där 

sedimentation och fastläggning kan ske, varför mängderna förväntas reduceras 

ytterligare och bidraget till Motala ström bli litet.  

 

För att se hur mängderna i dagvattnet från utredningsområdet förhåller sig till halterna 

i Motala ström har en enklare beräkning utförts. Skillnaden i mängder jämfört med före 

och efter exploatering i utredningsområdet (enligt tabell 8) beräknas om till halter i 

Motala ström utifrån Motala Ströms medelvattenföring om 97,8 
𝑚3

𝑠
 
13

. Beräkningen 

baseras på ett ”worst case” där inte hänsyn tagits till reduktion av mängderna fram till 

utsläppet i Motala ström. Resultatet kan ses i tabellen nedan. Halterna i Motala Ström 

är hämtade från SLU:s miljödatabas MVM
14

, och är ett medelvärde av uppmätta halter 

från de senaste tre åren.   

 
 

 
13 https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/ 
14 http://miljodata.slu.se/mvm/ 

https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
http://miljodata.slu.se/mvm/


 

 

 

 

Uppdrag: 294720, Borg 17:6, Klinga, Förstudie 2020-03-27 

Beställare: Norrköpings kommun Granskningshandling 

 

O:\NOR\298677\R\_Text\1.3 PM dagvatten Klinga.docx 

30(47) 

 

Tabell 10) Hur stor andel av Motala ströms föroreningshalter utredningsområdets ökade eller minskade 
föroreningstransport bidrar till jämfört med före exploatering.  

  

Cu, Zn, Cd, Ni Hg ökar mellan 0,007-0,15 % i Motala ström. Övriga tungmetaller samt 

kväve och fosfor minskar däremot. Ingen klassning finns för oljeprodukter varför inte 

dessa är medräknade. Beräkningarna är dock väldigt osäkra då de bygger på grova 

antaganden och utsläpp direkt till recipient. Eftersom inte tillräckliga med data finns så 

är inte halterna heller omräknade i biotillgängliga halter.  

 

Alla nämnda parametrar utom kvicksilver klassificeras som god status i Motala ström. 

Kvicksilver förekommer i för höga halter i alla ytvattenförekomster i Sverige och den 

främsta anledningen till att kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella 

luftnedfall. Utfasning av kvicksilver pågår, men några större förändringar i 

vattendragen förväntas inte kunna ses inom den närmsta framtiden
15

.   

 

Eftersom mängden föroreningar både förväntas minska och öka i dagvattnet från 

utredningsområdet, samt att de mängderna som når recipienten blir mycket små, så 

bedöms sammantaget inte att Motala ströms kemiska eller ekologiska status kommer 

påverkas av exploatering i utredningsområdet då dagvattnet renas.  

MARKAVVATTNING OCH PÅVERKAN PÅ GRUNDVATTEN 

Markavvattning är åtgärder som syftar till bortledning av för att ”varaktigt öka en 

fastighets lämplighet för ett visst ändamål” (t.ex. dränera mark), och är en form av 

vattenverksamhet. För att en åtgärd eller verksamhet ska klassas som markavvattning 

krävs det också att syftet med åtgärden är att varaktigt öka markens lämplighet för ett 

visst ändamål. 

  

Dagvattensystemet i detaljplaneområdet byggs upp av diken och dammar för 

avledande av dagvatten. Dessa åtgärder betraktas som avledande av avloppsvatten och 

ska hanteras enligt 9 kap. miljöbalken. Om förändring av befintliga diken så som 

breddning eller fördjupning görs kan detta däremot klassas som markavvattning. 

Grundvattenbortledning klassas som vattenverksamhet, vilket är tillståndspliktigt så 

länge det inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen påverkas.   

 

Enligt en hydrogeologisk utredning utförd av Afry
16

 kommer de angivna 

dräneringsnivåerna för dagvattendammarna i drift inte att resultera i permanent 

 
15 https://viss.lansstyrelsen.se 
16 PM hydrogeologi Klinga, Afry, 2020 

  
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS 

Förändrade 
mängder från 
utredningsområdet 
omvandlat till 
halter i Motala 
ström (µg/l) 

-0,00230 -0,07555 -0,00005 0,00012 0,00081 0,00001 -0,00001 0,00007 0,000001 -2,25 

Uppmätta halter i 
Motala ström  
källa SLU (µg/l) 

32,09 673,6 0,3026 2,00 6,04 0,007 0,139 0,732 0,0013 2450 

Ökning/minskning 
i % 

-0,007 -0,011 -0,017 0,006 0,013 0,150 -0,008 0,010 0,111 -0,092 

https://viss.lansstyrelsen.se/
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avsänkning av grundvattnet i området som stort
17

. Detta eftersom planerade 

bottennivåer överstiger aktuell dränerande nivå vid det befintliga diket längs den 

tidigare järnvägsbanken som är styrande för nivåerna i området.  

 

Lokal grundvattensänkning kommer att finnas vid de öppna diken. Enligt beräkning 

utförda beräkningar är påverkansområdet ca 15 m runt diken. Detta är minde än 

avståndet till närmsta skyddsobjekt; de befintliga byggnaderna i nordväst. Risken för 

att allmänna eller enskilda intressen kommer att påverkas negativt bedöms därmed 

som försumbar av planerad exploatering. För mer information se PM hydrogeologi 

Klinga (Afry, 2020). 

 

Under byggnationstiden är det troligt att länshållning kommer att behövas för att hålla 

undan grundvattnet från djupa schakter. Lokala och tillfälliga avsänkningar kommer att 

uppstå kring schakt
16

.   

 

MARKANSPRÅK 

Dagvattenanläggningarna kommer ta mark i anspråk. I dagvattensystemet är de båda 

norra dammarna placerade direkt öster om plangränsen för att inte ta kvartersmark i 

anspråk, med konsekvensen att en större andel jordbruksmark försvinner.  

 

Vid delområde B (enligt figur 11) kommer dagvattenanläggningarna att anläggas 

nedströms området, längs med norra plangränsen. Ytor behöver avsättas till dammar 

och diken, och utformningen bör samordnas så att planerade byggnader placeras för 

att nyttja fastighetsmarken så bra som möjligt.  

 

För skötsel och underhåll av dammarna behövs även tillfartsvägar. En sådan väg 

förläggs utanför kvartersmark alternativt löses med servitut inom kvartersmark. 

 

Dikena för avledning av dagvattnet i området har ett djup om ca 2-2,5 m för att 

servisanslutning ska kunna vara möjlig, vilket medför en bredd om ca 10 m 

släntlutning 1:2 och 1:3 (se figur 15).  

 

HÖJDSÄTTNING 

Höjdsättning av fastighetsmarken bör göras så att inga instängda områden bildas, 

vilket inte bör vara några problem med hänsyn till områdets befintliga topografi. 

Målsättning är att placera byggnader högt och luta angränsade ytor ut mot 

fastighetsgräns eller planerade dagvattenanläggningar. På så sätt minskar risken att 

fastigheter översvämmas och skadas vid extrema regntillfällen.  

 

För delområde B är det av extra vikt att höjdsättningen av området även kontrolleras ur 

ett dagvattenperspektiv för att säkerställa systemets funktion och att avledning av 

dagvattnet är möjlig. Nuvarande lösning är utredd utifrån en höjd på +29 m öh. på 

kvartersmark med lutning 1% mot avvattningssystem. 

 

VATTENSKYDDSOMRÅDE 

På grund av vattenskyddsområdet behövs ett skydd för att förhindra till exempel 

släckvatten från bränder eller oljeläckage att spridas till vattentäkten. Ett sådant 

katastrofskydd ska blockera utflödet i diket och kan exempelvis bestå av en lucka vid 
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utloppet av dammarna. Herrebro våtmark som ligger nedströms utredningsområdet 

fungerar även som en extra barriär för vattentäkten.  

 

Om vissa verksamheter förväntas ha en högre utsläppsgrad, kan som extra åtgärd 

dessa förläggas så att transporttiden till skyddszonerna blir så lång som möjligt.  

Särskilda ytor med extra hög risk för utsläpp kan läggas under tak och ha speciell  

uppsamling/rening av avrinningen liknande den som finns på bensinstationer. Här kan  

övervägas om dessa ytor ska anslutas till spillvattennätet för att minska risken att 

föroreningar når recipienten. 

 

Som en akut åtgärd vid större kontaminering finns även möjligheten att stänga av 

invallningsföretagets pumpstation. Enligt uppgifter från Nodra finns det idag även en 

konduktivitetsmätare med larm på vid pumpstationen. När larmet går tas omedelbart 

vattenprover på fem ställen uppströms i systemet som skickas på analys för flera 

parametrar.  

 

I riskbedömningen klassades de risker som identifierat samband med utsläpp till 

vattenskyddsområdet till låga, särskilt med hänsyn till pumpstationen och att åtgärder 

hinner vidtas innan ev föroreningar hinner nå vattentäkten (se Dokument 4.1 PM 

riskbedömning Klinga). 

 

 

BEFINTLIGT DIKE 

En förutsättning för framtaget dagvattensystems funktion är att dagvattnet kan avledas 

från området i det befintliga diket längs med järnvägsbanken. Dikets funktion och 

kapacitet behöver därmed säkerställas vid detaljprojektering. I mars 2019 var 

vattennivåerna höga och marken kring diket översvämmad  

 

 

Figur 18) Befintligt dike vid den gamla järnvägsbanken vid platsbesök i april 2019. (Foto: Tyréns) 

I början av juni 2019 har inmätningar på dess bottennivå och bredd gjorts. En sektion 

över inmätningarnas ungefärliga nivåer kan ses i figur 19 nedan. Bottenlutningen 

varierar enligt inmätningar mellan ca 4-6 ‰. Kapaciteten upp till marknivå uppskattas 

med hjälp av Mannings formel till omkring 3 m
3

/s. Övergripande beräkningar visar att 

ca 1,15m
3

/s kan avledas innan bräddning upp till dagvattensystemet sker (vid 

marknivå +21,8). Enligt flödesberäkningarna är det inkommande flödet vid 20 årsregn 

ca 1,06 m
3

/s från utredningsområdet. 
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Figur 19) Ungefärlig sektion på befintligt dike efter inmätningar. Dikets flödeskapacitet är uppskattad vid 

olika nivåer.  

Vid inmätning var vattennivån i diket +21.5. Detta är samma nivå som beräknad högsta 

högvattenföring (HHQ50) i våtmarken
18

. Dikets vattennivå uppströms våtmarken borde 

därmed ligga lägre vid normala vattenföringsförhållanden. Det misstänks därför att det 

kan finnas dämmande hinder i dikessektionen, alternativt att lakvatten beblandas med 

ytvattnet. Det rekommenderas att diket rensas från vass och undersöks på plats efter 

eventuella hinder som kan medföra dämning. Högt vattenstånd kan också bero på 

ihållande regnperioder oftast under vårvintern eller uppkomma i samband med 

snösmältning. 

 

För en översikt över eventuella konsekvenser och risker dagvattnet från exploateringen 

kan ha på nedströms vattenförekomster så har en riskbedömning upprättats. Denna 

finnes i Dokument 4.1 PM Riskbedömning Klinga 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Herrebro våtmark- teknisk beskrivning, WRS Uppsala AB, 2011. 

Bottennivå 
+21.39 

+21,5 
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8 SKYFALLSANALYS 

Dagvattenanläggningarna inom detaljplaneområdet är dimensionerade för regn upp till 

20 års återkomsttid, vilket innebär att regntillfällen däröver kommer avledas utan 

fördröjning.  

För att kunna bedöma konsekvenser av skyfall för utredningsområdet samt våtmark 

utförde Tyréns en skyfallsanalys i HecRas 2D.  

 

Skyfallsanalys i område utfördes i två delar: 

Del 1 omfattade påverkan på våtmarken av exploateringsområde vid regn med 

återkomsttid med 20 samt 100 år. 

Del 2 omfattade påverkan samt kontroll av exploateringen vid regn med 100 samt 20 

års återkomsttid.  

8.1 PÅVERKAN AV EXPLOATERING PÅ VÅTMARKEN 

Studerad area är ca 60 ha stort och ligger uppströms avrinningsområde för våtmarken 

som är 1400 ha stort.  Detta innebär att studerad area står för ca 4 % av totalt 

avrinningsområde för våtmarken. På grund av att ytorna inom struderat område 

hårdgjorts kommer vattennivån i våtmarken öka vid skyfall.   

 

Den ökade dagvattenvolym som exploateringen medför innebär även ett ökat flöde 

från våtmarken vid 100 års regn. Toppflöden vid CDS regnet efter våtmarken, strax vid 

kulvert under LInköpingsvägen tyder på en ökning som motsvarar ca 0,8 m3/s, från 

3,6 m3/s till 4,4 m3/s.  I Figur 20 samt 21 redovisas flöde innan och efter exploatering 

i m3/s samt skillnad i vattennivå vid kulvert under Linköpingsvägen. 

 

 

 

Figur 20) Topflöden innan och efter exploatering vid kulvert under Linköpingsvägen. 

Flöde efter 
exploatering 

Flöde innan 
exploatering 
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Figur 21) Vattennivå vid kulvert under Linköpingsvägen innan och efter exploatering. 

 

Dagvatten från exploateringsområde avleds till ett befintligt dike utmed en gammal 

järnvägsbank. Diket leder norr ut och passerar Herrebro våtmark. Avtappning från 

våtmarken sker idag via regleringsbrunn där dämningsnivå är satt på nivå +21,67 

(RH2000). Vallen runt om våtmark ligger vid nivå ca +22,1 - 22,17.  

Större flöden avleds även via bräddomlopp som består av ett dike med 14 m 

bottenbredd, där nivå vid högsta punkt i dike vid vallen är +21,08 m. Därifrån avleds 

vatten via diken samt kulvertar under Linköpingsvägen samt E4:an för att till slut 

ansluta mot Motala ström. 

 

Vattennivån i våtmarken är vid nuläget för 100-årsflöde +21,93 m öh. (RH2000), och 

efter exploatering av område i Borg 17:6 kommer nivån stiga upp till ca +21,96 m 

öh.(RH2000). Våtmarkens nivå kommer därmed öka endast 3 cm efter exploatering av 

studerat område. I med att våtmarkens vallkrön mot deponin ligger på +22,1 finns det 

ingen risk att de ökade vattennivåerna på grund av flöden från utredningsområdet 

medför att våtmarken kommer beblandas med lakvatten från deponin.  

 

I Figur 22 samt 23 visas vattennivåerna av våtmarken samt diket nedströms våtmarken 

vid regn med 100 års återkomsttid innan, samt efter exploatering av studerat område. 

Vattennivå 

efter 

exploatering 

Vattennivå innan 

exploatering 
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Figur 22) Utbredning av våtmark vid 100 års flöde för befintlig markanvändning.  

 

Figur 23) Utbredning av våtmark vid 100 års flöde efter exploatering 
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Nivåerna samt vattendjup i våtmarken vid 100-års situation efter exploatering 

analyseras närmare i sektionerna som redovisas i figur 24, 25 samt 26.  

 

Figur 24) Placering av sektionerna där vattendjup analyserades 

 

Figur 25) Vattennivå i våtmark för regn med 100 års återkomsttid innan och efter exploatering. 

 

Sektion i dike nedströms Figur 
26 

Sektion i våtmark – 
Figur 25 

Vattennivå efter 
exploatering 21,96 

Vattennivå innan 
exploatering 21,93 
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Nivåerna nedströms våtmarken ökar däremot något mer. Nivån uppströms E4:an 

(mellan Linköpingsvägen och E4:an) ökar ca 8 cm från +21,27 m. öh till +21,35 m öh. 

(RH2000), se figur 26. Anledningen till detta är trumman under E4. Trots denna ökning 

bedöms exploateringen inte ha någon stor påverkan på E4:an.   

 

  

 
Figur 26)Vattennivå i diket nedströms våtmarken mellan Linköpingsvägen och E4 

 

Den största påverkan av exploateringsområde vid skyfall finns strax öster om 

exploateringsområdet, detta medför översvämning vid jordbruksmark, se figur 27 

samt figur 28. 

 

 

Figur 28) Översvämning vid jordbruksmark vid 100    års 
regn efter exploatering 

 

 

 

 

 

 

Figur 27)  Översvämning vid jordbruksmark 
vid 100 års regn innan exploatering 

Vattennivå efter 
exploatering 21,35 

Vattennivå innan 
exploatering 21,27 
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Pumpstations kapacitet uppges vara 2500 l/s, som i genomsnitt pumpar ca 140 l/s
19

 

(angivet flöde innan våtmarken byggdes). Flöde vid 100 års regn kommer redan 

överstiga pumparnas kapacitet. Detta resultat är dock inget konstigt då pumpstationer 

sällan är dimensionerade för 100-årsregn.  

 

 

8.2 EXPLOATERINGENS PÅVERKAN PÅ UPPEHÅLLSTIDEN I VÅTMARKEN VID 

SKYFALL 

Exploateringen kommer att ha en påverkan på uppehållstiden i våtmarken vid kraftiga 

skyfall såsom vid regn med 100 års återkomsttid eftersom flödena ökar. 

Vattenhastigheten kommer att öka både vid regleringsbrunnen samt bräddomloppet. 

Den största ökningen kommer att vara vid bräddomloppet samt nedströms mellan 

Linköpingsvägen samt E4. Ökningen motsvarar ca 0,07 m/s (från 0,53 m/s till 0,6 m/s) 

vid bräddomloppet respektive 0,04 m/s (från 0,67 m/s till 0,71 m/s) mellan 

Linköpingsvägen och E4. 

 

I med att exploateringen tillför mer vatten till våtmarken resulterar detta att 

uppehållstiden i våtmarken minskas vilket i sin tur kan öka risk för ursköljning samt 

minskad reningseffekt. Enligt beräkningar kommer uppehållstiden minskas med ca 1 

dygn för regn med100 års återkomsttid och några timmar for regn med 20 års 

återkomsttid samt MHQ. Detta tyder på en relativ liten skillnad som är försumbar och 

bedömas inte ha påverkan på reningseffekten. 

 

8.3 SKYFALLSANALYS DETALJPLANEOMRÅDET 

Ett skyfallsanalys utfördes även för detaljplanområdet efter exploatering där den 

planerade utformning av marken från förprojekteringen användes. 

Kvartersmarken är modellerat så att inga instängda områden skapas samt att den 

ansluter till den projekterade gatunivå. 

 

Skyfallsanalysen utfördes med CDS regn 6 timmars varaktighet med 20 samt 100 års 

återkomsttid med klimatfaktor 1,25.  

 

Modell för regn med 20-års återkomsttid visar att vattenleds via de tänkta diken och 

inga översvämning sker på varken gator eller kvartersmarken. Resultat redovisas i figur 

29 

 

 

 

 

 
19 Bilaga 1. Lokalisering, Miljöinvest AB. 
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Figur 29) Vattendjup vid CDS regn med 20 års återkomsttid, klimatfaktor 1,25 vid exploaterat område 

Modell för regn med 100 års återkomsttid visar kontrollerat översvämning i 

översvämningsytor 1 samt 2. Dessa ytor är markerade i figur 30. 

I de utpekade ytor är marken sänkt med en brunn med kupolsil som anläggs i lägsta 

punkten. På detta sättet skyddas de avgränsade kvartersmarken från att översvämmas 

vid 100 års regn.  
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Figur 30) Vattendjup vid CDS regn med 100 års återkomsttid, klimatfaktor 1,25 vid exploaterat område 

HÖJDSÄTTNING AV KVARTERSMARKEN 

Den kvartersmark där man bör kontrollera utformning och som är mest utsatta för 

översvämning vid regn med 100 års återkomsttid är dessa som angränsar till de ovan 

utpekade översvämningsområden. Anledningen till detta är att rinnvägar ligger strax 

utanför dessa.  

 

För att undvika skador på byggnader bör kvartersmarken vid punkt 1 i figur 30 vara 

minst 3,5 dm över intilliggande naturmark. (Se även skaffererad yta i figur 31). 

 

Kvartersmark i den sydöstra delen av området – kvartersmark vid nr 3 – måste 

höjdsättas så att avledning av dagvatten sker mot damm samt dike i norra delen av 

kvartersmarken 

 

När det gäller övrigt kvartersmark är det viktigt att inga instängda områden skapas 

samt att kvartersmarken ansluter till gatunivå så att skyfall kan avledas på 

allmänplatsmark. Föreslagna rinnvägar kan ses i figur 31. 

Översvämningsyta 1 

Översvämningsyta 2 

2 1 

3 
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Figur 31) Planerade rinnvägar på kvartersmark vid skyfall. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Markyta höjdsätts min 3,5 
dm över intilliggande 
naturmark  
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9 VATTEN OCH SPILLVATTEN 

9.1 BEFINTLIGT LEDNINGSYSTEM 

Inom planerat verksamhetsområde finns befintliga vatten- och avloppsledningar (se 

figur 8). Dessa ledningar byggdes ut 1988 och består av vattenledning i dimension 160 

PE/PVC, vilken leds norr ut, samt spillvattenledning i 200 PVC. I dagsläget är ca 20-25 

bostäder, samt ett 10-tal verksamheter anslutna till ledningsnätet. Det finns även en 

befintlig pumpstation inom området, SPU173, som idag pumpar spillvatten från 

området nordväster om detaljplaneområdet (”delområde C”, mellan Linköpingsvägen 

och grusvägen). Tryckledningen är endast 360 meter lång och pumpar troligtvis ca 17-

18 l/s. 

  

Enligt Nodras utredning Herrebrotippen flyttning VA finns det upprepande problem 

med vattenläckor vid anslutning till Herrebrotippen. P.g.a. detta samt det planerade 

detaljplanarbete har en ny TS250PE samt V315PE projekterats mellan Klockaretorpet 

och Herrebrotippen. 

  

En anslutningspunkt har tidigare förberetts på plats av Nodra (TS250PE samt V315PE) 

vid den södra hörnet av Herrebrotippen, för att kunna ansluta framtida ledningar från 

utredningsområdet. 

  

9.2 FRAMTIDA LEDNINGAR 

SPILLVATTEN 

Det saknas underlag för att i dagsläget kunna dimensionera spillvattenavrinning från 

framtida område. För att översiktligt kunna dimensionera systemet och verifiera de 

möjligheter som finns, används ett schablonvärde på spillvattenavrinning från 

industriområde enligt P110, d.v.s. 1 l/s, ha.  

 

Området är ca 60 ha stort, och med en exploateringsgrad på 60% samt säkerhetsfaktor 

1,5, beräknas spillvattenflöde till 54 l/s. 

Industriverksamheter planeras endast i område som är cirka 30 ha stor och detta 

skulle resultera i spillvattenflöde 45 l/s inkl. säkerhetsfaktor. I dagsläge är typ av 

verksamheter okänd och därför finns det en stor osäkerhet kring beräkningar av 

uppskattat flöde från industriområdena.  

Tyréns anser att 45 l/s är mer korrekt dimensionering då erfarenhet visar att 

schablonvärde som antas från P110 brukar leda till överdimensionering av ledningar. 

  

I samband med exploateringen föreslås att den befintliga pumpstationen SPU 173 rivs 

och ledningar anslutna till denna förlängs med självfall mot en ny pumpstation 

lokaliserad i mitten av utredningsområdet. Befintliga ledningar inom det planerade 

industriområdet ska slopas eller rivas. Befintlig självfallsledning från bostadsområdet i 

söder ansluter till ny spillvattenledning vid den planerade gc-vägen.  
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Figur 32) Föreslagen placering av pumpstation samt anslutningspunkter mot befintliga VA-ledningar 

Från pumpstationen anläggs en tryckledning 250PE PN10 SDR17 fram till den nya 

anslutningspunkten.  Ledningar som läggs i den gamla banvallen och i anslutning till 

deponiområdet ska vara av typ PE-ledningar med skyddsfolie. Detta på grund av att 

risken för föroreningar i marken/grundvattnet från både deponi och den gamla 

banvallen kan diffundera in genom plasten om ”vanlig” PE används. Från den punkten 

fortsätter ledningar vidare mot utsläppspunkten. Placering av den nya pumpstationen 

möjliggör att alla verksamheter kan anslutas med självfall. Enligt information som 

framgått av Kommunen kommer verksamheterna inom området att bestå av två, 

alternativ tre stora byggnader som kommer att ägas av ett och samma företag. I detta 

förslag antas därför att det endast kommer finnas en förbindelsepunkt till dessa 

verksamheter. Förmodligen kommer verksamhetsutövaren behöva pumpa sitt 

spillvatten fram till den punkten. Skulle fallet bli att fastigheten trots allt styckas av i 

flera fastigheter måste VA- huvudmannens ledningar förlängas, samt en pumpstation 

projekteras i förlängningen av Skallesväg. 

Pumpstationen kommer att ta emot spillvatten från industriområde, golfbana, 

Häradsudden, Klinga gård och även 40 st planerade villor vid golfbana. 

Detta skulle innebära extra tillkommande flöde till PST i storlek  

 

I dagsläge beräknas pumpstationens kapacitet till följande:  

Uppskattat flöde från golfbana, Häradsudden, Klinga gård och 40 st planerade villor 

vid golfbana- 10-12 l/s 

Uppskattat flöde från industriområde: 45 l/s. 

Totalt uppskattat kapacitet i pumpstation placerad i Klinga område: 55 l/s 

 

Dimensioneringsförutsättningar för pumpstationen: 

• Tryckledningslängd:   1148+1968 =3116 m 

• Beräknad geometriska höjd:  10m 

PST 

Anslutnings
punkt mot 
bef VA-

ledningar 

Anslutningspunkt 
mot bef VA-

ledningar 

Anslutningspunkt 
mot bef VA-

ledningar 
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• Total uppföringshöjd:   38,33m  

  

  

VATTENLEDNINGAR 

I WSP’s utredning ”PM Modellering vattennät Klinga/Herrebro”
20

, var utgångspunkten i 

att industriområdet kommer att förbruka 40 l/s. I dagsläget är kapaciteten i 

vattenledningen endast 15–20 l/s. Området som kommer byggas ut blir ca 60 ha och 

konsekvensen blir då att vattenuttaget blir ca 45l/s. På grund av att 

verksamhetsområdets vattenbehov är oklart bör en modellering av vattennätet 

genomföras på nytt när mer underlag finns framme, detta för att säkerställa 

erforderligt tryck hos vattenledningarna i området med tanke på eventuella 

släckvattenbehov. 

Modelleringen pekar även på att det finns behov av tryckstegringsstation utanför 

detaljplanområde, strax vid Allsättersvägen. Detta för att säkerställa erforderlig tryck 

för släckvatten samt släckvattenuttag vid det ny planerade område med 40 st villor vid 

Klinga golfbana. 

  

9.3 SLUTSATSER 

• En modellering av vattennätet bör utföras på nytt när mer underlag finns.  

• Anslutningspunkt mot verksamheter i östra delen av området bör kontrolleras efter 

hur markmodellering och höjdsättning utförs i området. 

• Pumpstationens kapacitet bör kontrolleras när mer information gällande 

verksamheter finns framme. 

• Dimensionering av de framtida VA-ledningarna måste utföras när mer underlag 

gällande de planerade verksamheterna finns framme.  

• Fastighetsindelning samt anslutningspunkter för fastigheter måste finnas framme 

vid detaljprojektering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20

 PM modellering vattennät Klinga/Herrebro, WSP, daterad 20180625 
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10 SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER 

 

• Påkoppling av dagvattnet sker till ett markavattningsföretag. Det 

rekommenderas därför att kostnadsfördelning uppdateras och att ändringarna 

avtalas om i en överenskommelse. Överenskommelsen bör sedan fastställas av 

mark- och miljödomstolen. 

 

• Om ingen fördröjning eller rening anläggs kommer flöden och utsläpp av 

föroreningar att öka kraftigt från detaljplaneområdet då omvandling sker från 

jordbruks- och skogsmark till industrimark. Därför föreslås allmänna 

fördröjnings- och reningsåtgärder.  

 

• Föroreningshalterna i utgående dagvatten kan reduceras ned till nivåer under 

riktvärden med föreslagna dagvattendammar kombinerade för rening och 

fördröjning.  

 

• Ytor behöver avsättas till dagvattenanläggningar då området detaljplaneläggs.  

 

• De angivna dräneringsnivåerna för dagvattendammarna i drift kommer inte att 

resultera i permanent avsänkning av grundvattnet i området som stort (se PM 

hydrogeologi Klinga, Afry 2020) 

 

• De dagvattenförande öppna vägdikena dit dagvattenserviser kopplas blir ca 2-

2,5 m djupa och 10 m breda. Lokal grundvattensänkning kommer att finnas vid 

de diken. Enligt beräkning utförda av Afry är påverkansområdet ca 15 m runt 

dikena.  

 

• Risken för att allmänna eller enskilda intressen kommer att påverkas negativt 

bedöms av som försumbar av planerad exploatering. 

 

• Det befintliga diket dit påkoppling av dagvattnet sker behöver rensas. 

Eventuella hinder som kan dämma diket ska tas bort.  

 

• Planerat dagvattenutsläpp från området medför inga betydande konsekvenser 

för våtmarken, MKN i recipienten eller för vattenskyddsområdet. För mer 

information se PM riskanalys.  

 

• Befintlig spillvattenpumpstation, SPU 173, föreslås flyttas längre öster in i 

detaljplaneområdet.  

 

• Kvartersmarken vid översvämningsområden bör höjdsättas noggrant och enligt 

riktlinjer i detta PM för att inte riskera att bli översvämmad vid regn med 100 

års återkomsttid 

 

• Kvartersmarken i den sydöstra delen av området måste höjdsättas så att 

avrinning sker mot dike samt damm nr 3 i norra delen av kvartersmarken. 
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