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Modellering dagvatten Södra förstaden 

Syfte 

Syftet med modelleringen är att utreda ett antal möjligheter att lösa 

dagvattenhanteringen för den kommande bebyggelsen i projektet Södra förstaden på 

ett samordnat sätt och hitta yteffektiva lösningar som löser behovet för samtliga 

detaljplaner. I uppdraget har även ingått att utreda möjligheten att koppla om 

separerade dagvattenledningar i Kneippen från kombinätet till det dagvattennät som 

försörjer stora delar av projektområdet. 

Bakgrund 

Söder om Norrköpings innerstad pågår flera planer för kompletterande bebyggelse i 

befintliga bostadsområden. Ett projekt med benämningen Södra Förstaden har 

startats för att hantera frågor som berör flera detaljplaner eller ger konsekvenser 

utanför kvartersmark. En fråga av övergripande karaktär som behöver hanteras 

inom ramarna för projektet är dagvattenhantering då två dagvattennät försörjer 

samtliga detaljplaner som ingår i projektet. 

 

 
Upptagningsområden för två dagvattennät som finns inom projektets avgränsningsområde 



 

I samband med modelleringen tas också höjd för en separering i det intilliggande 

villaområdet Kneippen. Kneippen består främst av kombinerade ledningar men har 

ett separat nät i de södra delarna av villaområdet som sedan kopplas på 

kombiledningarna. För att ta tillvara på redan utförd separering har förslag till 

omkoppling tagits fram. 

Befintligt nät 

Dagvattennätet till utlopp DUT5148 kan grovt delas upp i två stråk, stråk 1 i 

Idrottsgatan, stråk 2 som går genom Kedjan 1 m.fl., stråken sammanstrålar sedan i 

en 1000-ledning innan det leds vidare till utloppet. Stråk 3 i Ektorpsgatan leder till 

utloppet. Stråk 1 och 2 sammanstrålar sedan i 1000-ledningen som är markerad på 

föregående bild.  

 

 
Översikt över tre dagvattenstråk som är viktiga i området. Stråk 1 och 2 tillhör 

avrinningsområde DUT5148. Stråk 3 tillhör avrinningsområde DUT5130. 

 

Tittar man på nulägesituationen vid ett 10-års regn visar att ledningarna i området är 

generellt sett hårt belastade. Tre viktiga ledningsstråk lyfts fram enligt bilden ovan 

och berörs i korthet. Stråk 3 syftar till dagvattenledningarna i avrinningsområdet 

DUT5130 som passerar igenom projektområdet i Ektorpsgatan. Stråk 1 och 2 syftar 

till de ledningsstråk som passerar igenom projektområdet i Idrottsgatan respektive 

igenom befintligt bostadsområde innan de slutligen går ihop till en gemensam 

ledning i Fotbollsgatan. 

 



 

Stråk 1 är hårt belastad i hela sträckningen, mycket till följd av det industriområdet 

som ansluter till ledningen västerifrån. Trots att avrinningen från industrierna har 

halverats i modellen leder det till vattennivåer ovan mark vid 10-års regn längs stora 

delar av ledningen. De höga trycklinjerna fortsätter i 1000-ledningen till 

Linköpingsvägen. Stråk 1 har en flaskhals på sträckan DNB3542 – DNB3544, se 

bild nedan. 

 

Stråk 2 har en relativt låg belastning som främst utgörs av Ektorp centrum och ett 

antal bostadshus i planområdet. Ingen dämning ovan mark uppstår vid 10- eller 20-

års regn. Problem uppstår först när dagvattnet sammanstrålar med stråk 1 i 1000-

ledningen i Fotbollsgatan 

. 

Stråk 3 har en trång sektion i höjd med planområdet på sträckan DNB7237 – 

DNB7234. Här finns risk för dämning ovan mark, i övrigt bedöms sträckan klara 

dimensioneringskraven. 

 

 
Översikt trånga sektioner 

  



 

Åtgärdsförslag ledningsnät DUT5130 (Stråk 3) 

För det östra avrinningsområdet till DUT5130 har tre olika lösningar studerats 

varav två har modellerats.  

 

Det har även varit uppe för diskussion att leda dagvattnet från området söderut via 

dagvattenledningar på befintlig fotbollsplan på Såpkullen 1:1, se bild nedan. Detta 

alternativ har inte utretts då ledningarna på fotbollsplanen ansluter till kombinerade 

ledningar i Söderstaden. Då kombinerade ledningar har anslutningar från både 

fastigheters avlopp och dagvattenanslutningar på samma ledning leder ytterligare 

dagvatten på en kombiledning med andra ord till en högre risk för 

källaröversvämningar. Nya anslutningar till kombinerade ledningsnät är med andra 

ord olämpligt.  

 

 
Översikt ledningsnät söderut 

 

För kuriosa drabbades över 80 fastighetsägare av källaröversvämningar i 

Söderstaden i samband med regnet 2011. 

 
  



 

Förslag 1 

Förslag 1 innebär att den utpekade trånga sektionen i stråk 3, se föregående bild, 

dimensioneras upp och kompletteras med en fördröjningsanläggning i någon av de 

två punkterna i bilden nedan. Anledningen till att magasinen behöver placeras här är 

att när den trånga sektionen öppnas upp ger det ett för stort flöde till nedströms 

liggande system vid ett 20-års regn. Detta högre flöde måste fördröjas i den här 

punkten för att undvika hydraulisk överbelastning längre ner.  

 

Modellering av förslaget pekar på att det löser ett 20-års regn med klimatfaktor för 

det aktuella ledningsnätets avrinningsområde om en fördröjningsvolym på 300 m3 

kan anläggas här. Ledningen föreslås dimensioneras upp till en ledning med 

innerdiameter 0,6 meter. Det bör vara möjligt att dela upp den här volymen på de 

båda sidorna om vägen för att minska ytanspråket på en enskild fastighet men en 

sådan lösning har inte modellerats och är ofördelaktig för NoVA då det ger drift av 

två anläggningar istället för en. 

 

 
Översikt förslag 1. Två möjliga placeringar av den erfordrade fördröjningsvolymen 

 

Förslaget kommer i konflikt med tänkt exploatering av området vilket kan ses i 

bilden ovan. Till följd av detta har ytterligare två förslag studerats för att se om 

andra lösningar kan tas fram som inte kommer i konflikt med exploateringen, se 

nedan. 
 
 
  



 

Förslag 2 

Förslag 2 går ut på att koppla om befintligt ledningsnät i korsningen Södra 

promenaden – Ektorpsgatan till en annan större ledning för att ge en överkapacitet i 

nätet som skulle kunna hålla nere vattennivån. Ledningen i bilden nedan som är 

markerad som en 1500-ledning är en äldre stensatt kulvert som är 0,6 meter bred 

och 1,5 meter hög. Sträckan har en betydligt högre kapacitet en den 600-ledning 

som vattnet går i idag. Kulverten stryps ner till en ledning med diameter 0,315 

meter när den passerar igenom ett gammalt skyddsrum innan den når utloppet i 

Strömmen. Strypningen bedöms svår och kostsam att dimensionera upp på grund av 

dess dragning. 

 

 
Översikt förslag 2. Omkoppling mellan de aktuella ledningarna 

 

Modelleringsresultaten visar att dämningen från strypningen blir så stor att 

marköversvämningar uppstår nedanför planområdet i Södra promenaden och 

Humpgatan. Förslaget löser alltså inte 20-årsregnet för hela det aktuella 

ledningsnätets avrinningsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förslag 3 

Förslag 3 går ut på att dagvattenledningen i Ektorpsgatan skulle dras om i höjd med 

fastigheten Domaren 1 till en fördröjningsdamm inne i en befintlig park bakom 

fastigheten., se bild nedan. Vattnet skulle sedan fördröjas där innan utsläpp tillbaka 

till antingen ledningen i Ektorpsgatan eller i Södra Promenaden. 

 

 
Översikt förslag 3. Schematisk illustration av ledningsdragning till fördröjningsanläggning 

 

  



 

Höjdförutsättningarna för en dagvattendamm i parken är relativt dåliga. Det finns 

en mindre instängd yta som ligger som mest 50 centimeter lägre än Ektorpsgatan. 

Resterande del av parken ligger mellan 0 och 3 meter högre än gatan. Den instängda 

delen av är utpekad i bilden nedan som ett mindre rosa fält, ytan ligger delvis inne 

på fastigheten Bollen 2 där ytterligare exploatering planeras. 

 

 
Illustration av laserscanningsdata. Det rosa fältet som är omringat av blå mark är som mest 

50 centimeter lägre än gatan. 

 

För att klara av att transportera flödet till dammen måste ytterligare ledningar i 

Ektorpsgatan dimensioneras upp från korsningen Fotbollsgatan – Ektorpsgatan ned 

till dammen. Uppdimensionering är utöver den uppdimensionering som behöver 

göras av ledningarna i den trånga sektionen. 

 

Lösningen har en tveksam genomförbarhet och är kostsam. Det är svårt att skapa 

dammen samt att avleda vattnet vidare därifrån utan stora och kostsamma åtgärder. 

Det finns risk för konflikt med eventuell ny bebyggelse på Bollen 2. 

 
Slutsats 

Förslag 1 är den lösning med bäst genomförbarhet och den enda av de utredda 

lösningarna som löser ett 20-års regn. 

 



 

Åtgärdsförslag ledningsnät DUT5148 (Stråk 1 och 2) 

Stråk 1 och 2 har inte studerats i samma omfattning som stråk 3, här har bara ett 

lösningsförslag tagits fram. I modelleringen har även dagvatten från dagens 

kombinerade område i Kneippen anslutits ut mot ledningsnätet för att säkerställa att 

de föreslagna lösningarna tar höjd för kapaciteten som krävs för det. Åtgärderna för 

Kneippen redovisas i ett separat stycke nedan då det inte är direkt kopplat till 

projektet Södra Förstaden utan en parameter som måste tas höjd för i samband med 

att åtgärder görs på ledningsnätet. 

 
Förslaget 

Förslaget innebär att den utpekade trånga sektionen i stråk 1 dimensioneras upp, se 

bild på sidan 3. Förslag på dimension från modelleringen är en ledning med 

diameter 0,8 meter. Som komplement till detta bör en fördröjningsvolym skapas 

och en lämplig plats är utpekad i bilden nedan, platsen kommer dock i konflikt med 

befintlig bebyggelse. Tanken med magasinet är att fördröja det vatten fastigheterna 

Linjen 1-3 och om möjligt delar av exploateringen på Laget 2. På så sätt frigörs mer 

plats i ledningsnätet för dagvatten från övrig förtätning längs Idrottsgatan. 

 

 
Översikt åtgärder för ledningsnät DUT5148 

 

Uppdimensionering av den trånga sektion som nämns ovan löser delar av 

problemet. Modelleringen pekar på att ytterligare kapacitetshöjande åtgärder behövs 

på befintlig utloppsledning i bilden ovan. Åtgärder behöver inte göras på hela den 

utpekade sträckan i bilden men beroende på vilken typ av åtgärd man vill göra är 

olika delar av sträckan lämplig. Vill man öka dimensioneringen på ledningsnätet är 

sträckan Linköpingsvägen - Strömmen aktuell, vill man skapa översvämningsytor 



 

för när ledningarna går fulla är sträckan Linköpingsvägen – Fotbollsgatan mer 

intressant.  

 

Förslaget innebär att inga åtgärder behövs på stråk 2 som passerar igenom 

bostadsområdet. Stråk 1 får ta majoriteten av avrinningsområdets dagvatten vilket 

är anledningen till att insatserna på ledningsnätet placeras i anslutning till detta 

stråk. 

 
Slutsats 
Förslaget bedöms lösa 20-års-situationen för projektets exploatering men inte för 

hela ledningsnätets avrinningsområde. Det befintliga industriområdet klarar inte att 

transportera bort ett 20-års regn utan kraftig uppdimensionering av ledningarna. Om 

en sådan uppdimensionering görs kommer inte nedströms liggande system att klara 

att ta emot det vattnet i alla fall. Fördröjningsytor för dagvatten från industriområdet 

innan det ansluts mot stråk 3 i Idrottsgatan finns inte att tillgå.  



 

Kneippen 

I Kneippen finns det gator som har separerat ledningsnät som ansluts mot 

nedströms liggande kombiledningar. Två sådana gator är Oskarsgatan och 

Odensgatan. För att avlasta kombinätet och minska risken för källaröversvämningar 

kan ledningarna ledas om österut och anslutas mot befintlig dagvattenledning i 

parken. Dagvattnet från Odensgatan leds österut i Almgatan i en ny ledning och 

ansluts mot parkledningen. Ledningarna i Odensgatan måste läggas om de sista 10-

15 metrarna med flackare fall för att få till en höjdskillnad mot parkledning. 

Bedömningen är att det är möjligt att anlägga en 500 - 600 ledning med 5 promilles 

fall i Almgatan till parkledningen men det kräver grund förläggning på delar av 

sträckan. Konflikter kan även uppstå med områdets trädalléer. 

 

Idag har dagvattenledningarna i Odensgatan - Almgatan en täckning på cirka 2,5 

meter. Om ledningarna hämtas upp så att de ligger med 1,6 meter täckning 

korsningen så skulle en ny 600-ledning ha en höjdskillnad till vattengång i 

parkledningen (i DNB7421) på ca 85 centimeter. Sträckan från Odensgatan till 

parkledningen är cirka 150 meter vilket tillåter ett fall på en ny ledning i Almgatan 

på lite över 5 promille. 

 

 
Översikt åtgärder för omkoppling av separerat nät i Kneippen 

 
Oskarsgatan kan kopplas direkt österut till parkledningen men läggs förslagsvis om 

5-10 meter upp i Oskarsgatan först för att förbättra fallet på den nya sträckningen. 



 

Diskussion 

Modellen är okalibrerad och överskattar förmodligen dagvattenvolymerna som 

uppstår i nätet vid ett regn. Modellen tar inte hänsyn till den strypning som serviser 

och brunnar utgör när det gäller att få ned dagvatten i ledningsnätet. 

Magasinsvolymer har dimensionerats godtyckligt för att se om de får en god effekt 

utifrån sin placering, inte i första hand för att se exakt hur stora dessa måste vara för 

att klara de tillkommande flödena.  

 

Förslagen som är framtagna i detta PM tar inte hänsyn till eventuella reningsbehov 

av dagvattnet från området. Det kan komma att behöva utredas separat. 

 

Kontrollberäkningar krävs i samband med detaljprojektering men modelleringarna 

pekar på att det bör finnas möjligheter att lösa problemen i området, stråk 3 bedöms 

som den mest svårhanterade till följd av bristen på ytor och kapacitet i nätet. 

 
 
 
  
 
 
 


