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Bakgrund och syfte 

En ny detaljplan för fastigheterna Kedjan 1 med närområde inom Ektorp i 
Norrköping är under framtagande och för att kartlägga översvämningsrisker 
och föreslå lämpliga åtgärder för hantering utav extrem regn (100-årsregn) 
så har befintliga dagvattenutredningar och skyfallskartering kompletterats 
med platsbesök. Platsbesöket syftade till att undersöka två problemområden 
på plats för att se vilka förutsättningar som finns för att lösa 
översvämningsproblematiken vid ett 100-årsregn. I detta PM visas resultatet 
och kommunens förslag på åtgärder för att hantera 100-årsregn på 
kvartersmark.  

Platsbesök 
Platsbesök genomfört 10 september, 2020. 

Platsbesök och författare PM: 
Simon Tell, planarkitekt, samhällsbyggnadskontoret 
 

Konsulterade tjänstepersoner: 

Maria Rothman, klimat- och dagvattenstrateg, samhällsbyggnadskontoret 
Anna Ludzia Malgorzata, VA-ingenjör, NODRA  
 

 

Figur 1 Identifierade riskområden vid 100-årsregn som besöktes på plats. Röda cirklar visar 
problemområdena och röd avgränsning visar planområdet. Norrköpings kommun, 2020. 
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Område 1 

Nuläge 

Kommunens skyfallskartering visar att område 1 är utpekat som risk för 
översvämning vid ett 100-årsregn med vatten som står intill befintlig 
bostadsbebyggelse. Dessa besvär förstärks av att Skarphagsleden har en 
lågpunkt som samlar vatten som sedan har rinnvägar norrut. 

 

Figur 2  Nuläge visat i Scalgo Live. Karta: Norrköpings kommun, 2020. 

Framtida situation 

Ny bebyggelse föreslås på grönytan väster om befintlig bebyggelse och stor 
del av den befintliga ytan föreslås bli hårdgjord. I anslutning till 
Skarphagsleden föreslås grönskan vara kvar som naturområde. Eftersom den 
föreslagna exploateringen tar grönyta i anspråk så är det ett rimligt 
antagande att översvämningsproblematiken kommer förvärras om ingen 
åtgärd genomförs för att motverka detta. För att marken ska anses lämplig 
att bebyggas måste därmed en åtgärd vara på plats vid nyexploatering. 

 

Figur 3 Utdrag från utkast till detaljplan som visar föreslagen byggrätt. Byggrätten kan kommas att 
förändras under planarbetets gång. karta: Norrköpings kommun, 2020. 
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Förslag åtgärd 

I dagvattenutredningen från 2017 så föreslås en yta reserveras för 
dagvattendamm i det som i detaljplan föreslås vara naturområde. Senare 
analyser visar dock att den åtgärden har en begränsad effekt och kommunen 
föreslår istället att avrinning av vatten sker i ett svackdike väster om 
befintlig kvartersväg för att sedan samlas i någon form av 
dagvattenutjämning norr om föreslagen byggrätt. Analysen genomförd i 
Scalgo Live visar att den lösningen även förbättrar för befintlig bebyggelse 
jämfört med dagens situation. 

 

Figur 4  Förslag 1, svackdike som leder vattnet till mindre dagvattendamm som leder vattnet mot 
Idrottsgatan. I simuleringen är svackdiket  1 meter djup med 45 graders lutning och 4,5 meter brett. 
Karta: Norrköpings kommun 

Bilder från område 1 

 

Figur 5  Gångväg vid befintlig bebyggelse som blir vattenfylld vid 100-årsregn. Till vänster, på 
grönytan föreslås ny bebyggelse i form av parkeringshus och eventuellt flerbostadshus. Svackdike 
föreslås gå parallellt med kvartersgata. Foto: Norrköpings kommun 
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Figur 6 Skarphagsledens lågpunkt som går över i grönområde till höger (norr). Foto: Norrköpings 
kommun. 

 

Figur 7 Yta som i detaljplan föreslås förbli obebyggd. En möjlig lösning är att använda ytan till 
någon form av dagvattenutjämning för att lösa översvämningsproblematiken. foto: Norrköpings 
kommun, 2020. 
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Område 2 

Nuläge 

Område 2 är en skolgård som ligger i nedanför en sluttning med befintlig 
skolbebyggelse i lågpunkt. Befintlig bebyggelse uppges ha haft problem 
med översvämningar i källare. Vattnet rinner sedan vidare längs med 
Målgränd ut mot Ektorpsgatan. 

 

Figur 8 Karta i Scalgo live visar hur vatten samlas på skolgård och på parkerings/grönytan öster om 
skolområdet. På skolgården står cirka 20 centimeter vatten och på baksidan står cirka 10 centimeter. 
Karta: Norrköpings kommun, 2020. 

 

Figur 9 Höjdprofil från Scalgo live visar hur vatten samlas i två lågpunkter öster och väster om 
befintlig skolbyggnad. Bild: Norrköpings kommun, 2020. 
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Framtid situation 

I detaljplan så föreslås byggrätten på fastigheten öka, såväl som ytan för 
fastigheten. Det finns ett förslag på ny förskola med sex avdelningar, vilket 
innebär att befintliga byggnader kommer att rivas.  

Den föreslagna förskolan har en disposition och placering som bättre lämpar 
sig för att hantera översvämningsproblematiken inom området. Istället för 
att bebyggelsen stänger in vattnet så är den föreslagna L-formade 
bebyggelsen öppen söderut vilket underlättar avrinning mot Målgränd.  

 

Figur 10 Föreslagen placering av ny förskolebyggnad. Illustrationen visar en tidig skiss och kan 
komma att förändras. Illustration: Tengbom arkitekter, 2020. 

Förslag åtgärd 

Kommunens förslag på att översvämningssäkra den nya bebyggelsen är att 
reglera den lägsta höjden för bottenvåningens golvhöjd. Det innebär att 
marken behöver höjas något vid nybyggnation. Avrinning sker sedan mot 
Målgränd. Förskolegården och den hårdgjorda ytan öster om förskolan 
behöver utformas på ett sådant sätt att dagvattenutjämning finns alternativt 
att rinnvägar underlättas mot Målgränd. Genomsläppliga markmaterial bör 
anläggas/behållas i så stor utsträckning som möjligt.    

 

Figur 11 Förslag på åtgärd är att höja marken där bebyggelsen placeras och ytor nedanför 
bebyggelsen där vattnet kan stå. I detaljplan finns bestämmelse som reglerar att nybyggnation ska 
byggas med färdigt golv i bottenvåning minst + 36,6 meter över nollplanet. 
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Bilder från område 2 

 

Figur 12 Öster om Målgränds skola finns idag viss hårdgjord yta, men även stor del grönyta. Det 
framtagna förslaget på förskola innebär att större del av ytan hårdgörs vilket gör det ännu viktigare 
att arbeta med genomsläppliga material och rinnvägar. Foto: Norr 

 

 

Figur 13 Sluttning ner mot skolgården visar hårdgjorda ytor och en bebyggelse som stänger 
rinnvägar. Genom att höja upp ny bebyggelse, lämna öppet för rinnvägar och omforma skolgården 
med mer genomsläppliga material samt platser för dagvattenutjämning så kan öve 
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Referensbilder på olika typer av föreslagen dagvatten-
/översvämningshantering 

Öppna dagvattenlösningar är inte bara effektiva utan bidrar med kvaliteter 
till de bebyggelseområden de appliceras.  

 

Figur 14 Svackdike. Bild: Stockholms stad 

 

Figur 15 Dagvattendamm. Bild: Svenskt vatten. 
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Figur 16 Öppen dagvattenhantering i Augustenborg, Malmö. Bild: SMHI 

Slutsatser 

De två identifierade områdena som har viss översvämningsproblematik 
kräver vissa åtgärder för att anses vara lämpliga för bebyggelse. Förslag på 
åtgärder som går att genomföra på kvartersmark presenteras i detta PM, och 
med dessa åtgärder så anses marken lämplig att bebyggas. Förutom att det 
lämnas tillräckligt med utrymme i detaljplan så regleras lägsta golvhöjd 
inom den framtida förskoletomten. Utöver det är fastighetsägaren själv 
ansvarig för att presentera en lämplig åtgärd inför byggnation. Det måste 
alltså inte ske på det sätt som kommunen föreslår, men det ska vara en 
åtgärd som löser problematiken. 
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