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1. Bakgrund och syfte
WSP har på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun, utfört en teknisk
utredning gällande gata, park och dagvatten i samband med pågående planarbete för fastigheten
Portlåset 2 och del av Hageby 4:2. Inom utredningsområdet ska bostäder byggas och en park
anläggas, se figur 1. Utredningen ska utgöra ett underlag för planarbetet, och omfattar:

· förprojektering av gata och vändplan (Takläggaregatan),
· integrering av gata och vändplan i parkmiljön,
· beräkning av föroreningsbelastning och dimensionerande dagvattenflöden,
· förslag på dagvattenanläggningar för fördröjning och rening samt
· översiktlig skyfallssimulering i programmet Scalgo för säkerställande av föreslagen

höjdsättning.

2. Befintliga förhållanden

2.1 Områdesbeskrivning
Utredningsområdet är beläget i Hageby, Norrköpings kommun och visas i Figur 1. I den norra
delen av området finns i dagsläget en industri/kontors-byggnad och en gräsyta. Området avgränsas
åt väst av Hagebygatan och Grundläggaregatan, och åt öst av Takläggaregatan, som också utgör
infart åt området, samt spårvägen. De södra delarna av området är flacka och utfyllda med grus,
och används i nuläget som parkering, se Bild 1. Inom området har det funnits tidigare verksamhet
i form av en bensinstation. I öster finns en delvis asfalterad, delvis grusad yta, i vilken det också
förekommer en del träd, buskar och annan vegetation, se Bild 2. Den nordvästra delen av området
(med marknivåer på ca +19,0 m) sluttar mot Takläggaregatan (+16,0-16,5 m). Området i övrigt
sluttar generellt mot öster med marknivåer mellan +15,0-16,0 m.

Figur 1. Bilden till höger visar utredningsområdets läge i Norrköping (Google, 2020) bilden till vänster visar utredningsområdets
avgränsning (Nodra, 2020).
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Bild 1. Parkeringsytor inom området. Foto taget mot nordost. (WSP, 2020)

Bild 2. Fotona visar den östra delen av utredningsområdet. Foton tagna mot nordost. (WSP, 2020).

2.2 Planerad bebyggelse
Inom utredningsområdet planeras för flerbostadshus, lokalgata och en park, se Figur 2. Parkstråket
i öst-västlig riktning delar området. Portlåset 2 och Balkongen 1 är belägna norr om stråket och
Terrassen söder om. Parkstråket är ett grönområde, vars östra del är tänkt att användas för
dagvattenhantering. Strax söder om området planeras för en torgyta.
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Figur 2: Bilden visar hur det är tänkt att se ut inom utredningsområdet. (Enter Arkitektur, 2018)

2.3 Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning som utförts för Portlåset 2 samtidigt med denna utredning visar ett
översta lager av fyllning, med en mäktighet på 3–4,3 m, se Figur 3 (Afry, 2020). Fyllningen består
bland annat av sand, silt, lera, grus, glas och tegel. Under fyllningen finns en friktionsjord bedömd
som grovkornig morän ovanpå berg. Bergöverytan påträffades i undersökningen mellan 13,5–22,2
m under markytan. Genomsläppligheten i moränen bedöms som medelgod med möjlighet till
infiltration av dagvatten. För fyllningen är variationen av genomsläppligheten stor med avseende
på innehåll.

Figur 3. Undersökningsområde för geoteknisk utredning inom Portlåset 2 (Afry, 2020).

För övriga delar av området har inga geotekniska undersökningar utförts. Enligt SGU:s
jordartskarta (SGUa, 2020) består de till större del av glacial lera, som har låg genomsläpplighet,
se Figur 4. Dess genomsläpplighet bedöms som låg, vilket i regel innebär begränsade möjligheter

TAKLÄGGAREGATAN

TORGYTA
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till infiltration (SGUb, 2020). Jorddjupet varierar från 3-5 m i utredningsområdets nordvästra del
till 20-30 m längs områdets sydöstra gräns (SGUc, 2020).

Figur 4. Översiktlig jordartskarta. Jordarten i området är postglacial lera (SGUa, 2020).

I samband med saneringsarbete inom Terrassen genomfördes en miljöteknisk markundersökning
(Geosigma AB, 2008). Provtagningarna visade på normaltät jordart av mycket hårt packad silt och
sand, samt torrskorpelera, vilket stämmer överens med de förväntade jordartsföhållanden som
anges i SGUs karta.

Hydrologi och grundvatten
I den geotekniska undersökningen för Portlåset 2 har grundvattennivå mätts i en punkt till 7 m
under markytan. Då mätningen har skett vid ett tillfälle (april) kan inga slutsatser dras om
variationer i grundvattennivåer inom området ännu. För att veta hur grundvattennivån varierar
görs optimalt mätningar under ett hydrologiskt år. När det inte är möjligt bör mätningarna vid
lodning för hand utföras vid minst sju tillfällen under en period av tre månader (ej enbart
sommarmånaderna då det är som torrast), och därefter samvarieras med SGUs mätserier. Om en så
kallad diver används räcker en mätperiod om en månad. Vanligtvis uppmäts högst
grundvattennivå under perioden november till mars. Utifrån de geotekniska förhållandena inom
området och den uppmätta grundvattennivån bedöms en framtida dagvattenlösning inte påverkas
av grundvattnet så länge leran inte penetreras.

2.4 Förorenad mark
Under 2008 avvecklades den bensinstation med fordonstvätt som varit belägen inom
utredningsområdet. I samband med detta utfördes en efterbehandling av förorenade massor. För att
säkerställa saneringen utfördes en kompletterande miljöteknisk undersökning (Geosigma AB,
2008), i vilken det framkom att det i en provpunkt fanns en förhöjd halt av aromater (bensin).
Geosigma bedömde dock att föroreningen var begränsad och att inga ytterligare
efterbehandlingsåtgärder behövde utföras.
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I samband med planarbetet har det också utförts en miljöteknisk undersökning av området
Balkongen 1, som gränsar till utredningsområdet i nordöst (Sweco Environment AB, 2016).
Utredningen visade att en provpunkt i gränsområdet mellan kvartersmarken för Terrassen och det
framtida parkstråket har en förhöjd kvicksilverhalt jämfört med Naturvårdsverkets generella
riktvärde för känslig markanvändning (KM).

2.5 Befintlig dagvattenhantering
Utredningsområdet ingår i Nodras verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattenhanteringen inom
områdets kvartersmark är dock till stora delar okänd. Enligt uppgift från Nodra avvattnas sannolikt
Portlåset 2 i dagsläget mot dagvattenbrunnar i det kommunala dagvattennätet i Takläggaregatan
och Grundläggaregatan. För de södra delarna av Portlåset 2 samt Terrassen finns två
servisanslutningar till kommunens dagvattennät, se Figur 5. Den västra servisen ansluter till en
dagvattenledning i Hagebygatan och har en kapacitet på ca 60 l/s (Nodra, 2020). Den östra
servisen med sträckning under spårvägen mot Plåtslagaregatan har en kapacitet på ca 120 l/s vid
fylld ledning (Nodra, 2020). Vid platsbesök 2020-04-01 återfanns få dagvattenbrunnar/kupoler
inom parkeringsytorna, och det mesta av området förutsätts därför i dagsläget avvattnas ytledes
mot servisen under spårvägen.

Figur 5. Kommunala dagvattenledningar kring utredningsområdet (Nodra, 2020).

Det är osäkert huruvida spårvägen öster om utredningsområdet har enskild dagvattenhantering.
Sett till ytavrinning avvattnas delar av den mot utredningsområdet, liksom gång- och cykelvägen
längs spårvägen.

2.6 Avrinningsområden
Utredningsområdet ligger inom Ljura bäcks avrinningsområde. Den del av avrinningsområdet som
påverkar dagvatten-/skyfallshanteringen inom utredningsområdet begränsas av Söderleden i norr
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och Vrinnevigatan i söder, se Figur 6. Genom hela området i nord-sydlig riktning går
Hagebygatan.

Figur 6. Avrinningsområdet som genererar vatten till utredningsområdet.

2.7 Rinnvägar och lågpunkter
Rinnvägarna genom avrinningsområdet leder vattnet från den västra sidan (villakvarteret) och ut
på Hagebygatan för att där rinna söderut innan det når utredningsområdet via korsningen
Vrinnevigatan/Hagebygatan, se Figur 7. Inom utredningsområdet rinner vattnet till lågpunkten i
den nordöstra delen och sedan över spårvägen och ut på den östra sidan.

Figur 7. Rinnvägar och lågpunkter i befintligt avrinningsområde.

Villakvarter
som

Korsningen Vrinnevigatan/Hagebygatan
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2.8 Vattenförekomster
Det finns två vattenförekomster som är recipienter för dagvatten från utredningsområdet, dels
ytvattenförekomsten Ljura bäck, dels grundvattenmagasinet direkt under utredningsområdet, se
Figur 8.

Ytvatten
Ljura bäck, SE649488-152435, är en ytvattenförekomst strax öster om utredningsområdet (VISS,
2020). Vattendraget är ca 8 km långt, och rinner mellan Ensjön och Motala ström. Cirka en
tredjedel av bäcken är kulverterad genom befintliga bostadsområden/ stadsbebyggelse. Bäcken är
recipient för dagvattnet från nuvarande bebyggelse inom utredningsområdet (som leds dit via
kommunens ledningsnät).

I den senast utförda klassningen (2019) har Ljura bäck måttlig ekologisk status och uppnår ej god
kemisk status (VISS, 2020). Enligt Vattenmyndigheterna är orsaken till klassningen problem med
övergödning, miljögifter samt morfologiska förändringar och kontinuitet. En sammanställning av
statusklassning och avgörande kvalitetsfaktorer för Ljura bäck visas i Tabell 1.

Miljökvalitetsnormen är god ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus med mindre
stränga krav för bromerad difenyleter och kvicksilver, som är överallt överskridande ämnen i
Sverige. Det har varit ekonomiskt och/eller tekniskt omöjligt att vidta de åtgärder som skulle
behövts för uppnående av god ekologisk status redan 2015 och därför har vattenförekomsten
tidsundantag till 2027. Betydande påverkanskällor är bland annat transport och infrastruktur samt
urban markanvändning. Det finns mätdata för recipienten som visar att PFOS överskriver gällande
gränsvärde. Trolig källa är brandövningsplatsen vid Norrköpings flygplats. Av de avgörande
kvalitetsfaktorerna bedöms därför främst näringsämnen vara av relevans för dagvattenutredningen.

Figur 8. Vattenförekomster (VISS, 2020).
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Tabell 1: Statusklassning, Ljura bäck (VISS, 2020).

Vattenförekomst Kvalitetskrav Aktuell status Kvalitetsfaktorer,
klassificering av klassade
parametrar

Ljura bäck (SE649488-
152435)

God ekologisk
status

Måttlig Biologiska Påväxt-kiselalger Måttlig

Bottenfauna Ej klassad

Fisk Måttlig

Fysikaliska-kemiska Näringsämnen Dålig

Försurning Ej klassad

Särskilda förorenande
ämnen*

God

Hydromorfologiska Konnektivitet i
vattendrag

Dålig

Hydrologisk regim i
vattendrag

Ej klassad

Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

Dålig

God kemisk
status

Uppnår ej god
kemisk
ytvattenstatus

Industriella föroreningar Bromerade difenyleter Uppnår
ej god

Tungmetaller Kvicksilver och
kvicksilverföroreningar

Uppnår
ej god

* Kvalitetsfaktorn "särskilt förorenande ämnen" kan inte bedömas eftersom det saknas dataunderlag för att kunna göra en bedömning. Mätningar
av flertalet särskilda förorenande ämnen i vattnet från nio större östgötska vattendrag 2013 visade att alla ämnen förekom i halter under
gränsvärden, med undantag för uran och i vissa fall arsenik. I åar som rinner längs jordbruksintensiva områden kan det finns risk för förekomst av
växtskyddsmedel i vattenmiljön. Inga mätbara halter av växtskyddsmedel påträffades dock i undersökningarna som genomfördes 2013.

Grundvatten
Under utredningsområdet finns ett grundvattenmagasin (sand- och grusförekomst), SE649647-
152222, till vilket en del dagvatten infiltrerar. Magasinet nyttjas inte till kommunal
vattenförsörjning, och underlag för bedömning av statusen saknas. I den senast utförda
klassningen (2019) bedömdes ändå kvantitativ respektive kemisk status som god, se Tabell 2
(VISS, 2020). Miljökvalitetsnormen är god kvantitativ status och god kemisk status. Betydande
påverkanskällor är enligt Vattenmyndigheterna förorenade områden och jordbruk. Påverkan från
urban markanvändning är inte klassad men kan förväntas vara stor då förekomsten ligger under
stadskärnan med närhet till flygplats och vägnät. Det saknas uppgifter om huruvida Ljura bäck står
i förbindelse med grundvattenmagasinet.
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Tabell 2: Statusklassning, gundvattenförekomst (VISS, 2020).

Recipient Ekologisk status Kemisk status

Befintlig status God kvantitativ status God kemisk status

Kvalitetskrav God kvantitativ status God kemisk status

2.9 Terrängmodell
Terrängmodellen som har använts är tagen från Scalgo, vilket är Lantmäteriets terrängmodell med
upplösningen 2x2 m.

3. Metod
Denna tekniska utredning innehåller höjdsättning, skyfallsanalys och dagvattenhantering. I Tabell
3 anges de dimensioneringsförutsättningar (Nodra, 2020) som gäller för utredningen.

Tabell 3: Dimensioneringsförutsättningar, (Nodra, 2020).

Dimensionering kvartersmark
– mindre regn

Lokalt omhändertagande: 10 mm
(denna volym ska inte tillgodoräknas vid
dimensionering för stora regn)

Dimensionering dagvattenanläggning
– stora regn

Återkomsttid regn: 20 år

Dimensionering kontrollerad översvämning
– extrema regn

Återkomsttid regn: 100 år

Dimensionerande flöde Beräkningsmetod: Rationella metoden
Klimatkompensering Klimatfaktor: 1,25

3.1 Dagvatten
För att kunna beräkna dimensionerande flöden samt erforderlig fördröjning och rening av
dagvattnet har markanvändningen karterats med hjälp av en grundkarta, flygfoto, illustrationsplan
och observationer vid platsbesök. Markanvändningen före respektive efter exploatering
presenteras i Figur 9.
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Figur 9. Markanvändning före (vänster bild) respektive efter exploatering (höger bild). Svart linje markerar gräns för avrinningsområde.

I beräkningarna har följande antaganden och avgränsningar gjorts:

· Flerfamiljshusområdena antas i framtida utformning avvattnas via brunnar och ledningar
(enligt uppgift från Nodra).

· Marktypen flerfamiljshusområde omfattar även lokalgator, och södra delen av
Takläggaregatan är därför inkluderad i ytan för bostadsområdet.

· Avrinningskoefficienten för marktypen flerbostadsområde har valts till 0,63 utifrån planerad
utformning (Norrköpings kommun, 2020-09-16)

· Avrinningskoefficienten för befintliga grusade parkeringar har antagits till 0,65.
· Avvattningen av befintliga gång- och cykelvägar, liksom spårområdet, förutsätts inte

förändras i samband med exploateringen.
· Avrinningsområdet mot utloppspunkten Plåtslagaregatan omfattar efter exploatering inte den

yta som planeras bli nytt torg. Torgytan ska avvattnas mot kommunens ledningsnät i
Hagebygatan enligt uppgift från Nodra.

Det dimensionerande dagvattenflödet från området har beräknats med rationella metoden:

= ∙ ∙ ( )

där:

qd är det dimensionerande flödet (l/s)
A är avrinningsområdets area (ha)

 är avrinningskoefficienten
i(tr) är den dimensionerande nederbördsintensiteten (l/s ha)

tr är regnets varaktighet (min).

Föroreningsbelastning har beräknats översiktligt med hjälp av beräkningsverktyget StormTac och
den markanvändning som specificerats i Figur 9. Årlig nederbörd 557 mm/år har hämtats från
SMHI för mätstation Norrköping Kungsängen nr. 8635 (SMHIa, 2020). Analysen av
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föroreningsbelastningen omfattas av de kvalitetsfaktorer i recipienten som dagvattnet tydligt kan
kopplas till.

3.2 Skyfall
I uppdraget har en skyfallsanalys gjorts med programmet Scalgo Live. Scalgo är ett webbaserat
programverktyg som använder höjddata för att simulera hur vattnet vid olika regnmängder fyller
upp lågpunkter och avrinner till nästa lågpunkt (Scalgo Live, 2020). En analys i Scalgo kan
likställas med ett mellanting mellan en lågpunktskartering i GIS och en skyfallsmodell i MIKE
Flood. I Scalgo tas ingen hänsyn till områdets markanvändning genom t ex
avrinningskoefficienter och friktionstal eller till regnets varaktighet. Detta betyder att det enbart
går att se hur vattnet rinner till en lågpunkt, inte mängden vatten som faktiskt når lågpunkten.

I denna analys i Scalgo har befintlig markyta (Lantmäteriets höjdmodell med upplösning 2x2 m)
analyserats för att förstå vilket avrinningsområde och vilka rinnvägar som genererar vatten till
utredningsområdet, samt var i området befintliga lågpunkter finns, se Figur 6 och Figur 7.
För framtida situation har en terrängmodell skapats utifrån den nya höjdsättningen i
förprojekteringen, se Figur 10. I terrängmodellen har även de tänkta byggnaderna placerats ut och
höjts upp.

För att kontrollera att den projekterade höjdsättningen inte skapar oönskade översvämningar vid
de planerade bostäderna och att vattnet når den projekterade dagvattenlösningen har ett regn på 30
mm använts för analyserna i Scalgo. 30 mm regn motsvarar ungefär ett 100-års-regn i stadsmiljö
där ledningsnät finns enligt beställaren.

Figur 10. En skapad terrängmodell med en tänkt höjdsättning som har lästs in och analyserats i Scalgo.

Höjdmodell
För att kunna testa nya utformningar och höjdsättningar av utredningsområdet i Scalgo har
AutoCad och Civil3D nyttjats. Höjdmodellen som skapats i Civil 3D (se Figur 11) har utformats
med den höjdsättning som föreslås i förprojekteringen av Takläggaregatan. Vid arbetet med
förprojekteringen av Takläggaregatan har höjdsättning och utformning anpassats till
Grundläggaregatan och kvarteret Balkongen 1, för att anslutningar mot dess entrér, parkeringar
och innergård ska fungera tillfredsställande. En grov höjdsättning av parkytan har lagts in, där
höjdsättningen utgått från tidigare skisser över parkmarken som Ramböll tagit fram (skissförslag
daterat 2017-06-21). Parkmarken har därefter anpassats till Hagebygatan, ny Takläggaregata och
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befintlig gång- och cykelbana utmed spårvägen. I parkmarken har ett lågveck lagts in i parkens
mitt för att dagvattnet ska rinna ner mot tänkt dagvattenanläggning i parkens nordöstra del.

Höjdsättningen av kvarteren har anpassats mot befintliga gator, ny Takläggaregata och ny
parkmark. Inga nya höjder har lagts in på kvartersmark vilket gör att lutningarna på kvarteren blir
enligt förhållandet mellan omgivande mark och gator. Hus har lagts in på kvartersmark utan
innegårdar då det är antaget att kvarteren kommer behöva släppa ut sitt dagvatten vid 100-års-regn
till omgivande mark och gator. Taken på husen som står på kvarteren har antagits luta likt
kvartersmarken som de står på.

De dagvattenlösningar som har föreslagits har lagts in i parkmarkens lägsta del mot nordöst i
anslutningen mot befintlig gång- och cykelbana som följer spårvägen.

Figur 11. Höjdmodell från AutoCad/Civil3D som visar ny utformning.

4. Resultat

4.1 Utformning Takläggaregatan
För Takläggaregatan har trafiksituationen att bil och sopbil ska kunna mötas på gatan valts som
dimensionerande. På raksträckorna kan två lastbilar möta varandra. I korsningen ut mot
Grundläggaregatan ska bilar kunna mötas utan att vänta in varandra. Sopbilar och större fordon
behöver ta upp båda körfält in på Takläggaregatan för att köra in på Takläggaregatan, så dessa
behöver vänta på att korsningen är fri från andra fordon. Siktlinjerna i bilaga planritning T-31-1-
001 visar hur stor yta mot korsningen som behöver hållas fri från hus och andra större fasta
föremål för att uppnå tillräcklig sikt (45 meter) längs en gata med 30 km/h, enligt publikationen
Vägar och gators utformning från Trafikverket (VGU). Antagandet är att det inte ska gå
kollektivtrafik längs Grundläggaregatan.

Vändplanen i Takläggaregatans södra ände har dimensionerats för att sopbilar ska kunna svänga
runt utan att backa. Sopbilar behöver köra även på ”gångbanedelen” för att kunna svänga runt.

Mitt på Takläggaregatan har en kurva med horisontalradie på 50 meter föreslagits. Enligt VGU är
minsta horisontalradie 100 m för vägar med hastighetsbegränsningen 60 km/h. Då vår gata
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bedöms få en lägre hastighet än 60 km/h är det svårt att fastställa om radien är för liten, men
kurvan breddas upp för att möjliggöra för möte mellan sopbil och bil.

Gångbanorna längs Takläggaregatan separeras från körbanan med granitkantsten och är 2,0
respektive 2,2 m breda (utan kantstensbredd inkluderad) för att fotgängare ska kunna mötas på
bägge sidor. Anledningen till att den nordöstra sidan är bredare är för att belysningsstolparna ska
stå där och att den sidan ska ges lite bättre framkomlighet när snö har plogats upp på gångbanorna.
Enligt teknisk handbok ska vald gatusektion ge en snövall med ca 1,2 m bredd. För att inte minska
kvartersmark mer än nödvändigt anses en breddning som säkerställer att gångbanan är tillräckligt
bred för en person vid antagen snövall vara tillräcklig. Motivet är att det rör sig om en kort
tidperiod då maximal snövall upptar gångbanorna.

Då planerad gatusektion är tänkt att ansluta i höjd direkt mot fastighetsgräns utan diken eller
slänter så kommer vägkonstruktionens överbyggnad (bedömd tjocklek 500 mm på gångbana) i
ytterkant (slänt 1:2) hamna in på kvartersmark. Kringfyllning för belysningsstolpar hamnar också
delvis på fastighetsmark då stolparna ska stå i ytterkant av vägområdet.

4.2 Höjdsättning
Det har funnits ett begränsat utrymme att ändra höjdsättningen av Takläggaregatan, då den har
behövt anpassas till kvarteret Balkongen 1 som redan höjdsatts/planerats. Höjdpunkten på
Takläggaregatan har förskjutits ca 10 meter mot nordväst för att minska dagvattentillförseln ut
mot Grundläggaregatan och istället leda mer vatten in mot ny park och dagvattenanläggning. Se
bilagd planritning T-31-1-001 och profilritning T-31-2Q-001.

Utredningen har visat att det i dagsläget rinner dagvatten in i utredningsområdet från Hagebygatan
vid områdets södra spets (korsningen Vrinnevigatan/Hagebygatan) vid ett 100-års-regn. För att
minska avrinningsområdet har en höjdsättning som ska motsvara en framtida gång- och
cykelpassage med ramper lagts in i höjdmodellen. På så vis skapas en ca 10 cm hög vall mot
nordost/utredningsområdet som gör att dagvattnet istället rinner vidare utmed Hagebygatan.
Följden av detta blir att den lågpunkt som finns på Hagebygatan längre söderut får ett större
avrinningsområde. Effekten av detta har inte studerats närmare i denna utredning.

Ingen mer förändring av höjdsättningen av Hagebygatan, Grundläggaregatan och gång- och
cykelbana utmed spårvägen har antagits i utredningen.

Det viktiga med höjdsättningen i parken är att den inte ska luta ut mot kvartersmarken på vardera
sida. Dagvattnet ska ledas till parkens norra del där dagvattenanläggning anläggs. En höjdsättning
över parken kan göras på väldigt många olika sätt, bara lutningen blir mot dagvattenanläggningen
i norr och dagvatten inte släpps mot omkringliggande kvarter.

4.3 Dagvatten
Dimensionerande flöden redovisas i Tabell 4 - Tabell 6.
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Tabell 4: Dimensionerande flöde före exploatering. Beräknat för regn med 10 års återkomsttid, rinntid 10 minuter och klimatfaktor 1,0.

Före Markanvändning Area
(ha)

Avr.
koeff.

Red. area
(ha)

Qdim
(l/s)

Plåtslagaregatan Parkering 0,50 0,65 0,32 74

Lokalgata m. kantsten 0,03 0,8 0,02 4,5
Grusyta med träd 0,23 0,3 0,07 16
GC-väg 0,04 0,8 0,03 6,5
Gräsyta 0,31 0,1 0,03 7,0
Totalt 1,10 0,43 0,47 108

Grundläggaregatan Parkering 0,11 0,8 0,09 21
Lokalgata m. kantsten 0,03 0,8 0,03 6,0
Takyta 0,12 0,9 0,11 25
Gräsyta 0,25 0,1 0,02 5,5
Totalt 0,51 0,49 0,25 57

Tabell 5: Dimensionerande flöde efter exploatering. Beräknat för regn med 20 års återkomsttid, rinntid 10 minuter och klimatfaktor
1,25.

Efter Markanvändning Area
(ha)

Avr.
koeff.

Red. area
(ha)

Qdim
(l/s)

Plåtslagaregatan Flerfamiljshusområde 1,00 0,63 0,63 225
Parkmark 0,19 0,1 0,02 6,6
Marksten 0,03 0,7 0,02 6,4
GC-väg 0,04 0,8 0,03 10
Gräsyta 0,17 0,1 0,02 6,1
Totalt 1,41 0,50 0,71 254

Grundläggaregatan Lokalgata m. kantsten 0,03 0,8 0,02 7,9
Totalt 0,03 0,80 0,02 7,9

Tabell 6: Dimensionerande flöde efter exploatering. Beräknat för regn med 100 års återkomsttid, rinntid 10 minuter och klimatfaktor
1,25.

Efter Markanvändning Area
(ha)

Avr.
koeff.

Red. area
(ha)

Qdim
(l/s)

Plåtslagaregatan Flerfamiljshusområde 1,00 0,63 0,63 383
Parkmark 0,19 0,1 0,02 11
Marksten 0,03 0,7 0,02 11
GC-väg 0,04 0,8 0,03 17
Gräsyta 0,17 0,1 0,02 10
Totalt 1,41 0,50 0,71 433

Grundläggaregatan Lokalgata m. kantsten 0,03 0,8 0,02 13
Totalt 0,03 0,80 0,02 13
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Beräkningarna visar att den förändrade markanvändningen tillsammans med nya
dimensioneringsförutsättningar ger en ökning av dagvattenflödet mot utloppet vid
Plåtslagaregatan med ca 136 % utan fördröjning vid ett regn med 20 års återkomsttid. Mot
Grundläggaregatan minskar däremot flödet från utredningsområdet med ca 86 %.

Om den slutliga markanvändningen ser annorlunda ut gällande höjdsättning och utformning än
den markanvändning som beräkningarna är baserade på, påverkar det flödesberäkningarna. Små
förändringar i avrinningskoefficienterna kan ge relativt stora skillnader i dimensionerande flöde.
De redovisade flödena bör därför endast ses som indikatorer på hur dagvattenflödet kan förändras
vid den planerade markanvändningen.

Fördröjning
Befintlig ledning ut från området under spårvägen klarar ett flöde på ca 120 l/s, se kapitel 3.4. För
att inte öka belastningen på det kommunala dagvattennätet jämfört med dagens situation behöver
dagvattnet fördröjas. Beräknad specifik fördröjningsvolym samt faktisk fördröjningsvolym för den
utformning som varit aktuell vid utredningens genomförande redovisas i Tabell 7. Beräkningarna
för Portlåset 2 baseras på att planområdet utgör ca 33% av utredningsområdets totala area och
förutsätts belasta utloppsledningen med ett utflöde i motsvarande storleksordning.

Tabell 7: Beräknade fördröjningsvolymer för Plåtslagaregatan vid regn med 20 respektive 100 års återkomsttid.

Plåtslagaregatan Återkomsttid
Specifik
volym

(m3/red ha)

Volym

(m3)
Hela utredningsområdet 20 år 115 80

100 år 345 290

Portlåset 2 20 år 145 40
100 år 360 105

Fördröjningen minskar belastningen på dagvattennätet och är också i linje med kommunens
dagvattenpolicy.

Rening
Föroreningstransporten från utredningsområdet till recipienten (utan rening) har beräknats för
befintlig respektive framtida utformning, se Tabell 8 och 9.
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Tabell 8. Beräknade föroreningshalter (dagvatten + basflöde) utan rening. Grön markering indikerar lika eller lägre halt och röd
markering högre halt jämfört med befintligt område.

Föroreningshalter Befintligt
område

Framtida
område

Befintligt
område

Framtida
område

Grundläggareg. Grundläggareg. Plåtslagareg. Plåtslagareg.

Ämne [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l]

Närings-
ämnen

P 140 140 120 220
N 1600 1900 2000 1600

Tung- Pb 11 2,9 19 14
metaller Cu 20 20 29 28

Zn 61 13 93 91
Cd 0,50 0,25 0,34 0,65
Cr 7,3 6,6 10 11
Ni 7,3 5,2 9,8 8,2
Hg 0,036 0,077 0,058 0,026

Partiklar SS 66000 70000 95000 64000
Olja - 350 720 590 670

Tabell 9. Beräknade föroreningsmängder (dagvatten + basflöde) utan rening. Grön markering indikerar lägre eller lika mängd och röd
markering högre mängd jämfört med befintligt område.

Föroreningsmängder Befintligt
område

Framtida
område

Befintligt
område

Framtida
område

Grundläggareg. Grundläggareg. Plåtslagareg. Plåtslagareg.

Ämne [kg/år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

Närings-
ämnen

P 0,23 0,018 0,36 0,8
N 2,6 0,25 6 5,8

Tung- Pb 0,01800 0,00038 0,059 0,05
metaller Cu 0,0310 0,0027 0,089 0,1

Zn 0,097 0,002 0,28 0,33
Cd 0,00080 0,00003 0,0010 0,0024
Cr 0,01200 0,00087 0,031 0,04
Ni 0,01200 0,00069 0,03 0,03
Hg 0,000058 0,000010 0,00018 0,00009

Partiklar SS 110 9,3 290 230
Olja - 0,56 0,10 1,8 2,4

Förändringen av bebyggelsen visar på att halterna för kväve, kvicksilver, partiklar och olja ökar
något jämfört med befintligt område för Grundläggaregatan. På årsbasis sänks dock belastningen
av samtliga ämnen, då en stor andel av ytan avvattnas mot Plåtslagaregatan istället.

För Plåtslagaregatan ökar både halterna och mängderna av fosfor, tungmetaller och olja på
årsbasis utan rening. Reningsanläggningar i form av exempelvis regnbäddar eller skelettjordar,
eller en kombination av dessa, reducerar föroreningshalterna och mängderna till nivåer lika med
eller under dagens belastning, se Tabell 10. En översilningsyta har samma effekt.
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Tabell 10. Beräknade föroreningsmängder (dagvatten + basflöde) med rening.

Förorenings-
mängder

Befintligt
omr. Framtida omr.

Plåtslagaregatan Regnbäddar Översilnings-
yta

230 m2 1400 m2

Ämne [kg/år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

Närings-
ämnen

P 0,36 0,8 0,36 0,36
N 6 5,8 3,4 2,7

Tung- Pb 0,059 0,05 0,010 0,018
metaller Cu 0,089 0,1 0,042 0,033

Zn 0,28 0,33 0,07 0,11
Cd 0,0010 0,0024 0,0004 0,0009
Cr 0,031 0,04 0,018 0,014
Ni 0,03 0,03 0,006 0,011
Hg 0,00018 0,00009 0,00004 0,00007

Partiklar SS 290 230 63 42
Olja  - 1,8 2,4 0,8 0,3

Erforderlig area för regnbäddar är ca 230 m2, dvs 325 m2/red ha, och för översilningsytan ca 1400
m2, dvs 2100 m2/red ha. Med den standardutformning som ligger till grund för beräkningarna i
StormTac klarar 230 m2 regnbäddar av att fördröja ca 180 m3 dagvatten.

Dagvattnets kvalitet varierar kraftigt mellan bland annat olika regntillfällen, platser och årstider.
Det är också beroende av de ytor som vattnet rinner över samt av de antropogena aktiviteter som
pågår i eller i närheten av området. Givet de stora osäkerheter som finns gällande dagvattens
föroreningsinnehåll bör resultaten från genomförda beräkningar tolkas med försiktighet.
Vid nybyggnation ges en möjlighet att påverka föroreningsinnehållet i dagvattnet genom
utformning och materialval.

StormTac är ett verktyg framtaget för att med relativt få indata kunna få en bild av
dagvattenflöden, föroreningsbelastning och rening inom ett specifikt område. Resultaten är dock
inte exakta med beaktande att naturliga system är komplexa och svåra att avbilda med en modell.
Beräkningen av föroreningsbelastningen i StormTac görs med hjälp av schablonhalter. Halterna
baseras på fallstudier utförda med flödesproportionell provtagning. I schablonhalter finns
osäkerheter som bland annat kan hänföras till mängden mätdata och variationen av densamma,
olika provtagningsförfaranden, tidpunkt då provtagningen genomfördes samt avgränsning av den
markanvändning som provtagningen avser. Tillförlitligheten är generellt högst för
markavändningskategorierna bostadsområden och genomfartsvägar (Larm, Pirard, 2010) (Larm,
2010) samt för ämnena partiklar, näringsämnen och metaller, undantaget kvicksilver.

Viktigt att notera är att föroreningsberäkningarna är överslagsmässiga och att reningseffekten är
osäker då den bland annat beror på utformning av anläggningarna samt skötselfrekvens. Den
förväntade reningseffekten bör följas upp i ett kontrollprogram mot verkligt utfall. Vidare är det en
fördel att så tidigt som möjligt i byggnadsskedet skapa den planerade dagvattenhanteringen för
planområdet så att även dagvatten under byggnadsprocessen omhändertas.
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4.4 Skyfall
Skyfallsanalysen visar att vattnet, med den höjdsättningen som gjorts av området, rinner till den
ytan som är den planerade lågpunkten inom utredningsområdet. Enligt beräkningarna behöver ca
310 m3/red ha fördröjas vid ett 100-årsregn, dvs ca 220 m3 för den utformning som är aktuell vid
utredningens genomförande. I skyfallsanalysen framkommer det även att det skulle kunna komma
ytterligare dagvatten från den tänkta torgyta som ska anläggas söder om utredningsområdet. Den
volym som krävs vid ett 100-årsregn är då ca 345 m3/red ha, vilket motsvarar ca 290 m3. Figur 12
visar de framtida rinnvägarna och ansamlingen av vatten i lågpunkten där dagvattenlösningen är
tänkt att anläggas. Volymberäkningen bygger på att den tänkta lågpunkten är tom när det kommer
ett regn.

Figur 12. Rinnvägar och lågpunkter från Scalgo, vid 30 mm regn.

Fördröjning
I uppdraget har WSP undersökt om det finns plats i parkområdet för att fördröja/ta om hand om ett
100-årsregn. I detta arbete har förutsättningen för dagvattenanläggningen varit att planerad
byggnation inom kvarteret Balkongen 1 har en lokal med färdig golvnivå på +15,00 i dess östra
hörn mot parkytan. Denna lokal får inte översvämmas vilket gör att maxvattennivån för
dagvattenanläggningen är +15,00. På det intilliggande kvarteret Terrassen antas färdigt golvnivån
inte hamna lägre än denna nivå. Magasinsvolymen är beräknad upp till nivån +14,90 m.
Anslutningspunkten mot det kommunala dagvattennätet ligger på nivån +11,74 enligt underlag
från Nodra och är placerad i parkens nordöstra hörn.

I utredningen har två lösningar på dagvattenanläggning tagits fram för att undersöka om det går att
uppnå tillräcklig volym vid 100-års-regn (enligt Scalgo). De två lösningarna redovisas på
Förslagsritningarna T-31-1-002 och T-31-1-003 som är bilagda denna rapport.

På ritning T-31-1-002 visas en lösning med rörmagasin och ett öppet fördröjningsmagasin med en
total kapacitet på ca 575 m3. Kupolbrunnar antas leda dagvattnet ner till rörmagasin med Ø 1000
mm. Dessa rör är sedan sammankopplade med Ø 400 mm rör för att fördela ut dagvattnet till
samtliga rör. Vid utloppet till Nodras anslutningspunkt sätts en ledning med mindre dimension för
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att dagvattnet ska kunna avledas, men inte med för stort flöde. I utredningen har inte antalet
brunnar som krävs studerats närmare.

Ritning T-31-1-003 visar en lösning där volymen skapas i öppet fördröjningsmagasin, som blir
djupare genom att anlägga murar. På det viset kan en magasinsvolym på ca 550 m3 uppnås.
Utformningen med murar behöver säkerligen justeras i senare skede för att uppnå en mer gestaltad
lösning samt finna en lösning som inte medför lika stora risker för fall från hög höjd. Vad denna
lösning ändå visar är att magasinsvolymen med största sannolikhet kan uppnås i denna parkyta
genom att anlägga mur/murar.

Dessa lösningar på dagvattenmagasinering behöver studeras närmare för att säkerställa att
tillräcklig kapacitet uppnås vid detaljprojektering. Även hur driften av dessa anläggningar ska
utföras behöver studeras närmare.

5. Slutsats
WSP har kommit till följande slutsats efter genomförd utredning.

Planförslaget innebär i stora drag att en byggnad, grusade parkeringsytor och gräsytor ersätts med
flerbostadshus och parkområde. Näst intill allt dagvatten inom utredningsområdet leds efter
byggnationen mot utloppet under spårvägen (Plåtslagaregatan), och det dimensionerande flödet
ökar med ca 76%. För att inte öka belastningen på det kommunala nätet efter exploatering jämfört
med befintlig situation krävs en fördröjningsvolym på ca 135 m3/red ha.

Den förändrade markanvändningen leder utan reningsåtgärder också till en något större
föroreningstransport av fosfor och kadmium till recipienten Ljura bäck. I jämförelse med den
totala fosfortransporten för hela Ljura bäcks avrinningsområde (ca 0,4 respektive ca 2166 kg per
år, (SMHIb, 2020)) är utredningsområdets bidrag försumbart och kan inte påverka halterna i
vattnet. Många små förändringar i ett stort område ger dock effekt, och ökade utsläppsnivåer kan
med avseende på Ljura bäcks ekologiska status inte tillåtas. Utredningen visar dock att det är
möjligt att minska föroreningstransporten efter exploatering till en nivå under dagens, om man
anlägger reningsåtgärder i form av exempelvis regnbäddar (230 m2/red ha) eller översilningsytor
(2100 m2/red ha).

Då dagvatten från kvartersmark avleds via brunnar och ledningar mot parkytan medför det att
föreslagna ytliga dagvattenlösningar påverkar höjdsättningen av parken. Markytan inom
parkområdet behöver sänkas till vattengångsnivå där dagvattnet släpps från ledningssystemet till
regnbäddarna/översilningsytan. I den fortsatta planprocessen rekommenderas att plats reserveras
för dagvattenanläggningar. Anläggningarna ska placeras där det är lämpligt utifrån höjdsättning,
infiltrationsmöjlighet m.m. som beskrivits ovan. Inga infiltrationsanläggningar skall anläggas där
det är risk för att markföroreningar förs med till grundvattnet. Regnbäddar/växtbäddar med
skelettjord bör anläggas i enlighet med de riktlinjer som anges i kommunens tekniska handbok (ej
färdigställd vid tidpunkten för denna utredning).

De geotekniska förhållandena inom utredningsområdet pekar på att parkområdet, där
dagvattenhanteringen är planerad, har låg genomsläpplighet. Inom områden med mycket fyll kan
dock genomsläppligheten variera kraftigt. Det är därför av vikt att undersöka de geotekniska
förhållandena ytterligare i nästa skede. Vid hög genomsläpplighet rekommenderas antingen att
dagvattnet renas innan det infiltreras eller att dagvattenanläggningarna tätas för att undvika risk för
förorening av grundvattenmagasinet. Grundvattennivån bedöms inte påverka utformningen av
dagvattenanläggningarna.
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Då utredningsområdet inte ligger i direkt anslutning till Ljura bäck eller dess närområde bedöms
det inte påverka konnektiviteten eller de morfologiska förhållandena för Ljura bäck. Med
föreslagen dagvattenhantering bedöms projektet därför inte ha någon effekt på recipienten Ljura
bäcks ekologiska eller kemiska status (på kvalitetsfaktornivå), eller försvåra möjligheten att uppnå
fastställda miljökvalitetsnormer för ytvatten. Samma bedömning gäller för sand- och
grusförekomsten.

Föreslagen dagvattenhantering kommer att påverka fördelningen av flöden på de två serviserna för
området. Hur detta påverkar ledningsnätet med avseende på ledningskapacitet är inte utrett.

Befintligt område är att betrakta som instängt, med lågpunkten kring dagvattenutloppet under
spårvägen. Lågpunkten förblir densamma även efter exploatering. Analysen i Scalgo Live
tillsammans med beräkningarna visar att det vid ett skyfall behövs en dagvattenlösning som klarar
av en volym på 345 m3, med föreslagen höjdsättning enligt bilaga planritning T-31-1-001 och
profilritning T-31-2Q-001. Volymen inkluderar de ca 35 m3 som samlas i den lokala lågpunkten i
området för planerat torg. Volymen är framtagen med utgångspunkt att dammen är tom vid varje
regn. Detta gör att olika regnhändelser med återkomsttider under 100 år får plats i dammen vid
förutsättningen att dammen har hunnit tömmas. Därför behöver man inte i en kommande
utredning av torgytan (höjdsättning och utformning) säkerställa fördröjning på ytan.

5.1 Rekommendationer för fortsatt arbete
Grundvatten
Det finns en risk att variationerna av grundvattennivån kan påverka markens stabilitet vid
byggnation. Grundvattennivå bör därför fortsatt mätas in.

Förorenad mark
Den förhöjda kvicksilverhalten i området mellan parkstråket och kvarteret Terrassen visar på en
lokal markförorening. För att bedöma behov av vidare åtgärd behöver utbredningen undersökas
genom några avgränsande provpunkter i anslutning till påträffad förorening. Alternativt kan en
förenklad riskbedömning utföras med avseende på vad som är styrande för kvicksilver och
riktvärdet KM. På så sätt kan en bedömning göras om aktuell plats kan tillåtas ha en högre halt än
det som förutsätts för KM.

Dagvatten och skyfall
Då dagvattnet avleds från kvartersmark via brunnar och ledningar medför höjdförhållandena inom
området att åtgärder för rening och fördröjning behöver placeras i den östra delen av parkstråket.
Inom samma område behöver också dagvattnet kunna fördröjas vid skyfall. Utredningen indikerar
att både dagvattenreningen och skyfallshanteringen får plats inom ytan, men också att det behöver
studeras närmare i samråd med gestaltning och drift. Ur driftsynpunkt bör till exempel regnbäddar
inte anläggas i botten av fördröjningsytan avsedd för skyfall. Vid uppfyllnad av magasinet hamnar
växterna i regnbäddarna helt under vattenytan utan tillgång till syre. Sådana förutsättningar passar
våtmarksväxter bäst. Våtmarksväxter klarar dock inte perioder av torka. En mer fördelaktig
placering av regnbäddarna, en bit upp i slänten, ger därför ett större utbud av lämpliga växter.
Växterna kan då med kapillär kraft nyttja det vatten som fördröjs i magasinet. Med regnbäddar i
slänten kan också höjdskillnaden användas för att brädda dagvatten ut på gräsytan i
fördröjningsmagasinet vid stora regn, vilket ger en viss fördröjning i dagvattensystemet jämfört
med om dagvattnet bräddar direkt till ledning.
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6. Bilagor
Till denna tekniska utredning hör följande bilagor:

· Förprojektering av Takläggaregatan

Plan & Sektion  T-31-1-001

Profil T-31-2Q-001

· Förslagsritningar på dagvattenanläggningar

Dagvattenanläggning med rör  T-31-1-002

Dagvattenanläggning med mur  T-31-1-003
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