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SAMMANFATTNING 

Norrköpings kommun arbetar med framtagande av en ny detaljplan inom fastigheten 

Borg 17:6 i Klinga. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för etablering av ytkrävande 

verksamheter och planen avses bli en naturlig fortsättning av Klinga 

verksamhetsområde.  

  

Området är ca 95 ha stort och utgörs idag av kuperad skogsmark. Området avvattnas 

idag åt tre olika håll; norr, sydöst och sydväst. Nedströms planområdet finns 

markavvattningsföretag i alla tre avvattningsriktningar, samt Herrebro våtmark som 

ligger inom vattenskyddsområdet för Glan 

 

Jordarterna utgörs av en blandning av berg och morän i de höglänta delarna av 

området, samt av lera, silt och sand i de låglänta områdena. Moränjordar har i tidigare 

hydrogeologisk utredning bedömts utgöra infiltrationsområde för 

grundvattenmagasin. Det finns inga kända markföroreningar i området.  
  

Efter exploatering föreslås att dagvattnet via det allmänna dagvattensystemet från den 

norra och sydvästra delen av planområdet avleds norrut. Ett verksamhetsområde för 

dagvatten planeras att upprättas. Eftersom området är kuperat kan pumpning av 

dagvatten behövas från de låglänta delarna av kvartersmarken i nordväst. Recipienten 

för dagvattnet är Motala ström som klassas med otillfredsställande ekologisk potential.  

  

Flöden och föroreningar i dagvattnet från området ökar med exploateringen. För att 

inte påverka nedströms markavattningsföretag, våtmark och recipient behöver 

dagvattnet renas och fördröjas innan anslutning till befintligt dike. Som 

dagvattenanläggning rekommenderas damm med permanent vattenyta. För området 

som avleder sitt dagvatten åt norr så föreslås dammen anläggas norr om plangränsen 

eftersom ingen lämplig lågpunkt finns inom planområdet. Fördröjningsvolymen för ett 

20-årsregn i norra området uppgår i 12 000 m
3

. 

  

En modellering över extrema regn har utförts för området som visat att vid extrema 

regn kommer vatten bland annat ställa sig i planerade diken, dammar och kring vid 

lågområden. Beroende på utformning av kvartersmarken kan åtgärder behövas för att 

inte flödena vid extrema regn ökar mot Albrektstorps gård sydväst om planområdet.   

 

Avtal behöver skrivas med det närmast nedströms liggande markavvattningsföretaget; 

Herrebro invallning.  

 

Med föreslagen rening av dagvattnet bedöms inte dagvattnet från planerad 

exploatering påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen i recipienten.  
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Norrköpings kommun arbetar med framtagande av en ny detaljplan inom fastigheten 

Borg 17:6 i Klinga. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för etablering av ytkrävande 

verksamheter eller som har viss omgivningspåverkan. Området som omfattas av 

planläggningen är ca 95 hektar stort och avses bli en naturlig fortsättning av Klinga 

verksamhetsområde.  

 

I samband med detaljplanearbetet har Tyréns fått i uppdrag att utföra en teknisk 

utredning. Detta PM syftar till att utreda dagvattenhanteringen i området.  

1.1 OMFATTNING 

Uppdraget omfattar följande delar:  

 

• Områdesbeskrivning med redogörelse över förutsättningarna för 

dagvattenhantering.  

• Flödesberäkningar före och efter exploatering för regn med 20 års 

återkomsttid, inklusive framtagande av fördröjningsvolymer.  

• Föroreningsberäkningar före och efter exploatering. Bedöma påverkan på 

recipient och reningsbehov utifrån föroreningsberäkningar. 

• Förslag på anläggningar för hantering av stora regn, samt placering och 

ytbehov av dessa. 

• Göra reningsberäkningar med vald dagvattenlösning med halt och mängder, 

samt reningsgrad. Beskriva hur detaljplan påverkar recipienten utifrån Bilaga 2 

till Norrköpings kommuns dagvattenriktlinjer. Den reningslösning som föreslås 

ska uppnå en reningsgrad så att MKN för recipienten inte förväntas påverkas 

negativt till följd av den ändrade markanvändningen. 

• Utreda placering av höjdrygg inom detaljplanen utifrån hantering av stora regn 

och extrema regn. 

• Bedöma risker vid extrema regn. Framtagande av rinnvägar och 

översvämningsytor (samt ev. ytbehov) för hantering av extrema regn.  

• Modellering av översvämningsrisk vid extrema regn 

• Ta fram en rinnvägskarta som kan användas i plankartan för att säkra 

hanteringen av extrema regn. 

• Efter behov studera möjliga vattenvägar nedströms och kapacitetsbedömning i 

nedströms liggande naturliga vattendrag om dagvatten ska släppas dit.  

• Bedömning av om nedströms liggande markavvattningsföretag påverkas av 

exploateringen, om mindre eller mer naturvatten/dagvatten kommer att ledas 

dit på ett sätt som kan påverka företaget.  

• Genomgång av vilka berörda markavvattningsföretag som är juridiskt gällande 

respektive aktiva eller inte. 

1.2 UNDERLAG 

Följande underlag har använts i utredningen: 

 

• PM Hydrogeologi, Klinga etapp 5 Norrköpings kommun, Sweco, 2022-02-04. 

• PM Geoteknik, Klinga etapp 5 Norrköping, Sweco, 2022-07-07. 

• Dagvatten-PM Detaljplan Borg 17:6 (Klinga etapp 5) i Norrköpings kommun, 

Nodra, 2021-10-15.  

• WRS, Förstudie – behov av utvidgning av Herrebro våtmark och skapande av nya 

våtmarker, 220405 
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• Föreskrifter för ytvattentäkten Glans vattenskyddsområde, 05 FS 2012:22, 

120618 

2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

2.1 OMRÅDESBESKRIVINING 

Planområdet är beläget ca 5 km sydväst om centrala Norrköping (Figur 1). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

Figur 1. Översiktskarta med läget för planområdet inringat i bilden. (Bildkälla Östgötakartan)  

Planområdet är kuperat och utgörs främst av skogsmark (Figur 2). Längs den västra 

gränsen går Alsätersvägen och utmed den vägen finns viss bostadsbebyggelse i form 

av villor. Väster om Alsätersvägen är Klinga golfbana belägen. Norr om planområdet 

ligger etapp 4 av verksamhetsområdet Klinga, samt Herrebrotippen (f.d. deponi) och 

Herrebro våtmark.  

våtmark 

planområde 

Herrebrotippen 

Alsättersvägen 
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Figur 2. Planområdets omfattning inom orange markering i kartan. Området utgörs idag av skogsmark, 
bitvis gallrad. Blått område i norr är del av Klinga etapp 4 (Bildkälla Norrköpings kommun) 

2.2 TOPOGRAFI OCH HYDROLOGI 

Marknivåerna inom utredningsområdet varierar mellan +30 m ö.h. i norra delen och 

+60 på höjderna inom området (Figur 3).  

 

 

Figur 3. Befintliga höjder i utredningsområdet. (Bildkälla Nodra, 2021)  
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Området berör tre avrinningsområden och den ytliga avrinningen sker därmed åt tre 

olika håll; mot sydväst, norr och mot sydost. I Figur 4 nedan kan avrinningsområdena, 

samt rinnvägar och lågpunkter med nivåer över 20 cm, ses vid ett regn på 55 mm regn 

i Scalgo. 55 mm regn kan liknas vid ett extremregn. Lågpunkter finns bland annat 

inom den västra delen av planområdet, samt norr om planområdet.   

2.2.1 BEFINTLIGA DIKEN 

En bit sydöst om planområdet finns ett dike (dike Sydöst i Figur 4) som avvattnar 

omgivande skogsmark för fortsatt avledning österut i riktning. Diket är anlagt och 

varierar mellan ca 1-5 meter i bredd enligt inmätningar. Cirka 1 km nedströms 

planområdet ansluter diket idag till en ledning som går genom åkermark. Ledningen 

mynnar därefter i ytterligare ett dike som ingår i ett markavvattningsföretag och som 

avvattnas mot Ensjön.  

 

Norr om planområdet går ett större dike (dike Norr i Figur 4) i åkern som sedan böjer 

av norr ut och rundar Herrebrotippen. Till diket ansluter idag en ledning Ø600 mm 

som avleder vatten från Norsån. Diket går mot Herrebro våtmark och vidare mot 

Motala ström. Delar av dikessträckan ingår i ett invallningsföretag.  

 

 

Figur 4. Rinnvägar och lågpunkter vid ett regn på 55 mm i utredningsområdet. Färgindelningen avser de 

olika avrinningsområdena. (Bildkälla Scalgo) 

bef. dike 
Norr 

Norsån 

bef. dike Sydöst 
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Figur 5. Till vänster: Dike vid sydöstra delen av planområdet. Till höger: dike i åkermark norr om 
planområdet.  Foto @Tyréns 

2.3 GEOLOGI, GEOTEKNIK OCH HYDROGEOLOGI 

2.3.1 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt SGU:s jordartskarta består jordlagren inom planområdet av en blandning av berg 

och sandig morän, med mellanliggande stråk av lera, silt och sand (Figur 6). Det finns 

ett mindre område med torv och när topografin studeras ser detta område ut att vara 

instängt. Nedströms planområdet, inom flera av områdena där 

markavvattningsföretagen finns, dominerar silt och lera. Det finns inga kända 

markföroreningar i området (Nodra, 2021). 

 

 

 



 

 

 

 

Uppdrag: 320707 2022-11-05 

Beställare: Norrköpings kommun och Nodra AB Slutrapport 

 

11(40) 

Geotekniska utredningar har utförts inom utredningsområdet av Sweco (2021). Inom 

de höglänta delarna, som stora delar av området utgörs av, är marken fast och utgörs 

av morän eller berg, med ställvis blockrika ytor alternativt ytliga lager av sand, silt eller 

lera. Grundläggningsförutsättningarna i de höglänta områdena anses vara goda
1

.   

 

De mer låglänta delarna i områdets kanter och i dalgångar, utgörs av siltig och ibland 

sandig lera. Under lerlagren följer ofta friktionsjordar i som varierar i fasthet och 

mäktighet.  

 

Inom de sydöstra samt nordöstra delarna av utredningsområdet har lerans 

sättningsegenskaper kontrollerats. Leran bedöms som sättningsbenägen vid ökade 

belastningar, vilket behöver beaktas vid eventuella marknivåhöjningar vid lerområdena. 

För mer information se PM Geoteknik Klinga etapp 5 av Sweco, daterad 2022-07-07. 

2.3.2 GRUNDVATTEN OCH HYDROGELOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

I samband med geotekniska fältundersökningar har fem stycken grundvattenrör 

installerats inom planområdet (Figur 7).  

 
1 PM Geoteknik Klinga etapp 5, Sweco, 2022-07-07. 

Figur 6. Jordartskarta över utredningsområdet. (Bildkälla SGU.se) 
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Figur 7. Platser där gv-nivån uppmätts är markerade. Bild hämtad från PM Hydrogeologi, Sweco 2022.  

De uppmätta grundvattennivåerna ligger mellan 0,3-2,6 meter under markytan, se 

Tabell 1
2

. Punkt 21S006 och 21S018 ligger inom naturmark i detaljplanen. 

 

Tabell 1. Uppmätta grundvattennivåer inom planområdet 2021-11-17. Tabell hämtad från PM Hydrogeologi, 

Sweco, 2022.  

Punkt 
 

Markytenivå Uppmätt  
nivå  
 
 

Djup under  
markyta [m] 

GW21S002 +49,0 +48,1 m 3,0 - 0,9 

GW21S004 +34,6 +34,3 m 0,4 

GW21S006 +49,1 +49,1 m 
 

0,4 – 0,0 
 

GW21S008 
 

+47,7 +47,7 m 
 

1,2 - -0,02 
 

GW21S012  +47,7 +46,9 m 
 

1,6 – 0,8  

GW21S018 +47,2 +46,7 m 
 

1,2 – 0,5 

 

Punkt 21S006 och 21S018 indikerar höga grundvattennivåer. De höga 

grundvattennivåerna kan innebära risk för bottenupptryckning vid schaktning, vilket 

måste tas i beaktande vid anläggande av exempelvis dagvattendammar. Det finns även 

risk för bortledning av grundvatten vid höga nivåer. 

 

 
2 PM Hydrogeologi Klinga 5, Sweco, 2022-02-04 
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Inom de höglänta delarna av planområdet som till stor del består av morän kan 

infiltration av nederbörd ske. Eftersom stora delar av dessa områden planeras 

hårdgöras finns en risk för att grundvattenbildningen till omkringliggande magasin 

minskar, vilket i sin tur att leda till sänkta grundvattennivåer
3

. Det finns dock 

infiltrationsområden utanför planområdet som också tolkas som infiltrationsområden 

och som därmed kan bidra till grundvattenbildning i samma grundvattenmagasin som 

planområdets. Vid nordvästra delen av planområdet finns störst risk för påverkan till 

följd av minskad infiltration eftersom grundvattenmagasinet är mer isolerat här. Sänkta 

grundvattennivåer till följd av bortledning eller minskad infiltration kan också orsaka 

sättningar i lerjordar. För mer information se PM Hydrogeologi Klinga etapp 5 av 

Sweco, daterat 2022-02-04.  

 

2.4 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

Planområdet avvattnas idag åt tre olika håll. Recipienten för den del av området som 

avvattnas norrut är Motala ström. Innan vattnet når strömmen passeras Herrebro 

våtmark, och Herrebro invallningsföretag.  

 

Den sydvästra delen av området rinner åt recipienten Ålbäcken och den östra delen åt 

recipienten Ensjön. Vattenförekomsternas nuvarande status och miljökvalitetsnorm 

sammanfattas i Tabell 2.   

 

Tabell 2. Sammanfattning över berörda vattenförekomster och statusbedömningar.  

 

Motala ströms miljökvalitetsnorm är god ekologisk potential. Vid bedömning av 

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

 
3 PM Hydrogeologi Klinga 5, Sweco, 2022-02-04. 

Vattenförekomst  Ekologisk status Kemisk ytvattenstatus 

Lokali-

sering  

Namn & 

EU-ID i 

VISS 

Nuvarande status 

& 

bedömningsgrund 

Miljökvalitetsnorm 

och tidskrav 

Nuvarande 

status & 

bedömningsgru

nd 

Miljökvalitetsnorm 

Sydväst 

om plan-

området 

Ålbäcken 

 

EU-ID:  

SE649192-

151547 

 

Måttlig  

 

Problem med 

övergödning, 

morfologiska 

förändringar, 

miljögifter. 

God ekologisk 

status 2033 

Uppnår ej god 

 

kvicksilver och 

bromerade 

difenyletrar 

(PBDE) 

överskrids 

God kemisk status 

Sydöst 

om plan-

området 

Ensjön 

 

EU-ID: 

SE649154-

152417 

Måttlig 

 

Näringsämnen 

klassas med 

otillfredsställande.  

Morfologiskt 

tillstånd i sjöar 

klassas med måttlig. 

God ekologisk 

status 2033 

Uppnår ej god 

 

kvicksilver och 

bromerade 

difenyletrar 

(PBDE) 

överskrids 

God kemisk status 

Norr om 

plan-

området 

Motala 

ström 

 

EU-ID: 

SE649609-

152033 

Otillfredsställande 

ekologisk potential  

 

Som grund till 

bedömningen är 

dess 

hydromorfologi. 

Näringsämnen och 

SFÄ har god status.  

God ekologisk 

potential år 2039 

Uppnår ej god 

 

kvicksilver och 

bromerade 

difenyletrar 

(PBDE) samt 

PFOS överskrids 

God kemisk status 
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ekologisk status. Idag är statusen otillfredsställande på grund av hydromorfologiska 

kvalitetsfaktorer. Strömmen är starkt påverkad av mänsklig aktivitet vilket exempelvis 

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

vattendraget. Kvalitetsfaktorerna näringsämnen och SFÄ klassas med god status. 

Påverkanskällor till statusen är bland annat förorenande områden, industri, förändring 

av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar, förändring av hydrologisk 

regim, urban markanvändning
4

.  

 

Förutom kvicksilver och PBDE som överskrids i alla vattendrag i Sverige, så överskrids 

halten PFOS i Motala ström. Den kemiska statusen uppnår således ej god.  

 

Ensjön har bl.a. problem med övergödning och kvalitetsfaktorn näringsämnen klassas 

med måttlig status. Betydande påverkanskällor är enligt VISS: Förorenade områden, 

urban markanvändning, jordbruk, enskilda avlopp, atmosfärisk deposition, förändring 

av morfologisk tillstånd- för jordbruket.  

 

Inom eller i direkt närhet till planområdet finns inte någon grundvattenförekomst.  

 

 

2.5 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 

Följande text är hämtad från PM Klinga 5, Nodra daterat 2021-10-15: 

 

”Området avvattnas åt tre håll, med olika markavvattningsföretag åt vardera håll, men 

inget båtnadsområde berörs. Området som avvattnas mot norr avvattnas till samma 

område som Klinga etapp 4. Nodra är redan med i det företaget. Övriga delar av 

utvecklingsområdet avvattnas via andra avvattningsföretag. Mot sydost avvattnas 

området till Björksätter-Åkemossens dikningsföretag (1956) och Ekenbergstorp m.fl., 

(1900). Båda dessa företag avvattnas sedan söderut och österut in i 

markavvattningsföretaget Ensjöns reglering (1934). I sydväst avvattnas området direkt 

eller via Alsäter dikningsföretag till Lövsta-Resebro vattenavledningsföretag.”  

 

Det finns markavvattningsföretag i alla de riktningar som området rinner mot idag. I 

Tabell 3 har en lista över de samfälligheter som bedöms ligga närmast nedströms 

sammanställts. Om avrinningsområdet kvarstår innebär det en ökning av flödet för 

dessa samfälligheter.   

 

Tabell 3. Sammanfattning av alla markavvattningsföretag nedströms planområdet. 

Akt nr Namn Riktning 

R_1344 Herrebrokärren if 1946 Norr 

S_47 Björksätter-Åkermossens dikningsföretag år 1956 Sydöst 

05_NKG_324 Ekenbergstorp m. fl. S:t Johannes; utj. Åkmossen, 

Hägn m. fl. Borg år 1900 

Sydöst 

R_648 Ensjöns reglering är 1934 Sydöst 

R_502/ R_ 1598-4 

(år oklart) 

Lövsta-Resebro vattenavledningsföretag år 1930 Sydväst 

R_1133 Alsäter dikningsföretag 1951 Sydväst 

 

 
4 Viss- vatteninformationssystem Sverige, [viss.lansstyrelsen.se], information hämtad 2021-12-01.  
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2.5.1 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG I NORR 

Det mesta av vattnet från planområdet kommer avrinna åt norr. Här finns ett 

invallningsföretag Herrebrokärret från år 1946, som Nodra redan ingår i, se Figur 8.  

 

Figur 8. Invallningsföretaget Herrebrokärren if från år 1946, markerad med brun linje, planområdets läge 
översiktligt markerat med blå oval. (Bildkälla Östgötakartan) 

2.5.2 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG I SYDÖST 

I detta område berörs flera företag. Björksätter-Åkermossens dikningsföretag (1956) 

och Ekenbergstorp m.fl. (1900) bedöms i stort överlappa (Figur 9). Detta kan innebära 

att endast den yngre fysiskt är relevant. Har inte Ekenbergstorp m.fl. juridiskt 

avvecklats eller omprövas är den dock juridiskt kvar.  

 

Nedströms dessa två markavvattningsföretag ligger Ensjön, som omfattas av ett 

regleringsföretag, Ensjöns reglering. Om flödet ökar kan det påverka vattenståndet i 

sjön beroende på mängden vatten som ökar. 

 

 

Herrebrokärrens 
invallningsföretag  
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Figur 9. Utvecklingsområde enligt ÖP (brunt) och Björksätter-Åkermossens dikningsföretag, Ekenbergstorp 
m.fl., och delar av Ensjöns reglering (Bildkälla Nodra (2021)) 

2.5.3 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG I SYDVÄST 

Nedströms åt sydväst finns två markavvattningsföretag. Alsäters dikningsföretag från 

1951 ligger längst uppströms och detta är ett företag som har två grenar varav den 

nordliga ligger närmast planområdet (Figur 10). Den grenen rinner vidare in i Lövsta-

Resebro vattenavledningsföretag från 1930. Detta företag når förbi E4 och har två 

delområden, där den nedre når nästan hela vägen till nedströms recipient, Glan.  

 

 
Figur 10. Utvecklingsområde enligt ÖP (brunt) och delar av Alsäter dikningsföretag samt delar av Lövsta-

Resebro vattenavledningsföretag. (Bildkälla Nodra (2021)) 

Björksätter-Åkermossens 
samt Ekenbergstorp mfl 
markavvattningsföretag 

Ensjöns reglering 

Planområde 

Alsäters dikningsföretag 

Lövsta-Resebro 

vattenavledningsföretag 
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2.6 NATUR- OCH KULTURINTRESSEN  

Inom utvecklingsområdet finns i nordväst ett område som berörs av regionalt 

naturintresse (Barrnaturskog norr om klinga golfbana) och i mitten av lokalt 

naturintresse (Albrektstorp), se Figur 11 (Nodra, 2021). 

 

  

Figur 11. Naturvårdsområden och fornminnen. (Bildkälla Nodra (2021)) 

2.6.1 VATTENSKYDDSOMRÅDE 

I närhet till norra plangränsen finns ett vattenskyddsområde för ytvattentäkten Glan 

(Figur 12). 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, en sekundär och en tertiär skyddszon.   

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nsstyrelse


 

 

 

 

Uppdrag: 320707 2022-11-05 

Beställare: Norrköpings kommun och Nodra AB Slutrapport 

 

18(40) 

 

 

 

Figur 12. Utbredning av Glans vattenskyddsområdet norr om planområdet (orange färg). Röd markering av 
ser primär skyddszon, blå sekundär och grön tertiär skyddszon. (Bildkälla Norrköpings kommun) 

Dagvattnet från detaljplaneområdet kommer att avledas till den primära skyddszonen, 

och delar av föreslagen dagvattenanläggning kan komma hamna inom den 

skyddszonen. För verksamheter inom skyddsområdet finns föreskrifter att förhålla sig 

till. I skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet
5

 uppges bland annat 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. Upplag 

av snö från trafikerade områden får inte förekomma. 

 

Eftersom planområdet inte ligger inom skyddszonerna berörs inte verksamheterna i 

planområdet direkt av dessa krav, däremot kan ändå försiktighetsåtgärder tillämpas.  

2.6.2 HERREBRO VÅTMARK 

Dagvattnet som avleds norrut kommer att passera Herrebro våtmark som är belägen 

nedströms planområdet, strax söder om Linköpingsvägen. Våtmarken anlades av 

Norrköpings kommun 2013 med syftet att 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 en liten del av 

lakvattnet från deponin, vatten från åkermark, samt dagvatten från ett område i 

Norrköping. I vattendomen 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 Figur 13 kan det ses vilka områden som 

påverkas av den höjda grundvattenytan. 

 
5 Föreskrifter för ytvattentäkten Glans vattenskyddsområde, 05 FS 2012:22, 120618 
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Figur 13. Herrebro våtmark i gult, med dess maximala utbredning i lila. Orange markerar området där 
grundvattenytan tros underskrida 1m under markyta på grund av dämning vid våtmarken. Bild hämtad från 
våtmarkens miljökonsekvensbeskrivning6.  

Sedan våtmarken anlades har ytor i dess avrinningsområde hårdgjorts, bland annat 

verksamhetsområdet Klinga etapp 4. I våtmarken har det periodvis uppmätts höga 

halter av kväve och fosfor. En utredning
7

 om våtmarkens kapacitet och om eventuella 

åtgärder behövs för att förbättra denna har nyligen framtagits av WRS (2022). I 

utredningen rekommenderas att dagvattenflödet från etapp 5 stryps eller tillåts 

infiltrera i så hög utsträckning som möjligt för att inte orsaka stora flödesförändringar 

som kan belasta våtmarken. Ett förbättringsförslag till våtmarken är att anlägga en 

kompletterande fosfordamm norr om planområdet. Behovet av en sådan behöver dock 

utredas mer.  

 

2.7 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING 

Planområdet utgörs idag av skogsmark och således finns ingen befintlig 

dagvattenhantering.  

 

Ett par betongbrunnar anslutna till en korsande vägtrumma sågs vid platsbesök längs 

med Alsätersvägen strax vid infarten till golfbanan, väster om plangränsen (Figur 14). 

Vägtrumman avleder vatten från ett vägdike och ett lågområde i skogsmarken på norra 

sidan av Alsätersvägen, och bedöms ha dimension runt ca 500 mm (ej inmätt). En av 

brunnarna var demolerad och hade inget lock.  

 

 

 

 
6 Miljöinvest AB, Miljökonsekvensbeskrivning, våtmark-Herrebro (datum okänt) 
7 WRS, Förstudie – behov av utvidgning av Herrebro våtmark och skapande av nya våtmarker, 220405.  
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Figur 14. Ungefärlig placering av trumma under Alsätersvägen på västra sidan om planområdet. 

Planområdet markerat i svart. (Bildkälla Scalgo)   

I anslutning till planområdet ligger verksamhetsområdet Klinga etapp 4. I etapp 4 

kommer dagvattnet avledas mot dammar för fördröjning och rening. Etapp 4 avleds via 

diken till Motala ström. Dammarna är dimensionerade för att endast omhänderta 

dagvatten från etapp 4 och utifrån planområdets geografiska läge finns ingen fördel 

med att försöka avleda dagvattnet från etapp 5 mot etapp 4.   

3 FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 PLANOMRÅDETS FÖRESLAGNA UTFORMNING 

Planområdet planeras att utgöras av större fastigheter med lager- och industri-

verksamhet. Huvudgatan vid Klinga etapp 4 kommer förlängas och ingå i planområdet. 

En cykelväg planeras ansluta till området från norr. Eftersom hela området är kuperat 

förutsätts det att en avjämning av markytan sker på varje fastighet. Kvartersmarken 

planeras att ingå i ett verksamhetsområde för dagvatten.  

 

 

Bef. trumma 
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Figur 15. Plankarta från augusti 2022.  

3.2 DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Dimensionering ska utgå utifrån följande riktlinjer:   

 

Dimensionering kvartersmark – mindre regn. Omhändertagning lokalt: 10 millimeter enligt rutin. Detta 
tillgodoräknas inte vid dimensionering av anläggningar för 
stora regn. 

Dimensionering dagvattenanläggning –stora 
regn. 

Återkomsttid: 20 år. Nodra ansvarar för åtgärder för 
hantering av stora regn. Rening ska ske utifrån MKN. 

Dimensionering kontrollerad översvämning – 
extrema regn.  

Återkomsttid: Generellt 100 år men kan vara högre om det 
är en samhällsviktig verksamhet. SHBK ansvarar för 
åtgärder för hantering av extrema regn. 

Dimensionerande flöde Metod för beräkning: Rationella metoden och/eller 
modellering 

Dimensionerande årsnederbörd för 
reningsanläggningar 

Korrigerad årsnederbörd: 620 millimeter. 

Klimatanpassning nederbörd Klimatfaktor: 1,25 för regn med en varaktighet mindre än 
en timme 1,2 för regn med en varaktighet större än en 
timme 

 

3.3 STYRANDE DOKUMENT 

• Riktlinje för hållbar dagvattenhantering 2019-04-03 

• Avledning av dag-, drän och spillvatten P110, Svenskt Vatten 2016-01-01 

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

Svenskt Vatten, augusti 2011 

• Teknisk handbok (tekniskhandbok.norrkoping.se) 

• Nodras material och metodhandbok 

Huvudgata 
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4 BERÄKNINGAR 

4.1 DELOMRÅDEN 

Beräkningarna utgår från att alla hårdgjorda ytorna inom planområdet (kvartersmark 

och huvudgatan) samt inrinnande naturmark kan avledas åt norr (Figur 16). Eftersom 

området idag avvattnas åt olika håll kommer storleken på avrinningsområdena ändras 

efter exploateringen där en yta på ca 10 ha kommer avledas mot norr istället för åt 

väst. Ytan motsvarar ca 1 % av norra avrinningsområdets totala yta fram till Motala 

ström. Vid extrema regn kommer en mindre del av norra delområdet avrinna mot väst 

(framgår av Bilaga 1).  

 

  

Figur 16. Ytor som flödesberäkningarna utgår ifrån. Gröna partier avser skogsmark som avrinner mot 
planområdet och som därmed ingår i flödesberäkningarna.  

4.2 FLÖDEN 

Dimensionerande flöden efter exploatering beräknas med hjälp av den rationella 

metoden enligt Svenskt Vattens publikation P110, formel (1) nedan.   

  

Qdim = A * φ * i(tr) * kf (1) 

 

där    

Qddim = dimensionerande flöde (l/s)   

A = avrinningsområdets area (ha)   

φ = avrinningskoefficient  

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

tr = regnets varaktighet   

kf = klimatfaktor  

 

Eftersom området idag består av skogsmark där rinntiden är svårare att avgöra, 

uppskattas avrinningen för området före exploatering med hjälp av diagrammet för 

specifik naturmarksavrinning, figur 4 i Svenskt Vattens P110. Diagrammet ger specifik 

avrinning, l/s*ha, som en funktion av avrinningsområdet storlek och rekommenderas 

användas i Stormtac web för oexploaterade naturområden.  

 

Beräknade flöden före och efter exploatering framgår i Tabell 4 nedan. Scenario efter 

exploatering har beräknats med klimatfaktor 1,25. Inrinnande vatten från naturmark 
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har inkluderats i delområdena. Valda markanvändningar med avrinningskoefficienter 

redovisas i Bilaga 3.  

 

Tabell 4. Beräknade flöden (l/s) före och efter exploatering. Rinntiden efter är beräknad till 44 min.  

 
Area  
 (ha) 

 

Red. Area 
(ha) 

 

Flöde 20 år 
 (l/s) 

Flöde 100 år 

(l/s) 

Före 48,8 4,9 480 800 

Efter 20 års inkl. 
kf 1,25 

58,7 29,5 4100 - 

Efter 100 års 
inkl. kf 1,25 

57,1 28,6 - 6800 

 

Områdets totala storlek är ca 95 hektar. Tabell 4 redovisar de flöden för ytor som 

kommer att ledas norrut. Ytor utöver detta är främst naturmark som leds åt annat håll.  

4.2.1 FÖRDRÖJNINGSVOLYMER 

Fördröjningsvolymen beräknas i Stormtac web 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. Volymen beräknas utifrån att utflödet 

stryps till beräknat flöde före exploatering. Beräknad fördröjningsvolymerna vid ett 20-

årsregn redovisas i Tabell 5.  

 

Tabell 5. Beräknad fördröjningsvolym (inklusive kf 1.2) för ett 20-årsregn.  

Fördröjningsvolym 20 årsregn  12 000 m3 

Varaktighet  4 h 

 

Eftersom dagvattnet kommer passera markavattningsföretag innan utsläpp till 

recipient bör flödena även fördröjas för mindre regntillfällen än de dimensionerande 

20-årsregnen. För att utsläppen från fördröjningsanläggningen ska 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. Ett utlopp för gradvis strypning konstrueras exempelvis 

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

 

4.3 FÖRORENINGAR 

Dagvattnets teoretiska föroreningsinnehåll har beräknats med schablonhalter  

från StormTac (ver 22.2.2) för dagvattnet. Indata till StormTac är utredningsområdets 

markanvändning och årsnederbörd (620 mm/år). I Tabell 6 ses de markanvändningar 

som använts i beräkningarna.   
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Tabell 6. Markanvändning som använts i föroreningsberäkningarna.  

Markanvändnin
g 

Före 
Norra 
 (ha) 

Efter  
Norra (ha) 

Väg 1   1 

Industriområde  37.9 

Gång & cykelväg  0.46 

Gräsyta  3.7 

Skogsmark 48.8 15.6 

 

I tabellerna nedan redovisas resultatet från föroreningsberäkningarna. Värdena ska 

inte tolkas som exakta, utan ses som en teoretisk uppskattning av dagvattnets 

föroreningsinnehåll utifrån antagen markanvändning.  

 

Tabell 7. Beräknade föroreningsmängder (kg/år) i utredningsområdet före och efter exploatering (utan 
rening).  

 Fosfor Kväve Bly Koppar Zink Kadmium Krom Nickel Kvicksilver SS Olja 

Före  1.3 29 0.29 0.43 1.1 0.01 0.19 0.30 <0.001 1600 8.1 

Efter  46 310 4.4 7.0 41 0.22 2.1 2.6 0.011 15000 370 

 

Tabell 8. Beräknade föroreningshalter i dagvatten (µg/l) före och efter exploatering (utan rening). 

Gråmarkerade celler visar överskridelse av Norrköping kommuns riktvärden. 

 
Fosfor Kväve Bly Koppar Zink Kadmium Krom Nickel Kvick-

silver 
SS Olja 

Före  16 350 3.4 5.1 13 0.12 2.3 3.7 0.007 19000 98 

Efter  230 1600 22 35 200 1.1 11 13 0.056 77000 1800 

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

 

Resultatet indikerar att det blir stora skillnader i föroreningsbelastning från områdena, 

detta eftersom skogsmark som ger upphov till låga föroreningshalter exploateras till 

industrimark. Efter exploatering är det flera halter som överskrider kommunens 

riktvärden för dagvattenutsläpp. Riktvärdena utgör miniminivåer för rening av 

dagvatten och ska dock endast användas i de fall där recipientens status inte bedöms 

påverkas negativt av dagvattenutsläppet.   

 

Beroende på vilka typer av verksamheter som etableras i området kan belastningen 

efter exploatering ändras. Lager- och kontorsverksamhet ger troligtvis upphov till en 

lägre föroreningsgrad än vad beräkningarna visar. För att minska risk för påverkan på 

recipienterna behöver dagvattnet renas innan vidare utsläpp.  

4.3.1 FÖRORENINGSBELASTNING EFTER RENING 

I Tabell 10 har föroreningsbelastningen i dagvattnet efter rening i dagvattendamm och 

diken tagits fram. Beräkningarna bygger på föreslaget dagvattensystem (se kap 5.2) 

där dagvattnet renas i en dagvattendamm med permanent vattenyta. Även ett nytt dike 

som planeras avleda dagvatten till dammen inkluderas som reningssteg. Även 

reningseffekten framgår i tabellen, vilken visar att dagvattnet kan uppnå hög 

reningseffekt genom föreslagna åtgärder. 
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Tabell 9. Beräknade föroreningsmängder efter rening i dike och damm, samt beräknad reningseffekt (%) 

 
Fosfor Kväve Bly Koppar Zink Kadmium Krom Nickel Hg SS Olja 

Efter med rening (kg/år) 7.3 130 0.38 0.78 3.7 0.021 0.22 0.22 0.0040 1100 18 

Reningseffekt (%) 84 59 91 89 91 90 90 91 64 93 95 

 

I Tabell 10 görs en jämförelse av mängdbelastningen före exploatering och efter 

exploatering med rening av dagvattnet. Eftersom området är helt oexploaterat i 

dagsläget uppskattas en viss ökning av föroreningsbelastning för flertalet av ämnena 

ske, trots en hög reningsgrad i dammarna. Näringsämnen och olja ökar mest jämfört 

med innan exploatering, medan tungmetaller reduceras till omkring samma nivåer 

eller strax över och under med rening.  
 

Tabell 10. Beräknade föroreningsmängder (kg/år) efter rening, samt jämförelse med före exploatering.  

 
Fosfor Kväve Bly Koppar Zink Kadmium Krom Nickel Hg SS Olja 

Efter med rening 7.3 130 0.38 0.78 3.7 0.021 0.22 0.22 0.0040 1100 18 

Före exploatering  1.3 29 0.29 0.43 1.1 0.01 0.19 0.30 <0,001 1600 8.1 

Skillnad i mängd kg/år 6 101 0,09 0,35 2,6 0,011 0,03 -0,08 0,003 -500 9,9 

 

Beräknade halter efter reningsåtgärder redovisas i Tabell 11 tillsammans med 

Norrköpings kommuns riktvärden för dagvattenutsläpp. Riktvärdena utgör 

miniminivåer för rening av dagvatten. De beräknade halterna ligger under riktvärdena 

med god marginal för alla ämnen förutom för kadmium där det ligger på riktvärdet.  

 
Tabell 11. Beräknade föroreningshalter (µg/l) efter rening, samt Norrköpings kommuns riktvärden.  

 Fosfor Kväve Bly Koppar Zink Kadmium Krom Nickel Hg SS Olja 

Efter med rening (µg/l) 36 640 1.9 3.9 18 0.10 1.1 1.1 0.020 5300 91 

Riktvärde  175 2500 10 30 90 0.50 15 30 0.07 60000 700 

 

4.4 KAPACITETSBEDÖMNING BEFINTLIGT DIKE NORR 

De befintliga diken där dagvattnet från planområdet planeras anslutas har mätts in 

under januari 2022. Kapaciteten har sedan beräknats utifrån inmätt dikessektion och 

Mannings formel. Isbildning under inmätningstillfället kan ha försvårat inmätningarna, 

och det är osäkert om förekomst av sediment påverkar den inmätta bottennivån.  

 

Befintligt dike i Norr (se Figur 4) har en länslutning på ca 2 ‰ och ett djup om ca 2 m. 

Utifrån inmätning har diket en släntlutning på 1:1 (se dikessektion Figur 17). Dess 

kapacitet beräknas med Mannings formel till ca 5000 l/s. Befintligt flöde från norra 

delen av planområdet samt viss omgivande naturmark har beräknats till ca 480 l/s för 

ett 20-årsregn (Tabell 4). Om flödet från planområdet fördröjs ned till befintligt flöde 

bedöms diket ha tillräcklig kapacitet utan åtgärder vid ett 20-årsregn.  
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Figur 17. Dikessektion utifrån inmätningar på norra sidan om planområdet enligt inmätningar.  

5 PRINCIPLÖSNING 

5.1 LÖSNINGAR FÖR SMÅ REGN 

I kommunens riktlinjer för dagvattenhantering
8

 ska de första 10 mm regn på 

fastighetens yta omhändertas nära källan.  

 

Eftersom kvartersmarken till stor del är planerad på infiltrationsvänliga moränjordar 

som bidrar till grundvattenbildning är det fördelaktigt med infiltrationsanläggningar 

för omhändertagande av dagvattnet. Infiltrationslösningar kan t ex vara ytliga 

infiltrationsstråk, underjordiska stenkistor eller kassettmagasin, samt att 

genomsläppliga beläggningar nyttjas i områdena istället för endast traditionell asfalt. 

Underjordiska infiltrations/perkolationsmagasin ska dock inte anläggas i områden med 

höga grundvattennivåer eftersom det finns risk att grundvattnet blir förorenat om 

avståndet mellan magasinet och nivån är liten.  

 

Om stora delar kvartersmarken utgörs av byggnader kan gröna tak vara en åtgärd att 

reducera och fördröja dagvattenvolymer. Fördröjningen uppstår genom att 

vegetationen och underliggande jordlager tar upp och magasinerar nederbörd. En del 

försvinner genom avdunstning. Beroende på taklutning, växtlighet och tjocklek kan 

vegetationsklädda tak reducera den årliga avrinningen med 25 till 75%
9

.  

5.2 LÖSNINGSFÖRSLAG FÖR STORA REGN 

Dagvattnet från den exploaterade marken inom planområdet föreslås avledas åt norr 

via ledningar och diken till en större dagvattendamm för rening och fördröjning. I Figur 

18 visas en principlösning över dagvattenhanteringen i området.  

 

 
8 Riktlinje för hållbar dagvattenhantering, Norrköpings kommun, 2019. 
9Vegetationsklädda tak, Stockholmvattenochavfall.se 
[https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/vegtak_h2.pdf] 
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Figur 18. Principskiss över dagvattenhanteringen i planområdet. Skiss finns även som bilaga 1.  

Längs med huvudgatan anläggs ett öppet dagvattendike dit servisledningar från 

kvartersmarken på västra sidan om gatan ansluts. Vid gatans lågpunkt anläggs en 

trumma som avleder vattnet mot ett nytt dike längs med norra delen av planområdet. 

Diket ansluts till en ny dagvattendamm vid lågpunkt i jordbruksmarken norr om 

planområdet. Förbindelsepunkten till kvartersmarken på öster sida om huvudgatan 

placeras längs norra plangränsen, där servisledning kan anslutas till det nya diket.  

Efter att dagvattnet fördröjts och renats i dammen kopplas det till det befintliga diket i 

norr som avleder dagvattnet mot slutrecipienten Motala ström.  

 

Det nya diket längs med norra plangränsen kommer få en stor lutning på vissa 

sträckor och kan med fördel utformas med dämmen eller med andra erosionsåtgärder 

för att uppnå en trögare avledning, samt för att minska erosion vid höga flöden. Diket 

kommer sedan att anslutas mot ny damm över ett befintligt dike som kommer att 

slopas. Det befintliga diket kommer istället att ledas om på nytt sätt så som redovisas 

som förslag på bilaga 2. 

 

I de nordvästra delarna av kvartersmarken är nivåskillnaderna stora och det kan utifrån 

befintliga marknivåer bli svårt att avleda dagvattnet med självfall till förbindelsepunkt 

vid huvudgatan. Pumpning av dagvatten från denna del av området kan därför komma 

att krävas.  
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Figur 19. Principsektion för huvudgata.  

I Figur 19 visas en principsektion för huvudgatan. Gatan utförs bomberad och 

avvattnas antingen direkt mot diket på väster sida, eller via dagvattenbrunnar som 

ansluts till diket. Huvudgatan får en höjdrygg en bit in i planområdet vilket medför att 

en mindre mängd vägdagvatten kommer avledas till lågpunkt i norra delen av 

planområdet. Detta dagvatten ansluts även mot dike och damm i norr. Dikesdjupet är 

styrt av gatans höjdsättning och dimensioner på serviserna, och kommer antagligen 

ligga på ca 1,5- 2 m under gatans nivå.  Eftersom djupet på diket och de geotekniska 

förhållandena inte är helt känt ännu, så behöver tillräcklig yta för gatusektionen 

avsättas i planen i detta skede.   

5.2.1 UTFORMNING AV DAMMANLÄGGNING 

Dammen norr om planområdet utformas med en våtvolym för rening genom 

sedimentering och en reglervolym för fördröjning. Detta ställer krav på dammarnas 

konstruktion då dess reningskapacitet är beroende av utformningen och eftersom risk 

för utspolning av sediment vid höga flöden ska minimeras.   

 

Generellt rekommenderas en area på 1–2% av det hårdgjorda avrinningsområdet som 

permanent vattenyta i reningsdammar. För att uppnå en god hydraulisk kapacitet, 

d.v.s. att hela dammens våtarea 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
10

.  

 

Ovan den permanenta vattenytan kan slänterna flackas ut vilket ger upphov till en 

reglervolym där både större och mindre flöden kan fördröjas (Figur 20). Enligt 

kommunens tekniska handbok ska släntlutningen vara 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 en god rening, och utloppsflödet anpassas därefter. Flödet 

utjämnas upp till ett 20 års-regn i Nodras anläggningar. Utloppet dimensioneras 

exempelvis med ett skibord för att erhålla en gradvis strypning, där även mindre regn 

än 20-årsregn fördröjs.  

 

 

Figur 20. Exempel på principsektion för en våtdamm med en reglervolym.  

 
10 Kunskapssammanställning Dagvattenrening, Rapport N 2016-05. 
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I Tabell 12 sammanfattas storlek, volym och utflöden på dammen. I Figur 21 samt i 

Bilaga 2 kan en principskiss ses över den norra dammanläggningen.  

 
Tabell 12. Ungefärlig storlek och fördröjningsvolym för dagvattendammarna 

 Damm Norr 

Permanent 

vattenyta (m2)  

6700 

Total area* (m2) 17 000 - 20 000 

Reglervolym (m3)  12000 

Qut 20 årsregn (l/s)  480 

Qut 10 årsregn (l/s) 380 

Qut 5 årsregn (l/s) 300 

*Area grovt uppskattad och beroende av bl.a. reglerhöjd, biytor och släntlutning.  
 
 

 

Figur 21. Principskiss över dagvattenanläggning norr om planområdet. Skiss återfinns i Bilaga 2.   

5.2.2 NATURMARKSAVRINNING 

Området är kuperat vilket innebär att delar av omgivande mark  till planområdet ibland 

lutar mot plangränserna, och naturmarksavrinning behöver hanteras.  

På kvartersmark hanteras naturmarkavrinningen genom avskärande diken längs 

plangränsen.  
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På några ställen kommer naturavrinningen inte kunna särskiljas från 

dagvattensystemet. Längs norra plangränsen kommer totalt ett skogsområde på ca 

7ha avrinna mot plangränsen (se grönmarkerat område Figur 16). Naturvattnet 

kommer dels rinna mot huvudgatan och dess brunnar, och dels mot förslaget 

dagvattendike till dammen. Eftersom marken här lutar mycket och området består av 

skog är det svårt att anlägga ett avskärande dike, som sedan skulle gå att avleda en 

annan väg än mot planerad dagvattenanläggning. Även vid norra delen av planområdet 

lutar planlagd naturmark mot diket längs huvudgatan som avvattnas mot dammen i 

norr. 

 

En åtgärd för att minska delar av naturmarksavrinningen mot dammen kan vara att låta 

så mycket som möjligt infiltrera innan det avleds vidare mot dammen. Exempelvis 

skulle en del av det nya diket kunna breddas och eventuella kupolbrunnar ha inloppet 

något upphöjt så att en fördröjning skapas. Möjliga åtgärder får utredas vidare i 

projekteringsskedet och kontrolleras gentemot de geotekniska förhållandena.   

5.3 LÖSNINGSFÖRSLAG FÖR EXTREMA REGN 

I samband med extrema regn kommer dagvattennätet i området inte klara av att 

hantera allt vatten utan avrinning kommer ske ytledes på marken. Det är viktigt att 

säkerställa i planen att avrinningen kan ske säkert utan att riskera att skada 

bebyggelse eller människor. 

 

En höjdrygg genom planområdet föreslås enligt Figur 22 vilket innebär att extrema 

regn som dagvattensystemet inte har kapacitet för avleds ytligt framför allt åt norr. En 

mindre andel kvartersmark förslås lutas mot sydväst på grund av de befintliga 

marknivåerna.  
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Figur 22. Föreslagen höjdrygg (svart streckad linje) och ytliga avrinningsvägar för extrema regn inom 
planområdet. Skiss återfinns även i Bilaga 1. 

5.3.1 MODELLERING  

Som del av utredningen för detaljplanen har en modellering över extrema regn utförts 

för planområdet utifrån en antagen höjdrygg och med huvudgatan inlagd. Syftet med 

simuleringen är att visa på särskilt känsliga områden där det riskerar att bildas 

instängda ytor eller höga flöden. Som jämförelse redovisas även en simulering av 

befintliga situation.  

 

Modelleringen har utförts i programmet MIKE 21 och tar fram en kartering över hur 

vattnet rinner på markytan vid ett 100-års regn med klimatfaktor 1,25 och en 

varaktighet på 6 timmar. Ett avdrag motsvarande ett 20-års regn med klimatfaktor har 

gjorts för att ta hänsyn till den planerade dagvattenhanteringen inom området. 

BEFINTLIG SITUATION 

Figur 23 visar en kartering som erhållits från kommunen och är gjord utifrån befintlig 

höjdsättning. Den ytliga avrinningen sker huvudsakligen åt tre olika riktningar där 

majoriteten av vattnet rinner åt norr, sydöstra delarna rinner mot diket i sydöst och 

nordvästra delen av planen rinner mot golfbanan i väst. Lokala översvämningar bildas i 

lågstråken längs med dessa rinnvägar.  
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Figur 23. Kartering av extrema regn med befintlig höjdsättning, från kommunen. Färgerna avser maximalt 

vattendjup. 

EFTER EXPLOATERING 

Modelleringen är utförd utifrån en tidigare version av plankartan där 

exploateringsområdet utgjorde en större area. Modelleringsresultatet efter 

exploatering överensstämmer fortfarande för det vatten som avleds åt norr (punkt 1 i 

Figur 24). För övriga områden stämmer inte vattendjupen som redovisas Figur 24 

eftersom minder ytvattenflöden förväntas avledas åt dessa håll vid extrema regn. 

Resultat för Punkt 3, 5 och 6 utgår helt då inget eller mycket lite ytvatten längre 

planeras avledas åt dessa håll.    

 

I Figur 24 syns marköversvämningen med den nya lokalgatan och exploateringen samt 

ett avdrag motsvarande 20-års regn inom kvartersmarken. 
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Figur 24. Kartering över extrema regn efter en tidigare version av plankarta. Färgerna avser maximalt 

vattendjup. (Bildkälla Tyréns)  

Resultatet visar på hur den nya lokalgatan bildar en barriär för flödet som ska rinna 

norrut. En lågpunkt bildas ca halvvägs in på vägen för att sedan bredda vidare (1). 

Denna yta planeras att avvattnas med en trumma. Modellen visar på ett bräddflöde 

över vägen motsvarande ca 500 l/s vid ett extremregn.  

 

För att inte riskera översvämningar på kvartersmark vid lågpunkten är det viktigt att 

kvartersmarken söder om gatan höjdsätts högre än gatusektionen, och att möjligheten 

till ett dike längs med gatan bevaras. För att undvika stora vattenvolymer vid 

lågpunkten och att bräddning sker över gatan, kan trumman dimensioneras för att 

kunna avleda större flöden än ett 20-årsflöde. Avseende kvartersmarken norr om 

huvudgatan är det viktigt att höjdsättningen möjliggör en god avrinning till det dike 

som föreslås längs med fastighetsgränsen norrut. Detta för att skydda framtida 

bebyggelse. Erosionsåtgärder kommer behövas i dikena. Val av dimensioner och 

erosionsåtgärder tas fram vid projekteringsskedet.    

 

I nordvästra hörnet vid Alsätersvägen bildas en lågpunkt (2) dit framför allt vatten från 

skogsområdet i norr avrinner. Den naturliga lågpunkt som ligger vid plangränsen 

bedöms vara tillräcklig för att hantera avrinningen utan att vatten rinner över vägen. 

Under Albrektsvägens finns en befintlig kulvert (ca Ø 500 mm) som avleder vattnet 

vidare mot golfbanan och dikessystem i nordväst. Det rekommenderas att inspektera 

området för att se över så lågpunkten inte är igenvuxen samt att skicket på 

vägtrumman är godtagbar. Observera att utbredning och nivåer av vattenansamling vid 

punkt 2 i Figur 26 inte överensstämmer med uppkomna volymer utifrån senaste 

plankartan, mindre vatten beräknas avrinna åt detta håll.  
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I riktning mot Albrekttorps gård (4) avvattnas idag ett 9,53 ha stort område skogsmark 

(Figur 25), vilket motsvarar ca 240 l/s vid ett 100-årsregn. Observera att utbredning 

och nivåer av vattenansamling vid punkt 4 i Figur 26 inte överensstämmer med 

uppkomna volymer utifrån senaste plankartan, mindre vatten beräknas avrinna åt detta 

håll. Om ytor hårdgörs som lutar mot avrinningsområdet kommer det medföra en ökad 

risk för översvämningar vid gårdsmarken. Det är därför viktigt att kvartersmarken 

utformas så att avrinning istället sker bort från gården. För att inte försämra 

avvattningssituationen för gården kan marken lutas bort år norr/nordväst, eller att 

marken höjs och avjämnas så att ett avskärande dike längs plangränsen kan avleda 

ytvattnet bort från gården. Ett annat alternativ för att minska avrinningen mot gården 

är att skapa ett dämme och en översvämningsyta i naturmarken inom planområdet.  

 

 

 

Figur 25. Område som idag avleds mot Albrektstorp. För att inte flödet ska öka vid extrema regn efter 

exploatering behöver ytorna avvattnas mot norr/nordväst. (Bildkälla Scalgo)  
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6 PÅVERKAN OCH ÅTGÄRDER AV FÖRESLAGEN 

DAGVATTENHANTERING 

6.1 PÅVERKAN PÅ MKN 

6.1.1 MOTALA STRÖM 

Motala ströms ekologiska status är otillfredsställande. De miljöproblem som ligger till 

grund för statusbedömningen är framför allt vattendragets hydromorfologi, vilket inte 

områdets exploatering påverkar. Näringsämnen och SFÄ klassas med god status. 

Halterna PFOS har överskridits i Motala ström. I WRS våtmarksutredning (2022) bedöms 

de höga halterna PFOS bero på läckage från Herrebrotippen och härleds ej till 

exploatering i avrinningsområdet. 

 

Efter rening i en dammanläggning reduceras föroreningsbelastningen från dagvattnet. 

Eftersom området idag är helt oexploaterad och består av skogsmark är det dock svårt 

att inte öka föreningsbelastningen efter exploatering trots hög reningsgrad i dammen. 

Fosformängden ökar med ca 6 kg och de flesta tungmetaller reduceras till omkring 

samma nivåer eller strax över och under med rening. 

 

Innan dagvattnet från området når recipienten kommer det att passera våtmarken samt 

längre passager av diken där sedimentation och fastläggning samt upptag av 

växtlighet kan ske, varför mängderna förväntas reduceras ytterligare. Motala ström har 

en hög vattenföring med stor utspädningsgrad, där tillkommande 

föroreningsbelastning i dagvattnet endast blir marginell och inte bedöms kunna 

påverka halterna i recipienten så att en enskild kvalitetsfaktor försämras.  

 

Sammantaget bedöms därmed inte Motala ströms kemiska eller ekologiska status 

påverkas av exploatering i utredningsområdet om rening av dagvattnet sker.  

 

6.2 GRUNDVATTEN 

Inom vissa delar av planområdet har höga grundvattennivåer uppmätts. Detta behöver 

beaktas vid anläggning av dagvattenanläggningar. Grundvattenbortledning klassas 

som vattenverksamhet, vilket är tillståndspliktigt så länge det inte är uppenbart att inte 

allmänna eller enskilda intressen påverkas. En permanent bortledning av grundvattnet 

kan också ge upphov till större sättningar inom området.  

 

Där dammen är planeras är troligen grundvattennivåerna höga vilket behöver beaktas 

vid höjdsättning och projektering av damm då botten- och utsläppsnivåer fastställs.   

Fortsatta grundvattennivåmätningar rekommenderas för att kunna få en bättre 

uppfattning av grundvattennivån och dess naturliga variation i området.  

 

6.3 BEFINTLIG VÅTMARK 

Exploateringen kommer medföra att en större mängd vatten avleds åt våtmarken. 

Eftersom flödet upp till 20-årsregn planeras fördröjas kommer toppflöden inte utgöra 

någon risk för till exempel erosion och ursköljning i våtmarken. Däremot kan 

årsmedelavrinningen öka vilket kan påverka omsättningstiden i våtmarken. I 

utredningen kring våtmarken av WRS (2022) bedöms det inte vara nödvändigt att 

avleda dagvattnet från Klinga 5 åt ett annat håll för att säkerställa våtmarkens funktion 

11

. Fördröjning innan utsläpp rekommenderas dock. I utredningen föreslås även andra 

 
11 WRS, Förstudie – behov av utvidgning av Herrebro våtmark och skapande av nya våtmarker, 220405. 
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åtgärder för att förbättra funktionen, till exempel anläggande av en kompletterande 

fosfordamm för jordbruksmark för att minska dagens fosforbelastning på våtmarken.  

 

6.4 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG MM.  

Idag finns markavvattningsföretag utanför planområdets gränser i tre riktningar. 

Avrinningsgränserna planeras att dras om och dagvattnet från området planeras att 

avledas åt norr. För flöden upp till 20-årshändelse kommer därmed inget dagvatten att 

avrinna sydväst. Vid extrema regn kan exploateringen innebära en mindre ökning av 

flöden åt sydväst beroende på hur kvartersmarken utformas.  

 

Norrut sker en påverkan på flöden så där rekommenderas att ett avtal sluts minst med 

närmaste vattenanläggning, enskilt dike eller samfällighet. Gällande diken påverkas 

samfälligheter, men även enskilda diken, fastigheter och verksamheter, vilket innebär 

att avtal kan krävas eller underlätta. Detta kan vara överenskommelser med 

samfälligheter och nyttjanderättsavtal med ägare till enskilda diken.  

  

I avtalen kan det vara relevant att koppla på både Nodra och kommunen.  

 

För invallningsföretaget i norr (Herrebro) finns redan en överenskommelse mellan 

samfälligheten, Nodra och Norrköpings kommun.  

 

Åt sydväst bedöms dock påverkan som försumbar, här bedöms det räcka med 

information till närmast enskilda, samt att nämna samfälligheterna vid samråd. Inget 

dagvatten planeras avledas åt sydöst och ingen påverkan sker således på 

markavattningsföretagen i sydöst.  

 

Det markavvattningsföretag som främst förväntas beröras av exploateringen är 

Herrebro invallningsföretag av år 1946 i norr.   

 

Innan dagvattnet når nedströms mot markavvattningsföretagen avses 

fördröjningsåtgärder genomföras. Enligt kommunens riktlinjer ska Nodras 

anläggningar dimensioneras för att fördröja ett 20 års-regn. Markavvattningsföretag 

dimensioneras dock ofta för att avvattna 1-10 årshändelser för att minimera risken för 

förstörda skördar utan att få en oproportionellt stor kostnad. Därmed bör flödet till 

samfällighetens anläggning inte förändras även vid mindre regntillfällen. För mindre 

regnhändelser bör man försöka efterliknande nuvarande toppvärden, så fördröjningen 

bör vara gradvis så att även 1-10 årsregn fördröjs.  

 

I vissa fall kan en omprövning av markavvattningsföretag vara relevant, men utifrån 

detta förslag bedöms en omprövning inte vara relevant för markavvattningsföretag. 

Detta då ingen del av anläggningen utgår eller förändras och att endast en mindre 

förändring av kostnadsfördelningslängden föreslås vilket bör kunna hanteras med 

avtal mellan samfällighet, Norrköpings kommun och Nodra. 

 

6.4.1 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG I NORR 

Dagvattnet från planområdet kommer avledas åt norr. Här finns ett invallningsföretag 

Herrebrokärret från år 1946, som Nodra och Norrköpings kommun redan ingår i. En ny 

överenskommelse där nya andelar för Nodra och eventuellt Norrköpings kommun 

hanteras bedöms vara relevant. överenskommelsen rekommenderas utgå från:  

• Ökning av årsflödet och Nodras totala andel av årsflödet.  

• Båtnadsberäkning då föreslagen fördröjningsdamm norr om planområdet, 

Klinga 5, ligger på båtnadsmark för samfälligheten. 
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En ny överenskommelse håller för närvarande redan på att tas fram utifrån bland annat 

flödesberäkningar i denna utredning. Kontakt kommer ske med invallningsföretaget i 

den processen redan innan en stämma hålls där överenskommelsen förhoppningsvis 

kan godkännas. 

6.4.2 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG MM I SYDVÄST 

Åt detta håll bedöms flödet vid extrema regn kunna öka något till följd av 

exploateringen eftersom en mindre andel kvartersmark planeras lutas mot sydväst (se 

Figur 22). Nedströms bedöms påverkan inte endast ske i en markavvattnings-

samfällighet utan också på golfbanan. 

 

Ett lågområde i naturmarken öster om Alsättervägen har pekats ut som en möjlig 

översvämningsyta för extrema regn. Översämningsytan kan minimera ökningen av 

flödestopparna, men kan ge en mer utdragen topp. Detta bedöms dock ske vid 

händelser där man redan har en skördepåverkan, om ett extremregn sker under 

vegetationssäsongen och den negativa påverkan på grund av exploateringen bedöms 

därmed som liten. 

 

Samfälligheten Alsäters dikningsföretag av år 1951 bedöms inte påverkas då vattnet 

från planområdet avrinner nedströms och ingen dämning bedöms nå denna 

samfällighet.  

 

Vattnet avrinner även till ett biflöde inom Lövsta-Resebro vattenavledningsföretag av år 

1930. Anslutning sker ca 1,5 km nedströms planområdet och flödestoppar kommer 

dämpas vid extrema regn genom översvämningsytor vid Alsätersvägen. Enligt ovan 

bedöms därmed påverkan på samfälligheten vara försumbar. Eventuellt kan 

samfälligheten informeras, avtal bedöms inte krävas. 

 

Golfbanan påverkas främst av ökade volymer vid extrema regn. Det bedöms att denna 

påverkan är liten och att golfbanan troligen ändå kommer ha problem med vatten vid 

de tillfällen då flödena kan öka.  
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Figur 26. Lövsta-Resebro vattenavledningsföretag av år 1930 samt biflödet där avrinning från extrema 

regn från planområdet rinner till. 

6.4.3 SAMMANFATTNING JURIDIK 

Avtal samfälligheter: 

• Nytt avtal med Herrebro invallning 

• Information till enskild fastighetsägare för Albrektorps gård (se avsnitt 5.3.1), 

nedströms i sydväst, alternativt avtal om fastighetsägare så önskar 

 

Information rekommenderas till golfbanan. Eventuellt kan även Lövsta-Resebro 

vattenavledningsföretag informeras.  

 

Bedömning av behov av ansökningar: 

• Inga omprövningar bedöms behövas av något av markavvattningsföretagen. 

6.5 VATTENSKYDDSOMRÅDE 

Det dagvatten som avleds mot norr kommer att avledas till vattenskyddsområdets 

primära skyddszon. Enligt vattenskyddsföreskrifter behövs ett extra skydd för att 

förhindra att spill vid olyckor, t ex större oljeläckage och släckvatten från bränder, 

sprids till vattentäkten vid åtgärder inom skyddszonerna. 

 

Planområdet ligger utanför skyddszonerna och dagvattnet planeras avledas via en 

dagvattendamm innan utsläpp i skyddszonen, vilket ger mer tid för att stoppa och 

förhindra eventuella läckage. Eftersom delar av dagvattendammen ändå hamnar inom 

skyddszonen rekommenderas att ett katastrofskydd anläggs i form av exempelvis en 

lucka på utloppsledningen från dammen som kan blockera utflödet till diket. Herrebro 

våtmark som ligger nedströms utredningsområdet fungerar även som en extra barriär 

för vattentäkten. 

Anslutning till 
samfällighetens 
dike 
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Om vissa verksamheter kommer ha ytor med särskilt hög risk för utsläpp och läckage, 

kan dessa läggas under tak och ha speciell uppsamling/rening av avrinningen liknande 

den som finns på bensinstationer. 

 

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

invallningsföretagets pumpstation. Enligt tidigare uppgifter som framkom vid 

utredning av Klinga etapp 4, finns det även en konduktivitetsmätare med larm vid 

pumpstationen. När larmet går tas omedelbart vattenprover på fem ställen uppströms i 

systemet som skickas på analys för flera parametrar.  

7 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

• Dagvattnet från planområdet föreslås avledas mot norr. Innan dagvattnet 

släpps vidare till befintliga diken föreslås rening och fördröjning i en 

dagvattendamm med permanent vattenyta. Omfattande dikessystem kommer 

även att bidra med effekter för rening och tillviss del fördröjning. 

 

• Från de mest låglänta delarna av kvartersmarken i nordväst, kan dagvattnet 

behöva pumpas till förbindelsepunkt eller till föreslagen dammanläggning inom 

kvartersmark.  

 

• För små regn som ska tas omhand på fastighetsmark i enlighet med 

kommunens dagvattenriklinjer, rekommenderas infiltrationslösningar. Detta 

eftersom kvartersmarken till stor del är belägen på moränjordar som antas 

bidra till grundvattenbildning, samt för att minska sättningsbenägenheten.  

 

• Fördröjning med gradvis strypning, där även mindre flöden än 20-årsflöde 

stryps, rekommenderas för att minska risk för påverkan på 

markavvattningsföretag. Med fördröjning av dagvattnet från planområdet 

bedöms inte någon omprövning av de nedströms liggande 

markavattningsföretagen behövas. Avtal behöver däremot skrivas med de 

närmast nedströms liggande markavattningsföretag i norr, dvs Herrebro 

invallning.  

 

• För att minska risk för förorenat utsläpp eller läckage vid eventuella olyckor 

mot vattenskyddsområdet, eller läckage av eventuellt släckvatten vid 

brandbekämpning rekommenderas att utloppet från norra dagvattendammen 

förses med en avstängningslucka. 

 

• Exploateringen kommer förutom drift av dagvattenanläggning, medföra extra 

behov av underhåll för hantering av extrema regn. Det gäller exempelvis 

kontroll av rinnvägar från området så som befintliga trummor under 

Alsätersvägen.  

 

7.1 BEHOV AV YTTERLIGARE UTREDNINGAR 

I WRS våtmarksutredning pekas området för den norra dammen ut som ett tänkbart 

område för att anlägga en fosfordamm. Om vidare utredning kring våtmarken visar att 

det finns behov för en fosfordamm så kommer de två projekten och anläggningarna 

behöva samordnas.  
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För att inte exploateringen ska skapa en ökad risk för översvämningar på Albrektstorps 

gård då områdena runt om gården hårdgörs, behöver ytavrinningen mot gården 

undvikas. Åtgärder för att förhindra ytavrinningen behöver utredas i detaljprojektering. 

Exempel på åtgärder kan exempelvis vara att marken lutas bort från gården, genom att 

avskärande diken anläggs, eller att fördröjning i naturmarken skapas. 

8 BILAGOR 

BILAGA 1 – PRINCIPSKISS DAGVATTENHANTERING 

BILAGA 2 – PRINCIPSKISS DAGVATTENDAMM  

BILAGA 3 – MARKANVÄNDNING OCH FLÖDEN  
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BILAGA 3. MARKANVÄNDNING OCH FLÖDEN 
 
 
Avrinningsområden 
Volymavrinningskoefficienter (ᵩv)), avrinningskoefficienter flöden (ᵩ) och area per  
markanvändning (ha). 

 

Markanvändning ᵩ
v 

ᵩ
 

A1 
Före Norra  

A4 
Efter Norra 

Skogsmark 0.15 0.10 48.8 15.6 

Väg 1 0.80 0.80 0 1.0 

Industriområde 0.60 0.70 0 37.9 

Gång & cykelväg 0.80 0.80 0 0.46 

Gräsyta 0.10 0.10 0 3.7 

Totalt 0.32 0.32 48.8 58.7 

Reducerad avrinningsyta (hared) för föroreningsberäkningar   7.3 27 

Reducerad dim. area (hared) för flödesberäkningar   4.6 32 

 

Flöden 

  A1 
Före Norra  

A4 
Efter Norra 

Tot. avrinning. årsmedel (basflöde + avrinning) m3/år 83000 200000 

Tot. avrinning. årsmedel (basflöde + avrinning) l/s 2.6 6.4 

Medelavrinning l/s 22 81 

Dim. flöde l/s 480 4500 
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