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1. Bakgrund och syfte
WSP har på uppdrag av Samhällsbyggnadskontoret (SHBK), Norrköpings kommun, utfört en
teknisk utredning gällande gata, park och dagvatten i samband med pågående planarbete för
kvarteret Skepparen med närområde inom Saltängen i Norrköping. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra en utveckling av kvarteret Skepparen med ny innerstadsbebyggelse samt en friliggande
tingsrättsbyggnad mot Norra Promenaden och Orangerigatan.

Utredningen ska utgöra ett underlag för planarbetet, och omfattar:

· Förprojektering av Orangerigatan, Slottsgatan, Norra Promenaden och kvartersgata.
Översyn av infart- och utfartsmöjligheter till Mobilitetshus/parkering/kontor. Höjdsättning
av gatans mitt, med en decimals noggrannhet för kritiska punkter, för att säkerställa
avvattning av planområdet vid regn med 100 års återkomsttid.

· Utformning/platsbildning av yta i anslutning till Norra Promenaden

· Beräkning av föroreningsbelastning och dimensionerande dagvattenflöden.

· Principförslag på dagvattenanläggningar för fördröjning och rening.

· Översiktlig simulering för extrema regn i programmet Scalgo för säkerställande av
föreslagen höjdsättning av allmän platsmark.

· Kartläggning av behov av kompletterande teknisk utredning eller dagvattenutredning för
området.

2. Befintliga förhållanden

2.1 Områdesbeskrivning
Utredningsområdet är beläget i Norrköpings centrala delar och visas i Figur 1. Kvarteret som är
cirka 9500 m2 stort är flackt och utgörs i dagsläget mestadels av parkeringar, delvis grusade,
delvis asfalterade, se Figur 2. Det avgränsas av gator åt alla håll; Orangerigatan i väster, Norra
Promenaden i norr, Packhusgatan i öster och Slottsgatan i söder. Orangerigatan kantas av en
trädrad (lindar), se Figur 2. Inom parkeringsytan finns ytterligare trädrader. Träden är skyddade
(generellt biotopskydd) och längs Orangerigatan ska de bevaras. Trädraden som går utmed
Packhusgatan kommer behöva tas ner, liksom de träd som går i nord-sydlig riktning centralt i
kvarteret. Markhöjderna inom området varierar mellan cirka +1,4 m vid parkeringsytan som
ansluter mot Norra promenaden och cirka +2,3 m som uppmätts på flera platser runt befintlig
grusparkering centralt i området.
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Figur 1 Bilden till vänster visar utredningsområdets läge i Norrköping (lila markering). Bilden till höger visar utredningsområdets
avgränsning. (Lantmäteriet, 2020)

Figur 2. Vänstra bilden visar parkeringsytor inom området. (flygfoto från Norrköpingskartan) Högra bilden visar centrala delen av
utredningsområdet. Fotot är taget mot söder. (WSP, 2020)

2.2 Planerad bebyggelse
Inom kvarteret Skepparen planeras det för att bygga ny tingsrätt på den västra delen längs
Orangerigatan. Delen som angränsar mot Packhusgatan i öst planeras för en blandad
markanvändning som mobilitetshus, kontor och bostäder vars innehåll inte är bestämt i dagsläget,
se Figur 3.
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Figur 3. Höger bildvisar ett utkast över plankartans utformning. (Norrköpings kommun, 2021) Vänster bild visar befintliga almar längs
Slottsgatan.

Slottsgatan är idag ca 9 meter bred och ska bli 14 meter bred utmed kvarteret Skepparen. Gatan
behöver anpassas till befintligt hotell och dess entréer. Även planerad utformning för Slottsgatan
öster om Packhusgatan ska tas i beaktande vid utformningen. När Slottsgatan breddas behöver två
almar som står intill gatan tas ned, se Figur 3.

Orangerigatan är cirka 14,5 meter bred i dagsläget med en körfältsbredd på cirka 7,5 m. I
framtiden ska körfältet smalnas av till 5,5 m för att ge plats åt en gångbana längs Orangerigatans
östra sida utan att inkräkta på trädens grönyta.

Infarten från Norra Promenaden stängs då parkmark ska anläggas på befintliga parkeringsytor i
anslutning mot Norra Promenaden. Anslutningen mot kvartersgatan från norr kommer vara via
enkelriktad gata/shared space från Orangerigatan, se bilagda planritningar.

2.3 Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning som utförts för planområdet visar att marken har ett översta lager av
fyllning, som huvudsakligen består av grusig och siltig sand (Sweco, 2013). Provtagningarna
stämmer överens med de förväntade jordartsförhållanden som anges i SGU:s karta (SGU, 2020),
se Figur 4. Fyllningen har en mäktighet på 1,5 - 2,5 m. Under fyllningen finns lera på silt
underlagrad av friktionsjord på berg. Leran har en mäktighet på cirka 17 - 21,5 m och silten en
bedömd mäktighet på cirka 2 - 3 m. Sonderingsstopp inträffade på cirka 22 – 36,5 m djup under
markytan (sten, block eller berg i fast lagrad friktionsjord). Jordmäktigheterna är som störst i
områdets södra del och som minst i dess norra del. Genomsläppligheten i leran bedöms som låg
med begränsad möjlighet till infiltration av dagvatten. För fyllningen är variationen av
genomsläppligheten stor med avseende på innehåll.
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Figur 4. Jordartskarta för utredningsområdet. Gul färg innebär postglacial finlera, rosa färg svämsediment, ler-silt. (SGU, 2020)

Hydrogeologiska förhållanden
I den geotekniska undersökningen har grundvattennivå uppmätts vid två tillfällen i ett
observationsrör. Mätningarna indikerar en trycknivå cirka 1 - 1,5 m under markytan. Periodvis vid
regn och snösmältning kan en trycknivå i höjd med markytan förväntas i en övre akvifer (vatten i
fyllning). Fyllningen har en begränsad volym och vattnet har därmed ingen plats att rinna undan
utan blir stående vid blötväder. Med avseende på de geotekniska förhållandena inom området och
den uppmätta grundvattennivån bör dagvattenanläggningar för fördröjning och rening generellt
vara täta.

2.4 Förorenad mark
En tidigare utförd miljöteknisk markundersökning visar på att det förekommer markföroreningar
inom planområdet (Sweco, 2013). I några provtagningspunkter överskrider halter av metaller
(främst kvicksilver och bly, men även koppar och zink) riktvärdet för känslig markanvändning
(KM). Även uppmätta halter av PAH överstiger riktvärdet för KM i flera punkter. Under 2021 har
en kompletterande provtagning och riskanalys samt åtgärdsutredning utförts (Afry, 2021). Den
nya undersökningen visar att området är påverkat av kvicksilver, PAH-M och PAH-H och att
markanvändningen kan förorsaka oacceptabla risker för människors hälsa. PAH-H bedöms kunna
utgöra en oacceptabel risk för skydd av grundvatten och markmiljö. Afry har därför gjort
bedömningen att det föreligger ett åtgärdsbehov.

2.5 Befintlig dagvattenhantering
Utredningsområdet ingår i Nodra AB:s verksamhetsområde för dagvatten, med fast anslutning till
det allmänna dagvattennätet för fastigheter. Även allmänna platser avvattnas till kommunala
dagvattenledningar.

I anslutning till planområdet finns två befintliga dagvattennät, se Figur 5. Slottsgatan avvattnas via
Orangerigatan söderut till Motala ström, utlopp DUT3009. I Slottsgatan finns en stor
fjärrvärmekulvert, vilket gör att det inte är önskvärt med anslutning till dagvattenledningen i gatan
då fjärrvärmledningen skulle hamna i vägen för nya anslutningar. Den norra delen av
Orangerigatan (från korsningen Slottsgatan/Orangerigatan) avvattnas norrut och i förlängningen
via Packhusgatan till Motala ström, utlopp DUT3006. Detta dagvattensystem är helt eller delvis
dämt cirka 1200 m uppströms utloppet. Båda näten påverkas av höjda havsnivåer. De är också
överbelastade och klarar därför inte gällande dimensioneringskrav. Längs flera sträckor ligger
trycklinjen över markytan vid regn med 10 års återkomsttid.
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Figur 5. Kommunala dagvattenledningar kring utredningsområdet (Nodra AB, 2020)

Vid platsbesök 2020-09-25 återfanns dagvattenbrunnar utmed Orangerigatan och Slottsgatan,
dock hittades inga dagvattenbrunnar inom parkeringsytorna, och parkeringsområdet förutsätts
därför i dagsläget infiltreras/avvattnas ytledes mot omgivande gator.

Det är osäkert huruvida parkeringen väster om Orangerigatan har enskild dagvattenhantering. Sett
till ytavrinning avvattnas delar av den mot utredningsområdet, liksom gång- och cykelvägen längs
Orangerigatans västra sida.

2.6 Avrinningsområden
Utredningsområdet ligger inom ett av Motala Ströms delavrinningsområden, se Figur 6.

Figur 6 Utredningsområdet är markerad med en lila fyrkant och ligger inom ett av Motala Ströms delavrinningsområden. (VISS, 2021)
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Avrinningsområdet som leder vatten ytligt till, och genom, utredningsområdet visas i Figur 7.

Figur 7. Avrinningsområdet för den ytliga avrinningen till och genom utredningsområdet. (Scalgo Live, 2021)

2.7 Rinnvägar och lågpunkter
Rinnvägarna inom och i närheten av utredningsområdet leder vatten från Drottninggatans rondell i
väster, utmed Norra Promenaden och in via Godsgatan till en stor lågpunkt norr om
utredningsområdet, se Figur 8. När denna lågpunkt har fyllts upp rinner vattnet vidare ut till
Packhusrondellen. Från en del av parkeringsytan inom utredningsområdet rinner vattnet ut till
Packhusgatan. Resterande del av parkeringsytan samt Orangerigatan har rinnvägar till lågpunkten
längs Norra promenaden.

Figur 8. Befintliga rinnvägar inom och i närheten av utredningsområdet, vid 30 mm vatten. (Scalgo Live, 2021)
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2.8 Vattenförekomster

Miljökvalitetsnormer för ytvatten
Vattendirektivet och dotterdirektivet om miljökvalitetsnormer (2008/105/EG) anger målen för
förvaltningen av ytvatten och har införts i svensk lagstiftning genom miljöbalken och
förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Förordningen gäller för
alla Sveriges ytvatten. Ytvattnen är indelade i geografiska enheter som kallas för
vattenförekomster och för dessa finns statusbedömningar som beskriver den aktuella
miljöstatusen. Metodiken för statusbedömning beskrivs i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift
HVMFS 2019:25 som anger bedömningsgrunder för respektive kvalitetsfaktor. Målet för
vattenförvaltningen är att alla vattenförekomster ska uppnå eller bibehålla minst god ekologisk
och kemisk status inom vissa tidsfrister, där sista möjliga målår är år 2027.

Miljökvalitetsnormerna (MKN) i en vattenförekomst beskrivs utifrån olika kvalitetsfaktorer. En
viktig del av ramdirektivet för vatten är försämringsförbudet och att inget vatten får försämras, det
vill säga att statusen sänks till en lägre status än tidigare. Varje försämring inom klassen dålig är
otillåten. Miljökvalitetsnormerna för vatten avser ekologisk eller kemisk ytvattenstatus för en
vattenförekomst och gäller ned till kvalitetsfaktornivå. De biologiska kvalitetsfaktorerna är
styrande (viktigast i rang) inom ekologisk status. Den regionala vattenmyndigheten beslutar om
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna inom myndighetens geografiska ansvarsområde.

I denna utredning görs bedömningar av påverkan på miljökvalitetsnormerna utifrån
kvalitetsfaktorer i Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrunder HVMFS 2019:25. För
utsläpp av dagvatten avgränsas påverkansbedömningar i recipienten till kvalitetsfaktorerna
näringsämnen, särskilda förorenande ämnen, prioriterade ämnen och i vissa fall syretärande
ämnen.

Recipient för dagvattnet
Recipient för dagvatten från utredningsområdet är Motala ström (Glan-Bråviken), se Figur 9.
Dagvattnet från utredningsområdet leds till vattendraget via kommunens ledningsnät. Motala
Ström är utpekad som ytvattenförekomst (SE649609-152033). Den är cirka 11 km lång och rinner
mellan sjön Glan och Bråviken i Östersjön, till stor del genom befintlig bostads- och
stadsbebyggelse. Dagvattnet från utredningsområdet släpps ut väster om Hamnbron
(Packhusgatan) och påverkar således cirka 2 km av vattenförekomsten.

Figur 9. Vattenförekomster. Ljusblå linje visar ytvattenförekomsten Motala Ström. Lila färg
visar grundvattenförekomster i närheten av utredningsområdet (markerat med en svart punkt).
(VISS, 2021).
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I den senast utförda klassningen (2019) har Motala Ström otillfredsställande ekologisk potential
och uppnår ej god kemisk status (VISS, 2021). Vattendraget är kraftigt modifierat (hydrologisk
regim och morfologiskt tillstånd) på grund av vattenkraft, vilket är orsaken till klassningen.
Åtgärder för att nå god ekologisk status skulle innebära en betydande negativ påverkan på
samhällsviktig vattenkraftsverksamhet.

För kvalitetsfaktorerna näringsämnen och Särskilda förorenade ämnen (SFÄ) är statusen i
vattenförekomsten god. Vanligt förekommande SFÄ i dagvatten är bland annat koppar, krom och
zink. Uppmätta värden för SFÄ under perioden 2013 - 2018 visar att koncentrationen underskrider
gällande gränsvärden.

Prioriterade ämnen är kopplade till kemisk status. För de prioriterade ämnen som är förknippade
med dagvatten, såsom benso(a)pyren och tungmetallerna kadmium, nickel och bly (kvicksilver
undantaget) underskrider uppmätta värden satta gränsvärden. Mätvärdena har god tillförlitlighet.
benso(a)pyren tillhör gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH:er). För övriga PAH:er i
recipienten saknas underlagsdata. Enligt statusbedömningen i VISS överskrider mätvärden för
perfluoroktansulfonat (PFOS) ställda miljökvalitetsnormer. Potentiella källor till PFOS inom
recipientens avrinningsområde är brandövningsplatser och områden där släckarbeten med
brandsläckningsskum utförts. Sådana platser har inte identifierats inom utredningsområdet.

En utpekad risk för vattenförekomstens status och möjlighet att uppnå ställda miljökvalitetsnormer
är påverkan av metaller och PAH genom dagvatten från urbana områden. Riskbedömningen
baseras på att en stor del av vattenförekomstens avrinningsområde utgörs av tät stadsstruktur
och/eller handel, industri och militära områden.

Kvalitetskraven för vattenförekomsten vad gäller miljö är att god ekologisk potential ska vara
uppnådd senast 2027. Kraven är ställda med hänsyn till vattenkraftens samhällsnytta. För några
kvalitetsfaktorer finns tidsfrist till 2033 på grund av att det är tekniskt omöjligt att uppnå god
potential tidigare än så. Kvalitetskravet vad gäller kemiska faktorer är god kemisk ytvattenstatus,
med vissa undantag för PFOS, bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar.
För PFOS finns en tidsfrist till 2027. Det samma gäller kvicksilver och kvicksilverföreningar från
punktkällorna förorenade områden och ”inte IED-industri”.
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En sammanställning av statusklassning och avgörande kvalitetsfaktorer för Motala Ström visas i
Tabell 1.

Tabell 1: Statusklassning, Motala ström (VISS, 2021).

Vattenförekomst Kvalitetskrav Aktuell status Kvalitetsfaktorer,
klassificering av
klassade parametrar

Motala ström
(Glan-Bråviken)
(SE649609-152033)

God ekologisk
potential
2027

Otillfredställande Biologiska Påväxt-kiselalger God

Bottenfauna Ej klassad

Fisk Måttlig

Fysikaliska-kemiska Näringsämnen God

Försurning Ej klassad

Särskilda förorenande
ämnen*

God

Hydromorfologiska Konnektivitet i
vattendrag

Dålig

Hydrologisk regim i
vattendrag

Otillfredställande

Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

Otillfredställande

God kemisk
status

Uppnår ej god
kemisk
ytvattenstatus

Industriella
föroreningar

Bromerade difenyleter Uppnår ej god

Tungmetaller Kvicksilver och
kvicksilverföroreningar

Uppnår ej god

2.9 Terrängmodell
Terrängmodellen som har använts för utformning och projektering är skapad utifrån
inmätningsunderlag (2020-10-26) som Norrköping kommuns GIS-enhet tillhandahållit. Även
laserskannings data (1x1 m) har levererats från Norrköpings kommun till WSP och använts som
komplement till inmätningen.

För att göra höjdanalyser i Scalgo har det krävts ett större geografiskt område (för att få med hela
avrinningsområdet) och en terrängmodell som innehåller alla hus upphöjda från omgivande mark.
Därför har Lantmäteriets terrängmodell med upplösningen 2x2 m (exporterad från Scalgo) i
kombination med projekterade höjder använts för att göra analyser i Scalgo.

2.10 Områdesskydd
Norra delen av kvarteret Skepparen möter Norra Promenaden. Promenaden är klassad som
byggnadsminne på grund av sitt kulturhistoriska och stadsbildsmässiga värde, enligt beslut av
Länsstyrelsen i Östergötlands Län. Byggnadsminnets skyddsområde omfattar hela gaturummet,
med gata, park, allén och förgårdsmarken, från kvartersgräns till kvartersgräns. Allén, genom sitt
kulturhistoriska värde, uppfyller kvalitetskraven av Kulturminneslagen från 1989. Det innebär att



13(37)

allt som sker ovan eller under marken inom Norra promenadens skyddsområde måste göras med
beaktning av påverkan på träden.

Allén vid Norra Promenaden är även ett skyddat riksintresse för kulturmiljövård. Där ingår även
Norrköpings centrala delar. Promenaden omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap 11,
miljöbalken.

Miljöbalken definierar skyddet för alléträd av lövträd planterade i en enkel eller dubbelrad som
består av minst fem träd längs med en väg. (Jägborn, 2019)

3. Metod
Denna tekniska utredning innehåller gestaltning, höjdsättning, analys av extrema regn och
dagvattenhantering.

3.1 Dagvatten
I Tabell 2 anges de dimensioneringsförutsättningar som gäller för utredningen.
Tabell 2: Dimensioneringsförutsättningar. (Nodra AB, 2020)

Dimensionering kvartersmark
– mindre regn

Lokalt omhändertagande: 10 mm
(reningseffekt och fördröjning för denna volym får inte
tillgodoräknas vid dimensionering för stora regn)

Dimensionering dagvattenanläggning
– stora regn

Återkomsttid regn: 30 år

Dimensionering kontrollerad översvämning
– extrema regn

Återkomsttid regn: 100 år

Dimensionerande flöde Beräkningsmetod: Rationella metoden
Flöde i förbindelsepunkt Utgångspunkten är att flödet inte ska öka jämfört med

dagens förutsättningar
Klimatkompensering Klimatfaktor: 1,25

Riktlinjer för dagvatten
I Norrköping kommuns ”Riktlinje för hållbar dagvattenhantering” (2019) förespråkas öppen
dagvattenhantering där dagvattnet integreras och är en tillgång i den bebyggda miljön, både på
allmän platsmark och kvartersmark. Riktlinjen är uppdelad i fem områden:

1. Dialog, samarbete och en tydlig ansvarsfördelning
2. Bebyggelse med en effektiv, robust och långsiktigt hållbar dagvattenhantering
3. Alla bidrar till att ta hand om dagvattnet
4. Friska kustvatten, sjöar, vattendrag och grundvatten
5. Dagvatten som en tillgång i den bebyggda miljön.

Inom område fem finns följande tre punkter som beskriver hur kommunen ska skapa möjligheter
att integrera dagvattenhantering i bebyggelsen:

· Skapa dagvattenhantering som berikar gestaltningen av stadsmiljön och har
ytterligare funktioner utöver avledning och rening.

· Utforma öppna dagvattenanläggningar som anläggs på allmän platsmark, så att de blir
säkra och anpassade till platsen.

· Använda dagvatten för bevattning av gatuträd och planteringar.
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En bedömning, med avseende på miljökvalitetsnormer och naturvärden, ska göras av risken för att
en recipient påverkas av dagvatten. För att säkra att miljökvalitetsnormer för vatten uppnås ska
Norrköpings kommun:

· Arbeta förebyggande med att begränsa uppkomsten av föroreningar vid källan.
· Ställa krav på enskild rening av dagvatten från verksamheter som riskerar att påverka

människors hälsa eller miljön.
· Avskilja förorenade flöden från annat dagvatten så att de mest förorenade flöden enklare

kan renas.
· Utforma dagvattensystem så att en så stor del som möjligt infiltreras och så att

flödestopparna minimeras samt föroreningarna avskiljs och bryts ned under vattnets väg
till recipienten.

· Undvika avrinning av dagvatten till en recipient som riskerar att påverkas negativt av
utsläppet.

· Rena och/eller fördröja dagvatten där utsläppet sker till recipient som riskerar att påverkas
negativt av utsläppet.

· Oavsett ovanstående punkter ska rening av dagvatten alltid övervägas utifrån miljöbalkens
allmänna hänsynsregler (2 kap. miljöbalken).

· Ta hänsyn till förekomst av förorenad mark och risk för spridning av föroreningar i
utformning av dagvattenhantering.

· För att undvika konsekvenser för miljön vid olyckor ska det säkras att det finns möjlighet
att stänga av dagvattenflödet innan det når dagvattensystemet eller recipient.

Om det bedöms finnas en risk för negativ påverkan på recipient bör skyddsåtgärder i form av
fördröjning och rening utredas mer ingående. Där det inte bedöms finnas risk för negativ påverkan
ska nivå av rening avgöras i varje enskilt fall. Tabell 3 anger riktvärden som för Norrköpings
kommun utgör miniminivåer för rening av dagvatten.

Tabell 3. Riktvärden för utsläpp av dagvatten i kommunens dagvattenpolicy (Norrköpings kommun, 2021).

Vid val av reningsteknik för dagvatten behöver följande vägas in:

• recipientens känslighet och risk för påverkan från utsläpp av aktuellt dagvatten
• förväntade föroreningar - halter och fas (partikulärt eller löst)
• platsspecifika förutsättningar (tillgänglig yta, jordförhållandena med mera)
• övriga syften med anläggningen (t ex fördröjning, översvämningsskydd, ökad biologisk

mångfald, gestaltning)
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• underhållsbehov
• kostnad i förhållande till miljönytta.

Teknisk Handbok
Norrköpings kommuns samhällsbyggnadskontor har tagit fram en Teknisk Handbok med riktlinjer
som bland annat omfattar utformning av gator och dagvattenanläggningar för extrema regn på
allmän platsmark. En viktig princip för dagvatten är prioritetsordningen för avvattning av gator. I
första hand ska öppna lösningar som diken anläggas. I andra hand krossdiken eller motsvarande
och i tredje hand svackdiken. Undantagsvis, om inga andra lösningar är möjliga, får vattnet
avledas direkt till ledningsnät. Föreslagna lösningar i utredningen följer riktlinjerna i Teknisk
Handbok. Om avsteg från handboken föreslås anges det i texten.

Beräkningar
För att kunna beräkna dimensionerande flöden, samt erforderlig fördröjning och rening av
dagvattnet, har markanvändningen karterats med hjälp av grundkarta, flygfoton, illustrationsplan
och observationer vid platsbesök. Markanvändningen före respektive efter exploatering
presenteras i Figur 10-Figur 11. Inom utredningsområdet har fyra avrinningsområden identifierats,
i rapporten kallade Norra Promenaden, Orangerigatan, Slottsgatan och Packhusgatan.
Avrinningsområde Packhusgatan är i dagsläget ett instängt område vid mindre regn och belastar
inte dagvattennätet inom Norra Promenaden. Efter exploatering kommer både Norra Promenaden
och Packhusgatan avvattnas till samma punkt i dagvattennätet. Flödes- och
föroreningsberäkningar har utförts för respektive avrinningsområdes utloppspunkt/planerad punkt
för anslutning till befintligt dagvattennät. Kvartersmark förutsätts i framtida utformning avvattnas
via ledningar mot en anslutningspunkt på Norra Promenaden.

Figur 10. Samlad bild av markkartering för flödesberäkningar.
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Figur 11. Samlad bild av markkartering för föroreningsberäkningar

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).

Avrinningskoefficienter är ansatta utifrån den markanvändning som specificerats i Figur 10-11,
och redovisas i Tabell 4. För den planerade kvartersmarken har avrinningskoefficienten beräknats
utifrån ansatt andel grönyta och takbeläggning (konventionella tak alternativt vegetationsklädda
tak). För ytor utformade som shared space med sten-/plattsättning har avrinningskoefficient 0,7
antagits. Samma koefficienter har använts för både dimensionerande flöde och årsvolym.

Tabell 4. Avrinningskoefficienter, φ, som använts i beräkningar av dimensionerande flöden såväl som föroreningsbelastning.
Markanvändning ϕv

Tak 0,9
Gröna tak 0,5
Väg 0,8
Väg, shared space 0,7
Parkering asfalt 0,8
Parkering grus 0,4
Gång- och cykelväg 0,8
Gräsyta 0,1
Centrumområde varierande
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Föroreningsberäkningar i planområdet före och efter exploatering har utförts med dagvatten- och
recipientmodellen StormTac (version 20.2.2). (StormTac, 2021) För att uppskatta mängden
föroreningar som kommer från planområdet med befintliga förutsättningar och efter exploatering
används schablonhalter för specifika typer av markanvändning. Dessa föroreningshalter
tillsammans med avrinningskoefficienter och areor för de olika typerna av markanvändning samt
den årliga nederbörden för området ger mängden föroreningar som området genererar på ett år.
Värden erhållna från de använda schablonhalterna bör därför ses som en uppskattning av
föroreningssituationen i området, snarare än exakta värden. Årlig nederbörd som använts är 620
mm. (Nodra AB, 2020) Markanvändningen för befintlig situation är till största delen karterad som
parkering och gator. Efter exploatering har kvartersmarken klassats som centrumområde. För
vägar varierar föroreningsbelastningen med trafikmängden. I StormTac har en årlig
medeldygnstrafikintensitet på 5000 fordon använts i beräkningarna. Analysen av
föroreningsbelastningen omfattas av de kvalitetsfaktorer i recipienten som dagvattnet tydligt kan
kopplas till.

3.2 Extrema regn
För att kontrollera hur den nya höjdsättningen av kvartersmark och gator påverkar rinnvägar och
lågpunkter har en analys gjorts i programmet Scalgo med projekterade höjder samt upphöjda
huskroppar (två meter), se Figur 12. Huskropparna har höjts upp för att undvika rinnvägar genom
byggnader. Scalgo är ett webbaserat programverktyg som använder höjddata för att simulera hur
vattnet vid olika vattenmängder fyller upp lågpunkter och avrinner till nästa lågpunkt (Scalgo
Live, 2021). En analys i Scalgo kan likställas med ett mellanting mellan en lågpunktskartering i
GIS och en analys av extrema regn i MIKE Flood. I Scalgo tas ingen hänsyn till områdets
markanvändning genom till exempel 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.

Figur 12. Figuren visar den terrängmodell (med projekterad höjdsättning) som har lästs in och analyserats i Scalgo. (Scalgo Live,
2021)
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Höjdmodell
För att kunna testa nya utformningar och höjdsättningar av utredningsområdet i Scalgo har
AutoCad och Civil3D nyttjats. Höjdmodellen som skapats i Civil 3D har utformats med den
höjdsättning som föreslås i förprojekteringen, se Figur 13. Vid arbetet med förprojekteringen av
kvartersgatan, Slottsgatan och Orangerigatan (endast sektionens utseende har justerats) har
höjdsättning och utformning anpassats till Norra Promenaden, Orangerigatan, Packhusgatan och
befintliga entréer mot Slottsgatan. WSP har även tagit del av arbetsmaterial för tingsrättens
fastighet och anpassat mot dess utformning och höjdsättning.

Höjdsättningen av fastigheterna i kvarteret har anpassats mot den nya kvartersgatan, nya
Slottsgatan, nya Orangerigatans sektion, Norra Promenaden och Packhusgatan. Inga nya höjder
har lagts in på fastigheterna 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 till omgivande mark och gator vid extrema regn.

Figur 13. Höjdmodell från AutoCad/Civil3D som visar ny utformning.

4. Resultat

4.1 Utformning gata
Kvartersgatan och Norra Promenadens anslutning till kvartersgatan utformas likt shared space/torg
med en beläggning av sten eller betongmarkplattor, se bilagda planritningar. Det innebär även att
mängden kantsten och uppdelning av trafikantgrupper minimeras. Följden är att den
dimensionerande hastigheten antas vara 30 km/h, men troligtvis kan den bli lägre än så vid
färdigställandet.

Orangerigatan har 30 km/h i dagsläget och det är den dimensionerande hastigheten i
utformningsförslaget.

Planutformning
Orangerigatan har en dimensionerande trafiksituationen där en sopbil/lastbil kan möta en bil.
Gatan är inte tillräckligt bred (5,5 m) för att cyklist, bil och bil ska kunna mötas. Bilar kommer
behöva anpassa sin körning till de cyklister som passerar gatan. Kvartersgatan ska vara enkelriktad
i riktning från norr till syd. Detta medför att bilar/sopbilar/lastbilar som ska trafikera kvarteret ska
köra in via kvartersgatan och lämna via Slottsgatan. Slottsgatan dimensioneras för att sopbil ska
kunna möta bil. Kvartersgatan planeras få en utformning likt shared space där trafiken blandas
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med fordon, cyklister samt gående och hastigheten anpassas så att oskyddade trafikanter och
bilar/sopbilar kan mötas på ett säkert sätt.
I korsningspunkterna från Orangerigatan mot Slottsgatan antas bilar kunna mötas i sväng medan
sopbilar/lastbilar behöver invänta övrig trafik då de behöver nyttja motsatt körfält för att svänga
in/ut från kvarteret.

Längst österut på Slottsgatan kommer det vara möjligt för bilar att vända, ej sopbilar (Los). Vid
detaljprojektering behöver utformningen anpassas mot mobilitetshusets eventuella in-/utfart för
vändmöjligheten ska finnas för bilar. In-/utfart till mobilitetshuset placeras med fördel mot
kvartersgatan. Kvartersgatan ligger högre (+2,1 - 2,3 m) än Slottsgatan (+1,7 - 1,8 m). Eftersom
hus inom planområdet behöver en färdig golvnivå på minst +2,5 m på grund av framtida
havsnivåer blir en anslutning mot kvartersgatan enklare att lösa ur ett höjdsättningsperspektiv.

I utredning har kontrollerats att en in-/utfart i framtiden är möjlig mellan Slottsgatan och
Packhusgatan med föreslagen utformning.

Siktlinjerna i bilagda planritningar visar hur stor yta mot korsningen (Orangerigatan) som behöver
hållas fri från hus och andra större fasta föremål. Detta 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 Orangerigatan.

I korsningen Slottsgatan mot Orangerigatan finns ett biotopskyddat träd som befinner sig i
befintlig gatumiljö. Trädet kan bevaras eller tas ner. Vid bevarande behöver en trädskyddsplan
upprättas för bästa hänsyn till trädets förhållanden. Den nya dagvattenledningen behöver anpassas
runt rotskyddsområdena. Vid optimal utformning gällande tillgänglighet och gatubredd, påverkas
rotskyddszonen negativt. Om trädet istället tas ner innebär det att dispens från biotopskyddet
behöver sökas. Fördelen med det senare alternativet är att Slottsgatan får en mer funktionell och
effektiv struktur. Innan schaktning utförs för nya ledningar och markanläggningar måste
rotskyddsområde beaktas. Schakten ska utföras med största försiktighet. Om det finns mycket
rötter, ska vakuumschakt användas.

Profiler
Minsta vertikalradie är 400 m för fordonstrafik på raksträckor enligt föreslagna profiler, se bilagd
profilritning T-30-2Q-001. Vid anslutningar mot omgivande vägar/korsningspunkter är dock
minsta radien 200 m för fordonstrafik. Enligt VGU är kravet 400 m i minsta radie för vägar med
hastighetsbegränsning 30/40 km/h. Vid korsningspunkter bedöms en mindre radie behövas för att
anpassa höjdsättningen mellan profilerna/gatorna.

Typsektioner
Orangerigatan föreslås få en ny gångbana utmed östra sidan. Den tidigare träd/grönytan mellan
körbana och gångbana längs västra sidan behålls och planteras med nya träd. För typsektioner se
bilagd ritning T-30-2N-001. Körbanan minskas från dagens cirka 7,4 m i bredd ner till 5,5 m för
att ge plats år den nya gångbanan utmed östra sidan. Vid anläggandet av ny gångbana förslås att
det dubbla tvärfallet behålls på Orangerigatan. Det medför dock att befintlig dagvattenledning,
vattenledning och optoledning kommer behöva hanteras i senare skede eftersom de är placerade en
samma linje utmed ny kantsten som nya dagvattenbrunnar behöver placeras intill. En lösning kan
vara att sätta dagvattenbrunnar utan sandfång som leds till brunnar längs gatans västra sida. På så
vis kan partiklar samlas upp i brunnarna med sandfång på västra sidan innan dagvatten släpps ut i
dagvattensystemet. Nodra AB har ett krav på att dagvattenbrunnar måste vara försedda med
sandfång och vattenlås innan dagvatten leds ut på dagvattennätet. Ett alternativ är att göra om
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tvärfallet till enkelsidigt fall mot väster i detaljprojekteringsskedet, vilket skulle göra att behovet
av dagvattenbrunnar på den östra sidan försvinner. I dagsläget avvattnas gatan via
rännstensbrunnar och sedan ut på dagvattensystemet. Den föreslagna lösningen inkräktar med 0,1
- 0,2 m på grönytan mot befintliga träd på östra sidan.

Kvartersgatan ska utformas så att alla trafikslag ska nyttja hela vägbredden (shared space) och
avvattning sker via ett lågveck 1,5 meter från ena sidan. Dagvattenbrunnar längs kvartersgatan ska
ansluta mot servisledning för kvarteret.

Längs Orangerigatan och Slottsgatan finns ytor för snövallar under vintern vid lågpunkten längs
planteringsytorna i sektionen. Dimensionerande snövallsbredd för de sektionerna (cirka 14 m
breda) är cirka 2 meter och ytan för plantering är tillräcklig.

Kvartersgatan är 7,0 m bred och får en dimensionerande snövallsbredd på cirka 1,4 m. Då
kvartersgator ges en utformning där alla trafikslag ska samsas på en gemensam bredd så antas
samtliga trafikgrupper komma fram även vid maximal snövall.

Planerade gatusektioner är tänkt att ansluta i höjd direkt mot fastighetsgräns utan diken eller
slänter. Detta medför att vägkonstruktionens överbyggnad (bedömd tjocklek 600 mm) i ytterkant
(slänt 1:2) kommer hamna på kvartersmark. Detta medför att framtida återställningsarbeten i
sektionens ytterkant kan behöver göras in på kvartersmark för fullgod funktion. Kringfyllning för
belysningsstolpar längs Kvartersgatan hamnar också delvis på kvartersmark då stolparna ska stå i
ytterkant av vägområdet.

Kvarteret och dess gator är lågt belägget och det kan i perioder vara höga grundvattennivåer inom
området. Därför bör det vid detaljprojektering beaktas att komplettera dräneringsledningar för
gator med att lägga krossmaterial i vägkonstruktioner som inte innehåller små fraktioner/storlekar.
Anledningen är att grundvattnet när det sjunker undan vid torrare perioder kan föra med sig
krossmaterial med små fraktioner ut i dagvattensystemet och på så vis ”skölja ur” material från
vägarnas konstruktion, vilket i sin tur kan öka sättningsproblematiken i området på sikt.

4.2 Utformning park
Norr om planområdet, i anslutning till Norra Promenaden, finns parkeringsplatser som ligger på
byggnadsminnesskyddad mark. Där finns också en gång-cykelväg parallellt med Norra
Promenaden. En infart från trafikleden vid övergångstället intill Packhusrondellen ansluter till
ytan. Ytan är idag allmän platsmark på norra sidan av kvarteret Skepparen. Den ingår inte i
detaljplanen men ska presenteras som en del av kvarteret. Den översiktliga gestaltningen och
utformningen av förgårdsmarken är tänkt att bidra till att ytan upplevs som en helhet. Ytan har
analyserats för att förstå hur rörelse och funktionalitet kan utveckla och förbättra allén och Norra
Promenaden. Marken tillhör Byggnadsminnet för Norra Promenaden. Föreslagen gestaltning visas
i Figur 14 samt i bilagd planritning L-30-1-001 samt sektionsritning L-30-2N-001.

I första hand ska framtida arbeten inom rotzon undvikas men där det inte är möjligt ska det tas
fram en trädskyddsplan. Schaktning i närheten av träd/rötter ska utföras med varsamma
schaktningsmetoder och hanteras enligt Teknisk Handbok. Vid detaljprojektering ska stor vikt
läggas vid att förbättra förutsättningarna för de befintliga träden vid materialval och utformning av
överbyggnader för de intilliggande hårdgjorda ytorna.
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Figur 14. Föreslagen utformning för den del av Norra Promenaden som ansluter till planområdet.

Koncept/Design
Alléns raka formspråk har varit en riktlinje för utformningen. Det ger en formell och organiserad
form med raka linjer. Stråket knyts ihop med Slottsvägen som förlängs i gestaltningen till
Orangerigatan. Idén har varit att skapa enhet och kontinuitet i kvarteret och Norrköpings centrum.

Likt Slottsgatan vinklas sidolinjerna på planteringsytorna längs Norra Promenaden. De vinklade
linjerna återkommer i promenadens sittplatser och skapar som en ficka med plats för två soffor.

Tingsrättens arkitektur med bågformade, mjuka hörn står som kontrast till Norra promenaden och
alléns starka form och riktning.

Inom kvarteret Skepparen har målsättningen varit att hitta en identitet och föra in element som kan
förena områdena. Föreslagen markbeläggningen skapar en enhet i kvarteret. Slottsgatan,
kvartersgatan och parkområdet ger kontinuitet med samma beläggningsmaterial och samma
mönsterläggning. Markstensplattor eller granithällar ger karaktär och kvalitet till kvarteret, detta
behöver utredas vidare vid detaljprojekteringen.

Rörelsemönster och rum
Förgårdsmarken utformas likt ett Shared space (gemensamt utrymme). Det gemensamma
utrymmet består av stråket från Orangerigatan till kvartersgatan, torgytan, promenadstråk och
sittplatser.

Förgårdsmarken har ett öppet uttryck med god översikt mot angränsande trafikmiljö. Ytan
avgränsas i öster med en gräsmatta, alternativt kan låga växter planteras för att definiera
förgårdsmarkens rum mot cirkulationsplatsen.

Den befintliga gång- och cykelvägen löper längs Norra promenaden genom förgårdsmarken med
en ny böljande utformning. Den nya utformningen har som syfte att bevara flöden och
cirkulationen som de är idag. Vägarna är planerade för att sakta ner cyklisternas hastighet och ger
gående trafikanter mer säkerhet vid in- och utfarter vid övergångsställena.
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Den befintliga gång- och cykelvägen längs Norra promenaden genom förgårdsmarkens norra del
ansluter till Orangerigatan och Packhusrondellen. Genom två noder i vardera änden av området
kan man röra sig fritt i olika riktningar.

Materialskillnader och mönster i markbeläggningen visar tydligt var biltrafik är tillåten.

Växtlighet
Allén föreslås kompletteras med lindträd i enlighet med förslag i utvecklings- och
bevarandeplanen för Norrköpings promenader. (Norrköpings kommun, 2019)

Befintlig asfaltsyta med parkeringar och kantstöd föreslås rivas. Denna yta kompletteras därefter
med växtjord upp till befintlig nivå. Den nya växtjorden kommer förbättra rotutrymmet för de
befintliga träden samt infiltrations- och luftförmåga. Rötterna måste skyddas mot uttorkning och
grävningsskador vid rivning av befintlig asfaltsyta. För att minimera risken av skador under
schaktarbete föreslås att vakuumschakt används.

Planteringsytorna består av låga marktäckande växter, gräs och buskar. Förgårdsmarken närmast
byggnaderna utgör ingen bra plats för plantering då stora mängder av korsande ledningar gör det
problematiskt att ha träd på platsen då träden riskerar att bli nedtagna vid underhållsarbeten av
ledningar och rotsystemen kan påverka ledningarna.

4.3 Höjdsättning
Orangerigatans höjdsättning har inte kunnat påverkas i någon större utsträckning då kvarteret mot
väst har anslutningar mot gatan som ska behållas. Som profilen för Orangerigatan visar i bilagd
ritning T-30-2Q-001 så följer ny profil befintlig gatas nivåer. I projektet har endast tvärfallet
justerats på sträckan längs kvarteret Skepparen av tidigare nämnda anledningar.

Slottsgatan har även den ett begränsat utrymme för förändrad höjdsättning. Anslutningarna mot
Orangerigatan och Packhusgatan behöver göras på de nivåer som finns där idag. Endast mindre
justeringar kan göras. Det finns entréer och en in-/utfart till parkering från Comfort Hotell ut mot
Slottsgatan, se Figur 15.

Figur 15. Befintliga entréer längs Slottsgatan. (WSP, 2020)
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Höjderna mot hotellets entréer (+1,79) och parkering (+1,76) ligger lägre än anslutningshöjderna
mot Orangerigatan (ca +2,0) och Packhusgatan (ca +1,8). Detta leder till att det idag är ett instängt
område för dagvatten längs Slottsgatan mellan Orangerigatan och Packhusgatan.

Den nya höjdsättningen av Slottsgatan har anpassats för att dagvatten vid extrema regn inte ska
kunna rinna in i hotellets entréer, se bifogade ritningar i plan, profil och typsektioner.
Kvartersgatans höjdsättning har valts med hänsyn till att få så lite regn som möjligt att rinna mot
Slottsgatan vid extrema regn. Vid sektionen mot infarten till hotellets parkering föreslås en
högpunkt ovanför in-/utfart för att minimera området som kan rinna in i hotellet, se sektion 0/057
på bilagd sektionsritning T-30-2N-001.

Det finns en befintlig Aco-drain ränna för avledning av
dagvatten vid hotellets parkeringsinfart, se Figur 16.
Ett skärmtak ovanför in-/utfart skulle kunna vara ett
komplement för att minska risken för att dagvatten ska rinna
in i hotellet. Detta måste studeras noggrant vid
detaljprojekteringen så att vatten som blir stående längs
Slottsgatan vid extrema regn inte rinner in i hotellet innan
det kan rinna ut mot Packhusgatan. Det är viktigt att
anslutningen mot Packhusgatan inte ligger högre än +1,79
m vid dess lägsta punkt för att regnvatten ska kunna rinna ut
på Packhusgatan innan det rinner in i hotellets entréer. En
marginal på 5-10 cm bör finnas för byggfel, mätfel,
sättningar mm. Observera att det i kommande
detaljprojektering inte får skapas en högpunkt mellan
Packhusgatan och hotellets in-/utfart som ligger högre
(längs hela gatubredden) än nivåerna in i hotellet.
Orangerigatan ligger högre än entré och parkeringsinfartens
nivåer vilket gör att extrema regn inte kan avledas på
markytan mot den gatan.

Höjdsättningen av kvartersgatan har anpassats mot Norra
Promenaden och Slottsgatan. Alla hus som ska byggas i kvarteret planeras för en färdig golvnivå
på +2,5 m. Anslutningarna mot omgivande gator ligger relativt lågt jämfört med husens planerade
golvnivå vilket gör att det föreslås skapas en högpunkt längs gatan, se profil för Kvartersgatan på
ritning T-30-2Q-001. Med föreslagen högpunkt bli det lättare att höjdsätta fastigheterna mellan
gata och entréer utan att få kraftiga lutningar som inte uppfyller tillgänglighetskrav. En högpunkt i
mitten av gatan gör också att dagvatten kan avledas naturligt åt varsitt håll vid extrema regn som
avrinner på markytan. Kvartersgatans profil gör det inte möjligt att bevara de befintliga träd som
står i linje utmed gatan. Den föreslagna profilen skiljer sig så pass mycket från befintlig marknivå
att träden inte kan bevaras i sin nuvarande plantering.

Spill- och vattenledningar från kvarteret ska ansluta mot Norra Promenaden enligt Nodra AB:s
önskemål. WSP har sett över vattengångarna för befintliga ledningar i Norra Promenaden och
dragit slutsatsen att det inte finns några problem att ansluta med självfallsledningar från kvarteret.

Befintliga markhöjder för Norra Promenaden bör behållas i så stor utsträckning som möjligt,
förutom vid den befintlig infarten från trafikleden som ska stängas, se bilagda sektion- och
planritningar.

Figur 16. Linjeavvattning vid Comfort Hotells
parkeringsinfart längs Slottsgatan. (WSP, 2020)
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Utredningen har visat att det i dagsläget rinner in dagvatten till utredningsområdet från Norra
Promenaden via Godsgatan cirka 200 meter väster om utredningsområdet. Vattnet som rinner in
på Godsgatan leds utmed den södra sidan av Norra Promenaden 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 vid anslutning mellan Godsgatan och Norra
Promenaden. På så vis skapas en cirka 10 cm hög vall mot Norra Promenaden som gör att
dagvattnet istället rinner vidare till Packhusrondellen utan att rinna genom kvarteret Skepparen.

4.4 Dagvatten

Dimensionerande flöden
Dimensionerande flöden före respektive efter exploatering redovisas för respektive
avrinningsområde i Tabell 5-8.

Tabell 5: Dimensionerande flöde för avrinningsområde Slottsgatan. ”Bef” beräknat för regn med 10 års återkomsttid, rinntid 10 minuter
och klimatfaktor 1,0. ”Plan” beräknat för regn med 30 års återkomsttid, rinntid 10 minuter och klimatfaktor 1,25.
Bef. markanv. Slottsgatan Area (m2) Avr. koeff. Red. area (m2) Qdim (l/s)
Asfalt (GC, gata, parkering) 1010 0,8 810
Grus (parkering) 560 0,4 220
Grönytor 50 0,1 5
Totalt 1620 0,64 1035 24

Plan. markanv. Slottsgatan Area (m2) Avr. koeff. Red. area (m2) Qdim (l/s)
Asfalt (GC) 1270 0,8 1020
Grusad yta 110 0,4 40
Grönytor 340 0,1 30
Totalt 1720 0,76 1090 44

Tabell 6: Dimensionerande flöde för avrinningsområde Orangerigatan. ” Bef” beräknat för regn med 10 års återkomsttid, rinntid 10
minuter och klimatfaktor 1,0. ” Plan” beräknat för regn med 30 års återkomsttid, rinntid 10 minuter och klimatfaktor 1,25.
Bef. markanv. Orangerig. Area (m2) Avr. koeff. Red. area (m2) Qdim (l/s)
Asfalt (GC, gata, parkering) 1860 0,8 1490
Grönytor 670 0,1 70
Totalt 2530 0,61 1560 35

Plan. markanv. Orangerig. Area (m2) Avr. koeff. Red. area (m2) Qdim (l/s)
Asfalt (GC, gata, parkering) 1730 0,8 1380
Grönytor 760 0,1 80
Totalt 2490 0,76 1460 60
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Tabell 7: Dimensionerande flöde för avrinningsområde Norra Promenaden. ”Bef” beräknat för regn med 10 års återkomsttid, rinntid 10
minuter och klimatfaktor 1,0. ” Plan” beräknat för regn med 30 års återkomsttid, rinntid 10 minuter och klimatfaktor 1,25.
Bef. markanv. Norra Prom. Area (m2) Avr. koeff. Red. area (m2) Qdim (l/s)
Asfalt (GC, gata, parkering) 1880 0,8 1500
Grus (parkering) 1710 0,4 680
Grönytor 240 0,1 20
Totalt 3830 0,58 2200 50

Plan. markanv. Norra Prom. Area (m2) Avr. koeff. Red. area (m2) Qdim (l/s)
Asfalt (parkering) 10 0,8 10
Stensatt yta (shared space) 600 0,7 420
Kvartersmark 7490 0,85 6370
Grönytor 490 0,1 50
Totalt 8590 0,76 6850 280

Tabell 8. Dimensionerande flöde för hela utredningsområdet. ”Bef” beräknat för regn med 10 års återkomsttid, rinntid 10 minuter och
klimatfaktor 1,0. ” Plan” beräknat för regn med 30 års återkomsttid, rinntid 10 minuter och klimatfaktor 1,25.
Bef. markanv. Utredn. omr. Area (m2) Avr. koeff. Red. area (m2) Qdim (l/s)
Asfalt (GC, gata, parkering) 4750 0,8 3800
Grus (parkering) 2265 0,4 910
Grönytor 965 0,1 100
Totalt 7980 0,60 4810 110

Plan. markanv. Utredn.
omr. Area (m2) Avr. koeff. Red. area (m2) Qdim (l/s)

Asfalt (GC, gata, parkering) 3000 0,8 2400
Grus (parkering) 340 0,4 135
Stensatt yta (shared space) 600 0,7 420
Kvartersmark 7490 0,85 6370
Grönytor 1360 0,1 135
Totalt 12790 0,76 9460 390

Beräkningarna visar att den förändrade markanvändningen tillsammans med nya
dimensioneringsförutsättningar ger en ökning av dagvattenflödet mot beräkningspunkterna. För
Slottsgatan och Orangerigatan fördubblas det dimensionerande flödet med exploateringen. För
Norra Promenaden blir flödesökningen kraftigare, cirka fem gånger så stort som tidigare. Detta
beror på att ett större område avrinner mot beräkningspunkten efter exploatering (en stor del av
befintlig parkering utgör instängt området och avleds inte till dagvattennätet i dagsläget, se figur
10). Sett till hela utredningsområdet blir det dimensionerande flödet cirka tre gånger så stort som
tidigare.

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 avrinningskoefficienter 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.
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Fördröjning
Enligt kommunens dagvattenpolicy ska mindre regn (10 mm) tas om hand nära källan. Beräknade
fördröjningsvolymer för de mindre regnen redovisas i Tabell 9. Det är fastighetsägaren som
ansvarar för rening och fördröjning av dessa regn. Vid stora regn (återkomsttid 30 år) finns inget
fördröjningsbehov med avseende på flödespåverkan på recipienten. Däremot behöver dagvattnet
fördröjas för att inte öka dagens belastning på det kommunala dagvattennätet. Beräknade
fördröjningsvolymer, för den utformning som varit aktuell vid utredningens genomförande,
redovisas per avrinningsområde i Tabell 10.

Tabell 9. Fördröjningsbehov för allmän platsmark inom utredningsområdet vid mindre regn, 10 mm.

Fördröjningsbehov 10 mm [m3]
Slottsgatan östra 3
Slottsgatan västra 6
Orangerigatan 9
Norra Promenaden 3
Totalt 21

Tabell 10. Fördröjningsbehov för utredningsområdet vid stora regn med återkomsttid 30 år.

Fördröjningsbehov 30 år [m3]
Slottsgatan 9
Orangerigatan 14
Norra Promenaden 189
Totalt 212

Föroreningstransport
Föroreningstransporten från utredningsområdet till recipienten har beräknats för befintlig
respektive framtida utformning utan rening, se Tabell 11-12. Resultat erhållna från StormTac har i
rapporten avrundats till färre värdesiffror för att spegla att det finns en viss osäkerhet i värdena då
de är baserade på schablonvärden. Att även ha i åtanke är att vid beräkningar i StormTac avrundas
värden till färre värdesiffror inom programmet.

Tabell 11. Beräknade föroreningshalter (dagvatten + basflöde) utan rening. Grön markering indikerar lägre eller lika mängd och röd
markering högre mängd jämfört med befintligt område. Värden markerade med stjärna indikerar att halten överstiger Norrköpings
kommuns riktvärden.
Förorenings-
halter

Bef.
område

Expl.
område

Bef.
område

Expl.
område

Bef.
område

Expl.
område

Bef.
område

Expl.
område

Slottsg. Slottsg. Orangerig. Orangerig. Norra Pr. Norra Pr. Hela
utredn.omr.

Hela
utredn.omr.

Ämne [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l]

Närings-
ämnen

P 120 120 120 120 130 250* 130 220*
N 2000 1800 1900 1900 2100 1800 2000 1900

Tung- Pb 11 5,8 12 13* 23 17* 18 16*
metaller Cu 26 21 26 26 34 21 30 22

Zn 55 29 59 62 110 120* 90 110*
Cd 0,30 0,26 0,31 0,31 0,37 0,87* 0,34 0,71*
Cr 8,8 6,9 8,9 9,0 12 4,8 11 5,9
Ni 7,9 5,8 7,9 8,0 12 7,9 9,8 7,8

Partiklar SS 78000 63000 75000 75000* 110000 92000* 95000 87000*
PAH BaP 0,025 0,014 0,026 0,027 0,046 0,087* 0,036 0,069
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Tabell 12. Beräknade föroreningsmängder (dagvatten + basflöde) utan rening. Grön markering indikerar lägre eller lika mängd och
röd markering högre mängd jämfört med befintligt område.
Förorenings-
mängder

Bef.
område

Expl.
område

Bef.
område

Expl.
område

Bef.
område

Expl.
område

Bef.
område

Expl.
område

Slottsg. Slottsg. Orangerig. Orangerig. Norra Pr. Norra Pr. Hela
utredn.omr.

Hela
utredn.omr.

Ämne [kg/år] [kg/år] [kg/år] [kg/år] [kg/år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

Närings-
ämnen

P 0,09 0,10 0,13 0,12 0,2 1,2 0,4 1,4
N 1,4 1,5 2,1 2,0 3,4 8,5 7,0 12

Tung- Pb 0,008 0,0047 0,040 0,013 0,036 0,081 0,06 0,10
metaller Cu 0,019 0,018 0,029 0,0028 0,053 0,096 0,10 0,14

Zn 0,040 0,022 0,066 0,065 0,18 0,57 0,30 0,68
Cd 0,00022 0,00022 0,00034 0,00033 0,0006 0,0041 0,0012 0,0046
Cr 0,0064 0,0059 0,010 0,009 0,019 0,022 0,036 0,038
Ni 0,0057 0,0049 0,0087 0,0083 0,019 0,037 0,034 0,050

Partiklar SS 57 54 83 78 180 430 320 560
PAH BaP 0,00002 0,00001 0,00003 0,00003 0,00007 0,00040 0,00012 0,00044

För de lokala avrinningsområdena Slottsgatan och Orangerigatan förändras befintliga förhållanden
inte mycket med exploateringen. Föroreningshalter och -mängder förblir därför i stort sett
oförändrade.

Förändringen av bebyggelsen inom Norra Promenadens avrinningsområde visar dock på att
föroreningsmängderna ökar något för samtliga ämnen jämfört med befintligt område. Det beror
liksom flödesökningen delvis på att den yta som avvattnas mot dagvattennätet längs Norra
Promenaden ökar efter exploateringen. En stor del av den befintliga parkeringen är instängt
område och dagvattnet infiltrerar vid mindre regn ner i grusytorna. Efter exploateringen planeras
istället kvartersmarken avvattnas via ledning till befintligt dagvattennät.

Sett till de små föroreningsmängderna från området bedöms inte recipientens status eller
möjligheten att uppnå ställda miljökvalitetsnormer påverkas av exploateringen. Enligt kommunens
dagvattenriktlinje ska rening av dagvatten alltid övervägas utifrån miljöbalkens allmänna
hänsynsregler, och föroreningshalterna för exploaterat område bör underskrida de av kommunen
beslutade värdena i Tabell 3.

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 av att naturliga system är komplexa och svåra att avbilda med en
modell. De schablonhalter som används i beräkningarna 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 övergripande kategorier för markanvändning såsom
centrumområde, bostadsområden och genomfartsvägar, samt för ämnena partiklar, näringsämnen
och metaller, undantaget kvicksilver. För benso(a)pyren är osäkerheten i schablonhalterna hög, på
grund av få underlagsdata. För parkeringar, gator och gräsytor är tillförlitligheten låg för de flesta
ämnen.
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För kvarteret Skepparen medför detta att beräkningarna inte helt avspeglar den förändring som
sker i planområdet i och med ombyggnaden. Osäkerheten som är större för parkeringsytorna än
centrumområdet innebär att skillnaden mellan befintligt och planerat område kan vara mindre eller
större än vad beräkningarna visar.

Föreslagen dagvattenanläggning
Föreslagen dagvattenanläggning visas i Figur 17. Åtgärderna har olika färg beroende på vem som
ansvarar för anläggningen.

Figur 17. Föreslagen dagvattenhantering. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för rosa anläggningar, Nodra AB ansvarar för blå
anläggningar. Fastighetsägaren har ansvar för vegetationsklädda tak, grön färg.

Mindre regn (10 mm)
Slottsgatan och Orangerigatan föreslås avvattnas ytligt mot växtbäddar, i vilka dagvattnet kan
renas och fördröjas. Växtbäddarna förväntas möta fördröjningsbehovet för mindre regn vid
normala grundvattennivåer. Vid perioder med högt grundvatten bräddar dagvattnet till
ledningsnätet. Brädden bör anläggas något upphöjd jämfört med växtbäddens yta. Inflöde till
växtbäddarna kan ordnas via till exempel släpp i kantstenen eller via en brunn. Växtbäddarna
förses med bräddmöjlighet samt dränering i botten, och ansluts till dagvattennätet. Vid detaljerad
utformning i senare skede ska hänsyn tas till Teknisk handbok. I Slottsgatan föreslås en ny
dagvattenledning anläggas, då det på grund av mycket befintlig infrastruktur under markytan blir
svårt att göra nya anslutningar mot befintlig ledning, se bilagd sektionsritning T-30-2N-001. Den
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nya ledningen placeras mellan kvartersmarken och de föreslagna växtbäddarna och ansluts till
befintlig ledning i Orangerigatan. Då den nya ledningen endast är avsedd för att avleda
Slottsgatans dagvatten ansvarar Samhällsbyggnadskontoret för anläggning, skötsel och drift.
Samhällsbyggnadskontorets ansvar omfattar också växtbäddar, dagvattenbrunnar med mera fram
till förbindelsepunkten till Nodra AB:s dagvattenledning i Orangerigatan. Föreslagen dimension
för den nya ledningen i Slottsgatan är DN315, förutsatt en lutning på 5 promille. Säkerhetsfaktor
för ledningen blir cirka 1,8. Det är viktigt att den nya ledningen placeras så grunt som möjligt med
tanke på att stamledningen i dagvattensystemet är dämd från utloppet.

I korsningen Slottsgatan/Orangerigatan finns ett träd som omfattas av biotopskydd. Den nya
ledningen i Slottsgatan behöver anläggas utanför trädets rotzon, om dispens inte kan fås för att ta
ned trädet. En sådan ledningsdragning kan medföra en något försämrad hydraulisk kapacitet,
vilket kan innebära att dagvatten blir stående på gatan något längre vid stora regn.
Anläggningskostnaden blir också något större med två extra brunnar.

Norra Promenaden behåller i huvudsak dagens höjdsättning och utformning, och därför föreslås
ingen förändring av befintlig avvattning (via brunnar till ledning).

Ansvaret för rening och fördröjning av mindre regn på åligger fastighetsägare för den egna
fastigheten (kvartersmark) respektive Samhällsbyggnadskontoret på allmän platsmark.

Stora regn (30 år)
Med hänsyn till att det befintliga dagvattensystemet inte är dimensionerat för regn med 30 års
återkomsttid behöver dagvattnet fördröjas. Nodra AB planerar dock större övergripande åtgärder
uppströms för att avlasta dagvattennätet, vilket innebär att fördröjningsbehovet kommer att
försvinna när åtgärderna är genomförda. Nodra AB har därför tagit beslut om att, i denna
utredning, acceptera en tillfällig försämring, och någon dagvattenåtgärd för fördröjning föreslås
därför inte.

Vid stora regn kommer dagvattnet delvis att avrinna på gatorna mot lågpunkterna inom
utredningsområdet (lokalt instängda områden) på grund av kapacitetsbristen i befintligt
ledningsnät. Både på Norra Promenaden och Slottsgatan kommer dagvattnet att fördröjas på
markytan tills det åter finns kapacitet i dagvattennätet. När lågpunkterna fyllts upp leds vattnet
vidare ut mot Packhusgatan. Gatorna har utformats och höjdsatts med hänsyn till detta.

Enligt förutsättning från Nodra AB ska kvartersmarken avvattnas via ledningsnät. Serviserna, en
vardera för de två fastigheterna, föreslås anslutas till befintlig dagvattenledning i Norra
Promenaden.

Rening
Förutsättningarna för dagvattenrening och fördröjning är små inom utredningsområdet på grund
av höga grundvattennivåer, dämt ledningsnät, undermålig kapacitet i ledningsnätet samt mycket
infrastruktur (både befintlig och planerad). Under utredningen har bland annat ytlig avrinning till
regnbäddar och skelettjordar för rening och fördröjning av dagvattnet. Med hänsyn till
erfarenheter från områden med liknande förutsättningar och reningsåtgärder i andra projekt har det
inte varit önskvärt för Nodra AB att gå vidare med dessa lösningar. Istället har avledning av
dagvattnet via ledningar till filterbrunnar undersökts, både för det enskilda planområdet och för ett
större avrinningsområde. För att samla dagvattnet från kvartersmarken i en punkt alternativt rena
dagvattnet från ett större område, behöver reningsanläggningen placeras antingen inom norra
delen av planområdet eller strax norr om detsamma, se Figur 18. Det har dock varit svårt att hitta
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en hydrauliskt bra placering av reningsanläggningen. Vad gäller själva reningstekniken är
filterbrunnar en relativt oprövad teknik för områden med liknande förutsättningar (dämda system),
och referensanläggningar saknas. Sammantaget har detta lett till att Nodra AB tagit beslut om att
inte gå vidare med förslaget.

Figur 18. Utredda områden för placering av reningsanläggning.

Med avseende på utredda reningsåtgärder inom utredningsområdet återstår att begränsa hårdgjorda
ytor inom kvartersmark för att i första hand uppfylla MKN för recipienten och i andra hand nå de
riktvärden som anges i kommunens dagvattenriktlinje. Med Tingshusets utformning vid
tidpunkten för utredningens genomförande, och ett antagande om att fastigheten för
mobilitetshuset bebyggs med 60% takytor, kan den hårdgjorda ytan inom kvartersmark som lägst
bli cirka 57%. Det innebär att all övrig yta inom fastigheterna, utöver takytor och kvartersgatan,
måste ha en avrinningsfaktor på 0,1. En rimlig nivå som anses genomförbar vad gäller andel
grönyta inom förgårdsmarken är cirka 40%. Det motsvarar hårdgörningsgrad 0,52 för
kvartersmark. Förändrad hårdgörningsgrad har störst effekt på fosfor, zink, kadmium och BaP, se
Tabell 13 och Tabell 14.

Ett ytterligare sätt att begränsa andelen hårdgjorda ytor är att anlägga vegetationsklädda tak (i den
här utredningen kallade gröna tak). Gröna tak kan ta upp, magasinera och avdunsta upp till 5 mm
nederbördsvolym enligt P105 (Svenskt vatten, 2011). De kan också hålla kvar och/eller bryta ner
en del föroreningar, främst metaller. Andelen näringsämnen i dagvattnet ökar däremot jämfört
med ett traditionellt tak, dels på grund av att takmaterialet i sig innehåller dessa ämnen, del på
grund av gödsling av taket. Substratets egenskaper och tjocklek är avgörande för eventuellt
näringsläckage. Användning av långtidsverkande gödning kan till viss del motverka läckage. I
utredningen har förutsatts ett tak med substratjorddjup på 60 - 100 mm och en taklutning på 15°.
Med föreslagna gröna tak reduceras föroreningshalterna och -mängderna enligt Tabell 13-Tabell
14.
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Tabell 13. Beräknade föroreningshalter (dagvatten + basflöde) med begränsad hårdgörningsgrad respektive gröna tak och begränsad
hårdgörningsgrad. Värden markerade med stjärna indikerar att halten överstiger Norrköpings kommuns riktvärden.
Förorenings-
halter

Bef.
område

Expl.
område Avr.k. 0,57 Gröna tak +

Avr.k. 0,52
Bef.

område
Expl.

område
Gröna tak +
Avr.k. 0,52

N. Promenaden N. Promenaden N. Promenaden N. Promenaden Utrednings-
området

Utrednings-
området

Utrednings-
området

Ämne [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l]

Närings-
ämnen

P 130 250* 240* 240* 130 220* 200*
N 2100 1800 1800 2500 2000 1900 2300

Tung- Pb 23* 17* 16* 9,4 18* 16* 10
metaller Cu 34* 21 20 17 30 22 20

Zn 110* 120* 110* 73 90 110* 70
Cd 0,37 0,87* 0,80* 0,50 0,34* 0,71* 0,43
Cr 12 4,8 4,6 3,9 11 5,9 5,5
Ni 12 7,9 7,6 5,5 9,8 7,8 6,2

Partiklar SS 110000* 92000* 87000* 58000 95000* 87000* 64000*
PAH BaP 0,046 0,087* 0,079* 0,049 0,036 0,069 0,041

Tabell 14. Beräknade föroreningsmängder (dagvatten + basflöde) med begränsad hårdgörningsgrad respektive gröna tak och
begränsad hårdgörningsgrad.

Förorenings-
mängder, N.
Promenaden

Bef.
område

Expl.
område Avr.k. 0,57 Gröna tak +

Avr.k. 0,52
Bef.

område
Expl.

område
Gröna tak +
Avr.k. 0,52

N.Promenaden N.Promenaden N. Promenaden N. Promenaden
Utrednings-

området
Utrednings-

området
Utrednings-

området

Ämne [kg/år] [kg/år] [kg/år] [kg/år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]

Närings-
ämnen

P 0,20 1,2 0,83 0,85 0,4 1,4 1,1
N 3,4 8,6 6,3 8,8 7,0 12 12

Tung- Pb 0,035 0,084 0,055 0,034 0,060 0,100 0,055
metaller Cu 0,052 0,099 0,068 0,062 0,10 0,14 0,11

Zn 0,17 0,59 0,40 0,26 0,30 0,68 0,38
Cd 0,0006 0,0041 0,0028 0,0017 0,0012 0,0046 0,0023
Cr 0,019 0,023 0,016 0,014 0,036 0,038 0,030
Ni 0,019 0,038 0,026 0,020 0,034 0,050 0,033

Partiklar SS 180 440 300 210 320 560 340
PAH BaP 0,00007 0,00041 0,00028 0,00017 0,00012 0,00044 0,00022

Viktigt att notera är att beräkningarna är överslagsmässiga och att reningseffekten är osäker då den
bland annat beror på utformning av de gröna taken samt skötselfrekvens. Beräknade halter har en
relativ osäkerhet för samtliga ämnen på cirka 38% (exploaterat område) respektive 35% (gröna
tak). Motsvarande osäkerhet gällande mängder är cirka 30% (exploaterat område) respektive 29%
(gröna tak).

4.5 Översvämning

Höga havsnivåer
Vid höga nivåer i havet och Motala Ströms nedre del, hamnar stora delar av Norrköpings centrala
delar under vatten. För att säkerställa att fastigheter inte översvämmas ska nivån för färdigt golv
inom planområdet som lägst vara +2,5 m (Norrköpings kommun, 2020).

Extrema regn (100 år)
Karteringen för extrema regn visar rinnvägar och lågpunkter efter den nya höjdsättningen av
området. Området har höjdsatts så att vattnet vid extrema regn ska ledas på markytan/gatan bort
från framför allt byggnader, och ansamlas i lågpunkten längs Norra promenaden innan det rinner



32(37)

vidare till viadukten på Packhusgatan. Höjdsättningen innebär också att vattnet hindras från att
rinna in vid Godsgatan från Norra Promenaden, vilket gör att rinnvägen blir större på trafikleden
istället för lokalgatan, och mer vatten avleds direkt till lågpunkten på Packhusgatan.

Inom utredningsområdet finns två lågpunkter där vatten kommer att ansamlas, dels längs med
Norra Promenaden, dels på Slottsgatan, se Figur 19 och Figur 20. De större rinnvägarna i
utredningsområdet följer gatorna. Slottsgatan leder vattnet åt öster och ut på Packhusgatan.
Kvartersgatan har en högpunkt nära Slottsgatan, vilket gör att stora delar av gatan avvattnas åt
norr mot Norra promenaden. Orangerigatan leder också vattnet till Norra Promenaden. Den stora
lågpunkten inom utredningsområdet är belägen längs Norra promenaden både innan och efter
exploatering. När lågpunkten är full rinner vattnet vidare ut på Packhusgatan. Vattennivån vid
lågpunkterna på Slottsgatan och längs med Norra promenaden når inte upp till färdigt golvnivån
på + 2,5 m vid ett extremt regn.

För att säkerställa att det inte blir några oönskade instängda områden vid extrema regn får inte den
befintliga höjdsättningen i området längs Norra promenaden förändras jämfört med dagens
marknivåer.

Figur 19. Rinnvägar och lågpunkter för planområdet (markerat i svart) och omkringliggande områden. Analys gjord i Scalgo vid 30 mm
vatten.
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Figur 20: Rinnvägar och lågpunkter med projekterade höjder för utredningsområdet. Analys från Scalgo.

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

Med planförslaget utvecklas befintliga parkeringsytor till ett centrumkvarter med tingshus,
mobilitetshus, kontor och bostäder. Slottsgatan föreslås breddas och förses med växtbäddar längs
den norra sidan. Orangerigatan föreslås få en ny gångbana utmed östra sidan, mot entréer inom
kvartersmarken. Det förbättrar också förutsättningarna för den befintliga trädraden som finns
mellan Orangerigatan och kvartersmarken. Längs västra sidan föreslås nya träd planteras i
befintlig grönyta mellan körbana och gångbana. Kvartersgatan bör utformas likt shared space med
en enhetlig yta för blandad trafik av fordon och oskyddade trafikanter. Det leder till låg hastighet
längs gatan och en stor flexibilitet för att placera anslutningar mot fastigheterna i kvarteret.

En stor del av höjdsättningen av gatorna har varit låst av olika anledningar. Det finns befintliga
gator i öst (Orangerigatan) och väst (Packhusgatan) som inte har kunnat justeras mer än några
enstaka centimetrar upp eller ner utan att påverkan blir allt för stor på befintliga fastigheter och
hus. Mot norr finns Norra Promenaden vars alléer inte får påverkas negativt av exploateringen,
tvärtom är målet att den kommande utformningen ska förbättra förutsättningarna för träden. Detta
ställer krav på att höjderna inte får justeras i någon stor utsträckning.

Slottsgatan har varit det största problemet ur ett utformnings och höjdsättningsperspektiv.
Eftersom det befintliga hotellet redan har flera entréer och in-/utfart till garage längs gatan så styr
det höjderna på gatan. Dessutom är höjderna mot hotellet relativt låga (ca +1,8 - 1,9 m) i
förhållande till omgivande gator och fastigheter. Till detta hör att ny bebyggelse i kvarteret
Skepparen måste anpassas mot framtida vattennivåer, vilket ställer krav på färdig golvnivå på +2,5
m. Kvartersgatan har anpassats mot kravet på färdig golvnivå +2,5 m som gäller inom kvarteret.
Detta har gjort att mitten av kvartersgatan har höjts så mycket som möjligt för att möta planerade
entréers höjder och underlätta framtida höjdsättning av fastigheterna i kvarteret.

Längs gatan och platsbildningen i anslutning till Norra Promenaden är det viktigt att inte förändra
befintliga höjder vid exploatering. Rinnvägarna genom området mot Packhusgatan behöver
säkerställas, för att inte skapa ett instängt område. Föreslagen park/torgyta skapar bättre
förutsättningar för bevarandet av Norra Promenadens byggnadsminne.
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En höjning har gjorts för att ”stänga” passagen mellan Godsgatan och Norra Promenaden för att
minska rinnvägarna genom utredningsområdet. Detta är inget avgörande för planen men förbättrar
situationen generellt.

I och med exploateringen omfördelas de hårdgjorda ytorna inom kvarteret, vilket leder till
förändrade rinnvägar och lågpunkter. Det dimensionerande flödet ökar totalt sett med cirka 250%
jämfört med befintlig situation. Det beror på att delar av befintlig parkering idag är ett instängt
område där vattnet infiltrera utan att avledas till befintligt nät. Slottsgatan och Orangerigatan
föreslås avvattnas mot växtbäddar, vilka bedöms kunna hantera mindre regn vid normala
grundvattennivåer. Beslut om att inte fördröja dagvattnet inom området vid stora regn har tagits av
Nodra AB på grund av planerade förändringar uppströms i ledningsnätet.

Föreslagen dagvattenhantering kommer att påverka flödet för befintligt dagvattensystem i
Orangerigatan och parkområdet längs Norra Promenaden. Hur stor påverkan blir på ledningsnätet
med avseende på ledningskapacitet och trycknivåer är inte utrett.

Den förändrade markanvändningen leder utan reningsåtgärder också till en något större
föroreningstransport till recipienten Motala Ström (Glan-Bråviken).

Utredningen har omfattat flera förslag för dagvattenhantering som Nodra AB har beslutat att inte
gå vidare med på grund av de svåra förutsättningarna inom kvarteret. För att minska
föroreningstransporten till recipienten har målsättningen därför varit att minska den hårdgjorda
ytan inom planområdet. Det omfattar även vegetationsklädda takytor inom kvartersmark för
flödesutjämning och minskad transport av metaller, vilket är i linje med utpekade risker för
recipienten. Gröna tak ger dock en något ökad transport av näringsämnen, och halterna för kväve
och fosfor överstiger de riktvärden som kommunen har. Nettoläckaget av fosfor och kväve beror i
stor grad på utformning och förekomst av gödsling av taket. Läckaget är störst de första åren och
minskar över tid när vegetationen hunnit etableras (Vinnova, 2012). I jämförelse med den årliga
fosfor/kvävetransporten för hela avrinningsområdet, (SMHI, 2020) är utredningsområdets bidrag
av näringsämnen försumbart och bedöms inte påverka halterna i Motala Ström, se Tabell 15. I
tillägg till den minskade transporten av metaller ger gröna tak också många andra fördelar i
stadsmiljön, såsom luftrening, ökad biologisk mångfald och minskat buller, vilket har en positiv
betydelse för platsens ekosystem och ekosystemtjänster. Viktigt att ta i beaktande är dock att
skötsel och drift av gröna tak är fastighetsägarens ansvar och att reningseffekten därför inte går att
säkerställa när taket är anlagt.

Tabell 15. Näringsämnesbelastning på recipienten ifrån utredningsområdet i förhållande till delavrinningsområdet.

Brutto till recipient Utr.omr. Avr.omr. Andel
urbant, inkl. dagvatten [kg/år] [kg/år] [%]

Kväve 7,1 2740 0,3
Fosfor 0,55 215 0,3

I den fortsatta planprocessen rekommenderas att andel hårdgjord yta inom kvartersmark regleras.
Gröna tak kan regleras genom krav på utförande (bestämmelsen reglerar byggnadsteknik),
förutsatt särskilda förhållanden, exempelvis när gröna tak ”är den enda möjligheten att klara ett
lokalt omhändertagande av dagvatten” (Boverkets vägledning).
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Då utredningsområdet inte ligger i direkt anslutning till Motala Ström bedöms exploateringen inte
påverka konnektiviteten eller de morfologiska förhållandena för vattendraget.

Sammanfattningsvis bedöms projektet med föreslagen dagvattenhantering inte ha någon effekt på
recipientens ekologiska eller kemiska status (på kvalitetsfaktornivå), eller försvåra möjligheten att
uppnå fastställda miljökvalitetsnormer.

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

Eventuella kvarvarande markföroreningar bör utredas vidare/saneras i nästa skede.

Gröna tak
Vid användning av gröna tak är det viktigt att ta planteringens tjocklek och andra aspekter i
beaktande tidigt i planerings-/projekteringsskedet eftersom det påverkar byggnadernas
konstruktion med kraftigt ökade laster.

Höjdsättning
Då utformningen inom fastigheterna i kvarteret fortfarande är under arbete är det viktigt att det
sker en samordning både vad gäller utformning och höjdsättning vid kommande detaljprojektering
av gator, ledningar och fastighetsmark.

Vid detaljprojektering bör nivåer vid entréer för hotellet mätas in. Det är också viktigt
att se över nivåerna för befintlig gång- och cykelbana längs planområdets östra gräns för att
säkerställa att lågpunkten på Slottsgatan inte innebär någon risk för skador på mobilitetshuset vid
marköversvämning.
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6. Bilagor
Till denna tekniska utredning hör följande bilagor:

Förprojektering enligt ritningsförteckning:

Datum: 2021-06-09
Rev A: 2021-08-25

Gator

Plan T-30-1-001

Plan utan befintliga ledningar T-30-1-002

Profil T-30-2Q-001

Sektioner T-30-2N-001

Park

Plan L-30-1-001

Sektion L-30-2N-001
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