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Sammanfattning
Föreliggande utredning är en komplettering av tidigare genomförd dagvatten- och
skyfallsutredning (Ramböll, 2017-11-02) för framtagande av detaljplaner för Linbanan
mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen, inför granskningsskedet. De tekniska
lösningar som föreslås i föreliggande utredning ersätter föreslagna lösningar enligt
tidigare dagvattenutredning.
Utredningen tas fram med utgångspunkt att uppnå erforderlig rening av dagvatten från
allmän plats och stationsbyggnader samt bedömning av skyfallsfrågor. Samtliga
förekommande marktyper ger behov av någon typ av dagvattenrening, eftersom ett flertal
av stadens mål-/riktvärden överskrids. Reningslösningar är inte föreslagna i den tidigare
utredningen.
För att uppnå rening föreslås öppna diken utmed gator, infiltrationsytor som t.ex.
trädgropar/makadambäddar för rening av dagvatten från centrum-/torgytor samt grönt
tak eller trädgropar/makadambäddar som dagvattenhantering för stationsbyggnaders
takytor. För stationsområdet vid Västra Ramberget kan avvattning ske tillsammans med
gatuavrinningen till en torr damm. Alternativt kan dagvattenhanteringen från
stationsbyggnaden ske i infiltrationsytor inom kvartersmark. Med dessa lösningar
bedöms erforderlig rening uppnås enligt stadens rikt-/målvärden. Den torra dammen är
även fördelaktig ur ett skyfallsperspektiv.
Merparten av ytorna inom de tre detaljplanerna är hårdgjorda innan exploatering, med
andra ord förändras inte hårdgörningsgraden nämnvärt. Föreslagna reningslösningar ger
en trögare dagvattenavrinning och naturlig fördröjning, vilket avlastar befintliga
dagvattensystem. Samtliga reningslösningar som föreslås bedöms ge fördröjande
effekter som utjämnar dagvattenflödet till åtminstone befintligt 10-årsflöde, med hänsyn
tagen till klimateffekter.
Vid Wieselgrensplatsens station är det av vikt att byggnaden översvämningssäkras och
att tekniska installationer såsom exempelvis rulltrappor anläggs ovan förväntat
översvämningsdjup vid ett skyfall vid spårvagnshållplatsen om ca 1 m. För att säkerställa
framkomligheten är det även av vikt att byggnaden har en utgång mot viadukten. Vid
Västra Ramberget ska höjdsättningen möjliggöra avrinning från området och inte
försämra avrinningen från uppströms liggande områden.
Södra delen av planområdet vid station Lindholmen bör höjdsättas så att maximalt
vattendjup vid ett klimatanpassat 100-årsregn ej överstiger 0,2 m på ytor som behöver
vara framkomliga. Detta kan tillgodoses genom att sänka marknivån i delar av
planområdet och höja ytor som krävs för framkomlighet så att vattenvolymen vid ett 100årsregn om ca 650 m3 omfördelas.
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1. Projektbeskrivning
1.1

Syfte och Huvuddrag

Föreliggande utredning är en komplettering av tidigare genomförd dagvatten- och
skyfallsutredning (Ramböll, 2017-11-02) för framtagande av detaljplaner för Linbanan
mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen, inför granskningsskedet. Följande
detaljplaner studeras:
Detaljplan:
• Detaljplan för Linbanan mellan Järntorget och Lindholmen (station och torn),
• Detaljplan för Linbanan mellan Lindholmen och Västra Ramberget (station och
torn)
• Detaljplan för Linbanan mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen
(station och torn)
Efter exploateringen kommer planområdena att bestå av tre linbanestationer respektive 6
torn (A-F). Stationen vid Järntorget hanteras i en separat dagvattenutredning och berörs
således ej i denna komplettering.
Samtliga förekommande marktyper ger behov av någon typ av dagvattenrening, eftersom
ett flertal av stadens mål-/riktvärden överskrids. I den tidigare dagvattenutredningen har
varken erforderliga reningslösningar eller skyfallslösningar föreslagits, varför denna
kompletterande utredning genomförs. De tekniska lösningar som föreslås i föreliggande
utredning ersätter således lösningar enligt tidigare dagvattenutredning och tas fram med
utgångspunkt att uppnå erforderlig rening av dagvatten från allmän plats och från
stationsbyggnader samt lösningar för hantering av skyfall.
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2. Åtgärder för rening av dagvatten
Föroreningsberäkningar har genomförts för att bedöma lämplig reningslösning samt
ytbehov och placering i olika delområden och framgår av efterföljande avsnitt.
Där det finns risk att marken är förorenad där en dagvattenanläggning placeras ska
anläggningen tätas om det finns risk att föroreningar sprids.
Eftersom dagvattnet till stor del avleds till kombinerade system är samlade
nedströmslösningar för rening och fördröjning ej möjliga. Då grundvattenytan generellt
står högt föreslås avvattning ske till så ytliga lösningar som möjligt som även renar
dagvattnet. I Tabell 1 framgår vilka ytor som nyttjas som underlag till
föroreningsberäkningarna. Illustrationer med föreslagna lösningar framgår av
efterföljande avsnitt.
För avvattning av gator föreslås generellt diken eftersträvas då det är en kostnadseffektiv
lösning som både renar/avleder och fördröjer dagvattnet. Öppna gräsdiken brukar
normalt ha en släntlutning om 1:2. Svackdiken brukar ha en släntlutning om 1:3 eller
flackare.
Tabell 1. Ytor och delområden som underlag till föroreningsberäkning
Detaljplan
Area
[m2]

Avr.
koeff.
[-]

Red.
area
[m2]

Wieselgrensplatsen
Stationstak
Stationstorg

4110

0,9

3700

730

0,7

511

Torn F

Väg+GC, ÅDT ca 5000

1800

0,85

1530

Torn E

Väg+GC, ÅDT ca 4000

3300

0,85

2805

Västra Ramberget
Stationstak
Torn C

10300

0,9

9270

Stationstorg och gator (centrum)

2300

0,7

1610

Väg+GC, ÅDT ca 6000

1710

0,85

1454

Stationstak

3560

0,9

3200

Stationstorg (centrum)

7100

0,7

4970

5823

0,85

4950

1320

0,85

1120

Lindholmen

Lindholmsallén gata+GC, ÅDT ca
5000
Plejadgatan+GC (lokalgata)
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För samtliga detaljplaner förväntas en marginell skillnad i avrinningskoefficient efter
exploateringen. Torgytor har generellt en lägre avrinningskoefficient än gatuytor, således
kommer de gatuytor som istället blir torgytor att generera mindre dagvatten efter än före
exploateringen. Dagvattenlösningarnas ytbehov dimensioneras endast utifrån
reningsaspekter. Sammantaget kommer reningsbehovet att bli dimensionerande
för vilka ytor som behöver tas i anspråk för dagvattenhanteringen. Genom att
anlägga dagvattenvolymer som filtrerar dagvattnet erhålls en trögare dagvattenavrinning
och en naturlig flödesutjämning. Samtliga reningslösningar som föreslås i efterföljande
avsnitt bedöms ge fördröjande effekter som kan utjämna dagvattenflödet till åtminstone
befintligt 10-årsflöde, med hänsyn tagen till klimateffekter.
Dagvattenlösningar har valts utifrån kostnadseffektivitet och utifrån observerade
möjligheter i illustrationsplanerna för respektive detaljplan.
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Wieselgrensplatsen

Figur 1. Illustration med föreslagna dagvattenlösningar för detaljplan Wieselgrensplatsens station samt
torn E och torn F. Observera att illustrationen är från samrådet, men ytorna för dagvattenhantering har
beräknats med hänsyn till plankarta till granskning. Ytan för centrumverksamhet och vård har justerats
jämfört med illustrationen. Ingen dagvattenlösning föreslås för denna yta i detta skede. Lila
fyrkant=Infiltrationsyta 2x2 m2. Grönrutig yta=grönt tak. Blå linje=öppet dike.

I Figur 1 illustreras föreslagna dagvattenlösningar för respektive delområde. I Tabell 2
presenteras beräkningsunderlag till illustrationen. I den tidigare dagvattenutredningen
anges att grundvattennivån uppmätts till ca 1,2 m under marknivån vid
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Wieselgrensplatsen. Detta har beaktats vid framtagande av förslag, men detaljer kring
lämplig utformning av dagvattenförslag bör studeras vidare i senare skede.
Inom stationsområdet kommer detaljplanen medge möjlighet att bygga ut
centrumverksamhet (takyta) över större delen av området. Då det är den översta ytan som
påverkar föroreningsinnehållet i dagvattnet, förutsätts därför större delen upptas av
takyta. Eftersom utrymmet för dagvattenhantering på mark är begränsat förespråkas
grönt tak. Om stationsbyggnaden inte förses med grönt tak behöver både takyta och
torgytor inom stationsområdet avvattnas till någon form av infiltrationsyta i form av t.ex.
trädgropar i skelettjord (se Figur 2) eller regnbäddar. Dessa kan även kompletteras med
eller utgöras av genomsläppliga beläggningar med underliggande makadamvolymer, se
Figur 3. Det viktiga för att uppnå rening av dagvattnet från dessa ytor är att det tillåts
infiltrera genom ett filtermaterial, t.ex. makadam. I botten bör det även finnas en
dräneringsledning som ansluter till dagvattennätet om infiltrationsmöjligheten till
underliggande mark är begränsad. Om byggnaden förses med grönt tak bedöms endast
ett fåtal infiltrationsytor erfordras, se Tabell 2.
I Figur 1 förutsätts att grönt tak inte anläggs för att få en uppfattning om det maximala
ytbehovet på mark. Observera att infiltrationsytorna är schematiskt placerade och i detta
skede främst tjänar som en illustration av ytbehovet. Definitiv placering av
infiltrationsytor kan klarläggas först vid detaljprojekteringen när markhöjder och
marklutningar fastställs.
För det centrala delområdet enligt Figur 1 (”Ny byggrätt för centrumverksamhet och
vård”) kommer marken att planläggas för trafik (servitut för linbanan), men ingen
förändring av markytan planeras. Eftersom ingen ombyggnad planeras föreslås inte
någon särskild dagvattenrening i detta skede.

Figur 2. Exempel på övertäckta trädgropar för dagvattenhantering (Nacka kommun, 2018)
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Figur 3. Infiltrationsyta övertäckt med galler

I den del av planområdet som inrymmer torn F föreslås avvattning ske till en grönyta
som utformas som ett öppet dike för rening. Diket utformas förslagsvis med slänter om
1:3 och ett djup om ca 1,2 m (grundvattennivå ca 1,2 m under mark enligt tidigare
dagvattenutredning) för att möjliggöra ledningsbunden avledning. Total dikesbredd
uppgår därmed till knappt ca 8 m och inryms i grönytan som illustreras. Skulle det visa
sig att möjligt dikesdjup begränsas ytterligare av grundvattennivån eller träd kan diket
göras grundare. Det viktiga är att den dikesyta som krävs för att uppnå tillräcklig rening
anläggs.
För den södra delen av planområdet som innefattar torn E föreslås torgytor och gatumark
avvattnas till ett dike i anslutning till tornet. Förslagsvis kan diket utformas med slänter
om 1:3 och ett djup om 0,25 m, samt en bottenbredd om 0,5 m. Detta ger en total
dikesbredd om 2 m. Detaljutformningen av detta bör studeras i senare skede då mer
kännedom om tornens utformning finns. Alternativt kan dagvattnet avledas till nya
dagvattenledningar som leder dagvattnet till en torr damm gemensam med den för
dagvattnet från stationsområdet för Västra Ramberget något längre söderut. Mer
information om detta kan ses i avsnitt 2.2.
Delområden samt ytbehov för föreslagen lösning för att uppnå erforderlig rening framgår
av Tabell 2. I vissa fall har större ytor illustrerats än vad som krävs för att uppnå
erforderlig rening. Detta beror på att samtliga hårdgjorda ytor m.h.t. rådande
höjdförhållanden och tillgängligt utrymme sannolikt ej kan ledas till en och samma
dagvattenyta. Om dikena fördjupas möjliggörs ledningsbunden avledning till dem. Dock
medför ett djupare dike att även dikesbredden ökar om inte slänten görs brantare. I Tabell
2 framgår storleken på de dagvattenytor som illustrerats i Figur 1.
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Tabell 2. Föreslagna reningsåtgärder samt ytbehov per delområde
Detaljplan
Minsta
Minsta
ytbehov ytbehov
(procent [m2]
av red.
yta)
Wieselgrensplatsen
Stationstak
Alternativ 1
Grönt tak samt 3 % av
15
och torg
infiltrationsytor* torgytan
för stationstorg
Alternativ 2
2 % av
Traditionellt tak
takytan
samt
84
och
Infiltrationsytor*
torgytan
Torn F
Väg+GC,
Dike**
5%
77
ÅDT ca 5000
Torn E
Väg+GC,
Dike***
3%
84
ÅDT ca 4000

Längd
alt.
antal

och
10 (30)

Illustrerad
längd alt.
antal

4 st.

-

21 st.

21 st.

10 m

10 m

40 m

65 m

*Räknas som makadamdike i StormTac p.g.a. bristande dataunderlag för skelettjordar/trädgropar. Antar
infiltrationsyta om 2x2m2
**7,7m brett, 1,2 m djupt, slänt 1:3, bottenbredd 0,5 m
***2m brett, 0,25 m djupt, slänt 1:3, bottenbredd 0,5 m

Det är viktigt att höjdsättning av mark och placering av kantsten görs med hänsyn till att
dagvattnet ska kunna avrinna till den öppna dagvattenytan. Om ett väldigt grunt dike
anläggs försvåras ledningsbunden avledning. Då krävs att gatuytorna lutas mot diket så
att dagvattnet kan avrinna ytledes. Det ytliga flödet får inte heller blockeras av kantsten.
Om kantsten anläggs kan exempelvis någon form av gallerförsedd ränna anläggas under
framtida GC-väg fram till föreslagna diken för att tillåta vägens avrinning att passera GCvägen och nå diket trots kantsten, om diket är grunt.
Mellan GC-bana och körbana skulle dagvattnet även kunna ledas in i en rännstensbrunn
med sidointag placerad vid GC-banans kantstöd, som tar in dagvattnet och leder in det i
diket via en grund ledning, se Figur 4, beroende på vilket dikesdjupet blir. Här är det
dock av vikt att säkerställa att täckningen ovan ledningen är godtagbar med hänsyn till
förekommande trafiklaster.
Till eventuella trädgropar finns möjlighet för dagvattnet
perkolationsbrunn, enligt ”Stockholmsmodellen”, se Figur 5.

att

avledas

via

Det är viktigt att tillse att trädgropar/infiltrationsytor placeras jämnt fördelade över ytan
för att inte riskera att vissa ytor blir överbelastade.
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Figur 4. Brunn med sidointag och efterföljande ledning
(Foto: Pekuma)

Figur 5. Exempel på en vanlig skelettjord med nedvattnad jord, hämtad från Stockholms trädhandbok
(2017)

Samtliga ytor är i stort sett hårdgjorda idag och exploateringen ändrar inte situationen
nämnvärt, således leder anläggande av föreslagna reningslösningar även till en
fördröjning av dagvattnet och således en förbättring jämfört med dagsläget.
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Västra Ramberget

I Figur 6 och Figur 7 illustreras föreslagna dagvattenlösningar för respektive delområde
för två olika alternativ 1 och 2.
•
•
•

Alternativ 1: samtliga ytor inom plangränsen där Torn D är placerat avleds till en
torr damm.
Alternativ 2: All yta som planläggs som potentiell kvartersmark avleds till
infiltrationsytor inom potentiell kvartersmark. Gatuytor utanför potentiell
kvartersmark avleds till en torr damm öster om torn D.
Området vid torn C föreslås avvattnas till diken mellan GC-väg och körbana
oavsett alternativ ovan.

I den tidigare dagvattenutredningen anges att grundvattennivån uppmätts till ca 1,75 m
under marknivån strax nordost om stationsbyggnaden. Detta har beaktats vid
framtagande av förslag, men behöver studeras vidare i det fortsatta arbetet.

Alternativ 1
I detta alternativ föreslås takytan tillsammans med gatuytor och torgytor avvattnas till en
torr damm strax öster om Torn D. Möjligt djup för dammen påverkas av jorddjup och det
totala ytbehovet för dammen påverkas av omgivande marknivåer. Enligt SGU:s
jordartskarta befinner sig den torra dammen i ett område där jorddjupet kan variera
mellan 0-1 m som grundast eller 5-10 m som djupast. Dammen antas därför bli ca 1 m
djup. Detta måste dock detaljstuderas i senare skede. Dammens slänter föreslås vara ca
1:5. Det är av vikt att den bottenyta som krävs för reningen anläggs inom planområdet
(ljusgrön yta i figur Figur 6). Högvattenytans utbredning kommer att påverkas av
framtida marknivåer och dammen behöver anpassas efter dessa.
I Tabell 3 presenteras beräkningsunderlag till illustrationen i Figur 6.
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Figur 6. ALTERNATIV 1. Illustration med föreslagna dagvattenlösningar för detaljplan Västra
Rambergets station med torn D samt torn C (infälld bild). Observera att illustrationen är från samrådet,
men ytorna för dagvattenhantering har beräknats med hänsyn till plankarta till granskning. Orange yta
motsvarar potentiell kvartersmark. Lila fyrkant=Infiltrationsyta 2x2 m2. Ljusgrön oval=torr damm. Blå
linje=öppet dike

Alternativ 2
I detta alternativ föreslås all potentiell kvartersmark avvattnas till lösningar inom
potentiell kvartersmark. Lösningar inom kvartersmark föreslås utgöras av
infiltrationsytor. Dessa kan utgöras av genomsläppliga beläggningar med
makadamvolymer under, se Figur 3. Observera att infiltrationsytorna är schematiskt
placerade och i detta skede främst tjänar som en illustration av ytbehovet. Definitiv
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placering och definitivt ytbehov kan klarläggas först vid detaljprojekteringen när
markhöjder och marklutningar fastställs, samt när kvartersgränsen är känd. Placeringen
har i detta skede antagits utifrån var framtida stationsbyggnads tak tillåts kraga ut från
byggnadsfasaden, d.v.s. där byggnaden inte kommer att sträcka sig ner till marknivå.
En torr damm föreslås även i detta alternativ men endast för att hantera dagvatten från
ytorna utanför potentiell kvartersmark. Dammens djup antas även i detta fall uppgå till
ca 1 m, samt slänter om 1:5. Det är av vikt att den bottenyta som krävs för reningen
anläggs inom planområdet (ljusgrön yta i Figur 7). Högvattenytans utbredning kommer
att påverkas av framtida marknivåer och dammen behöver anpassas efter dessa.
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Figur 7. ALTERNATIV 2. Illustration med föreslagna dagvattenlösningar för detaljplan Västra
Rambergets station med torn D samt torn C (infälld bild). Lila fyrkant=Infiltrationsyta ca 5 x 20 m 2.
Ljusgrön oval=torr damm. Blå linje=öppet dike
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Sammanställning
I Tabell 3 sammanställs möjliga alternativ för detaljplanen.
Tabell 3. Föreslagna reningsåtgärder samt ytbehov per delområde
Detaljplan
Dagvattenlösning Minsta
Minsta
ytbehov ytbehov
(procent [m2]
av red.
yta)
Västra
Ramberget
Torn C
Väg+GC,
Dike**
11%
160
ÅDT6000
Alternativ 1 Tak, torg och
(ytor vid
gatuytor i
torn D)
anslutning till
Torr damm
stationsområdet
2,5%
270
till torr damm

Alternativ 2
(ytor vid
torn D)

Potentiell
kvartersmark
(antar takyta)

Allmän plats
utanför
kvartersmark

Infiltrationsytor*

Torr damm

2%

2,5%

185

40

Längd
alt.
antal

80 m

1 st.

2 st. á
95 m2

1 st.

*Räknas som makadamdike i StormTac p.g.a. bristande dataunderlag för infiltrationsytor såsom
skelettjordar/trädgropar.
**2m brett, 0,25 m djupt, slänt 1:3, bottenbredd 0,5 m

Illustrerad
längd alt.
antal

130 m
270 m2
bottenyta,
780 m2
ungefärlig
högvattenyta
2 st. á 95 m2

40 m2
bottenyta,
300 m2
ungefärlig
högvattenyta
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Lindholmen

Figur 8. Illustration med föreslagna dagvattenlösningar för detaljplan Lindholmen. Lila
yta=Infiltrationsyta 3x30 m2. Grönrutig yta=grönt tak. Blå linje=öppet dike (2 m). Ljusblå yta=ungefärlig
översvämningsyta vid klimatanpassat 100-årsregn vid befintlig situation.

I Figur 8 illustreras föreslagna dagvattenlösningar för respektive delområde. I Tabell 4
presenteras beräkningsunderlag till illustrationen. I den tidigare dagvattenutredningen
anges att grundvattennivån uppmätts till ca 0,6-1 m under marknivån i närheten av
stationsbyggnaden. Detta har beaktats vid framtagande av förslag, men behöver studeras
vidare i det fortsatta arbetet. Spår och en vändslinga planeras i områdets södra delar.
Placering och höjdsättning av dessa är ej fastställt vid denna utrednings framtagande och
kan således inte beaktas i större utsträckning.
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Takytan föreslås förses med grönt tak eller avvattnas till infiltrationsytor (se Figur 2 och
Figur 3), precis som övriga torgytor. Om ytbehovet för dagvattenhantering på marken är
begränsat bör grönt tak eftersträvas (illustrationen förutsätter att tak och stationsytor
hanteras i infiltrationsytor). Eftersom området är flackt och nära havet bör öppna, ytliga
dagvattenlösningar eftersträvas. Observera att infiltrationsytorna är schematiskt
placerade och i detta skede främst tjänar som en illustration av ytbehovet. Definitiv
placering av dem kan klarläggas först vid detaljprojekteringen när markhöjder och
marklutningar fastställs.
Gatorna (Lindholmsallén och Plejadgatan) föreslås avvattnas till öppna diken.
Torn B bedöms ha försumbar inverkan på dagvattenfrågor (och skyfallsfrågor), förutsatt
att byggnadsmaterial som inte förorenar dagvattnet används. Alternativ till exempelvis
bly, koppar och zink som byggmaterial bör övervägas. Torn B studeras ej närmare i
föreliggande utredning.

Tabell 4. Föreslagna reningsåtgärder samt ytbehov per delområde
Detaljplan
Minsta
ytbehov
(procent
av red.
yta)
Lindholmen

Stationstak
och torg

Lindholmsallén
gata+GC, ÅDT ca
5000
Plejadgatan+GC,
lokalgata
Alternativ 1

Alternativ 2

Minsta
ytbehov
[m2]

Minsta
längd
alt.
antal

Illustrerat

Dike**

8%

396

198 m

440 m

Dike**

6%

67

34 m

90 m

¤4% av
torgytan

200

-

270

3%

245

-

270

Grönt tak samt
infiltrationsytor*
för stationstorg
Traditionellt tak
samt
Infiltrationsytor*

*Räknas som makadamdike i StormTac p.g.a. bristande dataunderlag för skelettjordar/trädgropar. Antar
infiltrationsyta om ca 3 x 30 m2
**2m brett, 0,25 m djupt, slänt 1:3, bottenbredd 0,5 m

Noteras bör att ett program är under framtagande för hela Lindholmen. I detta arbete tas
ett helhetsgrepp avseende dagvatten- och skyfallsfrågor och möjliga lösningar för
dagvatten- och skyfallshantering i anslutning till Lindholmsallén studeras på längre sikt.
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Uppnådd reningseffekt

I Tabell 5 kan beräknade halter från respektive delområde efter exploatering ses, utan
reningsåtgärder. Eftersom dagvattnet avleds till en mindre känslig recipient jämförs
beräknade halter med målvärden för P, N, Cu, Zn, SS och TOC. Övriga halter jämförs
med fastställda riktvärden.
Samtliga förekommande marktyper ger behov av någon typ av dagvattenrening, eftersom
ett antal mål-/riktvärden överskrids.
Tabell 5. Föroreningshalter från respektive planområde utan att dagvattnet genomgått rening
UTAN RENING

P
𝜇g/l

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Olja BaP Bensen TBT

As

TOC

𝜇g/l 𝜇g/l 𝜇g/l 𝜇g/l 𝜇g/l 𝜇g/l 𝜇g/l 𝜇g/l

𝜇g/l

𝜇g/l

𝜇g/l

𝜇g/l

𝜇g/l

𝜇g/l

𝜇g/l

Wieselgrensplatsen 130

1800 5.5

18

64 0.52 6.3 5.2 0.043 51000

460 0.017

2.0

0.0052 2.8 15000

Vä Ramberget

120

1400 5.2

12

50 0.71 4.5 5.0 0.018 39000

270 0.021

0.62

0.0093 3.0 12000

Lindholmen

170

1800

21

90 0.59 5.6 5.9 0.048 66000

740 0.040

1.4

0.021 2.7 18000

Riktvärde/
målvärde

150* 2500* 14 22* 60* 0.40 15

40 0.050 60000* 1000 0.050

10

0.0010 15 20000*

10

*Målvärde

I Tabell 6 presenteras utgående föroreningshalter med föreslagna reningsåtgärder enligt
Figur 1, Figur 6 och Figur 8. Samtliga riktvärden uppnås för respektive detaljplan. Det
marginella överskridandet av kadmium (Cd) för station Västra Ramberget bedöms ligga
inom felmarginalen då dataunderlaget har låg säkerhet. Med andra ord bedöms
erforderlig rening kunna uppnås med föreslagna åtgärder inom respektive detaljplan.

Tabell 6. Föroreningshalter från respektive planområdet efter att dagvattnet genomgått rening
MED RENING

P

Zn

Cd

Hg

SS

Olja BaP Bensen TBT

As

TOC

𝜇g/l 𝜇g/l 𝜇g/l 𝜇g/l

𝜇g/l

𝜇g/l 𝜇g/l 𝜇g/l

𝜇g/l

𝜇g/l

𝜇g/l

𝜇g/l

Wieselgrensplatsen 118

1654 4.8

0.26

4.2 4.2 0.040 33945

161 0.013

1.3

0.0049 2.3 11796

Vä Ramberget

92

1031 2.9 7.5

25 0.41** 2.5 2.7 0.015 18323

105 0.013

0.32

0.0047 1.5

Lindholmen

119

1275 4.6

39

0.20

4.6 2.4 0.039 30024

181 0.023

0.82

0.013 1.5 10866

Riktvärde/
målvärde

150* 2500* 14 22* 60*

0.40

15

10

0.0010 15 20000*

𝜇g/l

N

Pb

Cu

16

18

42

Cr

*Målvärde
** Halt som efter rening med låg säkerhet överskrider riktvärde

Ni

𝜇g/l

40 0.050 60000* 1000 0.050

𝜇g/l

𝜇g/l

5942
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3. Skyfall
3.1

Wieselgrensplatsen

I Figur 9 nedan visas översvämning kring Wieselgrensplatsen vid ett klimatanpassat 100årsregn.

Figur 9. Högsta översvämningsdjup vid 100-årsregn (Ramböll, 2017-11-02)

Så som anges i tidigare framtagen dagvatten- och skyfallsutredning är byggnaden delvis
placerad i en lågpunkt som är orsaken till att vatten rinner till området.
Figur 8 visar ytliga avrinningsriktningar och högsta flödet i området.
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Figur 10. Ytliga avrinningsvägar

Bilden visar att avrinningsvägarna går till planområdet men stannar där. Det betyder att
förändrad höjdsättning inom planen inte förändrar flödesvägarna vilket gör situationen
lättare att bedöma.
Om höjdsättningen ändras för att hålla delar av byggnaden på markplan torr måste
nödvändig skyddsnivå räknas ut med avseende på omförflyttning av vattenvolymen som
förändringen orsakar.
Effekten av förändrad höjdsättning med avseende på högre vattennivå eller nödvändig
utjämningsvolym bör kunna bedömas manuellt.
Vattendjup över 1 m vid ett klimatanpassat 100-årsregn är att vänta vid
spårvagnshållplatsen i dagsläget. Det är av vikt att tekniska installationer såsom
rulltrappor förläggs över denna nivån för att säkerställa dess funktion. Detta för att
undvika skada till följd av en situation enligt Figur 11. Förslagsvis kan ramper anläggas
från spårvagnshållplatsen och upp till 1 m ovan marknivån där rulltrapporna tar vid. Det
är även av vikt att de byggnadsdelar som riskerar att bli stående i vatten utförs som
vattentäta upp till förväntat vattendjup.
Byggnaden måste ha en utgång mot viadukten för att säkerställa framkomligheten.
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Figur 11. Översvämning i Uppsala tågstation juli 2018
(Foto: Twitter)

3.2

Västra Ramberget

Bilden av översvämningsdjupet i dagvatten- och skyfallsutredningen (2017-11-02) visar
att området, med nuvarande höjdsättning, inte drabbas av översvämning vid 100-årsregn.
Figur 12 visar ytliga avrinningsvägar och högsta flödet kring stationsbyggnaden Västra
Ramberget vid ett klimatanpassat 100-årsregn.
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Stationsbyggnad
Västra Ramberget

Figur 12. Ytliga avrinningsvägar

Bilden visar att området för den planerade stationsbyggnaden inte genomströmmas av
större ytvattenflöden. Det betyder att förändringar i höjdsättningen inom planområdet
inte har någon påtaglig effekt på översvämningsrisken i områden längre nedströms.
Höjdsättningen ska möjliggöra avrinning och inte försämra avrinningen från uppströms
liggande områden. Om detta uppfylls bör ingen modellering krävas för att beskriva
höjdsättningens effekt på den ytliga avrinningen.
Föreslagen torr damm enligt avsnitt 2.2, Figur 6, bedöms ha en positiv inverkan på
skyfallshanteringen då den kan bidra till att minska delar av översvämningen på södra
sidan om Lundbyleden.
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Lindholmen

I Figur 13 nedan visas översvämning kring Lindholmen vid ett klimatanpassat 100årsregn.

Figur 13. Högsta översvämningsdjup vid 100-årsregn (Ramböll, 2017-11-02)

Framtida stationsbyggnad är placerad i en lågpunkt och vattennivån i denna lågpunkt
förväntas uppgå till mellan 0,1 – 0,3 m.
Figur 14 visar ytlig avrinning och högsta flödet kring stationsbyggnaden Lindholmen vid
100-årsregnet.
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Figur 14. Ytliga avrinningsvägar

Figur 14 visar att marken sluttar svagt österut vilket betyder att ytvatten passerar
planområdet. Möjligheten att avleda ytvatten från området ska vara samma efter
ombyggnaden som vid befintlig situation. Vid befintlig situation fyller ytvatten upp
sänkan i planområdet. Förändring av höjdsättning inom planområdet bör göras så
översvämningsrisken nedströms inte ökar, d.v.s. utjämningsvolymen inom området bör
vara oförändrad. Det kan lösas genom att utjämna samma mängd ytvatten som vid
befintlig situation.
I Figur 15 kan avrinningsområdet till lågpunkten ses.
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Figur 15. Utpekad lågpunkts avrinningsområde (grön markering) vid ett skyfall. Figuren tar ej hänsyn
till ledningsnätet. Framtida stationsområde markerat med rött. Som kan ses avrinner skyfallet främst
från området väster och sydväst om stationsområdet.

Den maximala vattenvolymen i lågpunkten är ca 650 m3. Totalt skulle en yta om ca
3250 m2 behövas för skyfallet att breda ut sig på för att vattenvolymen om 650 m3 ej ska
leda till vattendjup som överstiger kravet på framkomlighet om 0,2 m. För att tillgodose
framkomligheten till stationen räcker det dock att centrala stråk i planområdet höjdsättas
så att maximalt vattendjup ej överstiger 0,2 m. Detta kan tillgodoses genom att sänka
marknivån i delar av planområdet och höja ytor som krävs för framkomlighet så att
skyfallsvolymen omfördelas. De delar av stationsområdet som ej behöver vara
framkomliga vid skyfall kan således tillåtas översvämmas till större djup än 0,2 m. Ett
grovt förslag till vilka ytor som skulle kunna nyttjas för skyfallsutjämning framgår av
Figur 16. Delområde A antas ha ett medeldjup om 0,5 m och delområde B antas ha ett
medeldjup om 0,2 m. Detta uppfyller det totala utjämningsbehovet om 650 m3 vid ett
skyfall.
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Figur 16. Ljusblå yta illustrerar ungefärlig utbredning av befintlig marköversvämning vid skyfall.
Delområde A motsvarar en översvämningsyta med ett medeldjup om ca 0,5 m och delområde B om ca
0,2 m. Inom dessa ytor bedöms total skyfallsvolym om ca 650 m3 kunna utjämnas.

Spår och en vändslinga planeras i områdets södra delar. Placering och höjdsättning av
dessa är ej fastställt vid denna utrednings framtagande. Inga särskilda krav ställs på
höjdsättning av spårväg för att säkerställa framkomlighet vid skyfall.
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4. Sammanställning
Nedan sammanställs föreslagen dagvatten- och skyfallshantering för respektive
stationsområde.
Trafikdagvatten är särskilt förorenat. När ombyggnad av gator sker ska dagvattnet renas.
Ytlig avvattning till någon form av dike/gräsyta eller yta för infiltration såsom
krossmaterial för att uppnå rening av dagvattnet ska eftersträvas innan dagvattnet via en
brunn avleds vidare till ledningsnätet.
Wieselgrensplatsen
- Torgytor avleds till infiltrationsytor i form av t.ex. trädgropar eller
makadambäddar under genomsläppliga ytor
- Taket förses med grönt tak alternativt avvattnas till infiltrationsytor. P.g.a.
utrymmesbrist förespråkas grönt tak. Detta är även en lösning som går i linje med
projektet Rain Gothenburg med visionen att Göteborg ska bli Världens bästa stad
när det regnar
- För de gatuytor som byggs om i samband med att torn E och F anläggs, föreslås
i möjligaste mån ytlig avvattning till diken
- Stationsbyggnaden ska översvämningssäkras och tekniska installationer såsom
exempelvis rulltrappor ska anläggas ovan förväntat översvämningsdjup vid ett
skyfall vid spårvagnshållplatsen om ca 1 m. Höjdskillnaden kan tas upp av t.ex.
ramper
- För att säkerställa framkomligheten är det av vikt att byggnaden har en utgång
mot viadukten
Västra Ramberget
- Kvartersytor kan avledas till infiltrationsytor i form av t.ex. trädgropar eller
makadambäddar under genomsläppliga ytor
- Taket föreslås inte förses med grönt tak eftersom planer finns på att överbygga
stationen med andra byggnadselement till följd av angränsande detaljplanearbete
för Volvo Lundby.
- Ytor som blir allmän plats föreslås avvattnas till en torr damm. Alternativt kan
samtliga ytor i anslutning till planområdets stationsområde avvattnas till denna
damm. Denna damm skulle i framtiden även kunna samnyttjas med den torra
damm som föreslås i detaljplanen för Volvo Lundby på angränsande fastighet.
- För de gatuytor som byggs om i samband med att torn C anläggs, föreslås ytlig
avvattning till diken
- Det är viktigt att framtida höjdsättning inte leder till blockering av de ytliga
skyfallsvägarna från områden uppströms planområdet
Lindholmen
- Torgytor avleds till infiltrationsytor i form av t.ex. trädgropar eller
makadambäddar under genomsläppliga ytor
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Taket förses med grönt tak alternativt avvattnas till infiltrationsytor
Inga särskilda krav ställs på höjdsättning av spårväg för att säkerställa
framkomlighet vid skyfall
Inom planområdet måste 650 m3 utjämnas för att inte öka översvämningsrisken i
nedströmsliggande områden
För de gatuytor som byggs om i samband med att stationen anläggs, föreslås ytlig
avvattning till diken
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