
 

 

 

 

Dagvattenutredning 

 DETALJPLAN GUSTAV III:S TORG, 

ÖSTERSUND 
,  

 

 

 
  
 

SLUTRAPPORT 

2020-02-14 

 



 

 

 

Tyréns AB Smedjegatan 24 

972 31 Luleå 

Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se  

Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986 

2020-02-14 

  

UPPDRAG 296835, Detaljplan Gustav III:s Torg  

Titel på rapport: Dagvattenutredning Gustav III:s Torg 

Status: Slutrapport 

Datum: 2020-02-14 

MEDVERKANDE  

Beställare: Diös Fastigheter 

Kontaktperson: Maria Nykvist, Arkitekterna Krook & Tjäder 

  

Konsult: Tara Roxendal, My Osterman, Frida Agerberg 

Uppdragsansvarig: Jennie Berglund 

Kvalitetsgranskare: Ola Fängmark 

  

  

  

  

 

 

  



 

 

 

 

 

Uppdrag: 296835, Detaljplan Gustav III:s Torg,  2020-02-14 

Beställare: Diös Fastigheter Koncept 

 

O:\SUN\296835\R\_Text\GustavIIItorg_Dagvattenutr_200214.docx 

3(33) 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING ...................................................................................................................... 4 

1.1 SYFTE .................................................................................................................................. 4 

1.2 AVGRÄNSNINGAR ........................................................................................................... 4 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR .................................................................................................... 5 

2.1 KOMMUNALA RIKTLINJER OCH STÄLLNINGSTAGANDEN .............................. 5 

2.2 MARKANVÄNDNING ...................................................................................................... 6 

2.3 TOPOGRAFI ...................................................................................................................... 7 

2.4 GEOTEKNISKA OCH GEOHYDROLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR .................. 8 

2.5 FÖRORENAD MARK ....................................................................................................... 9 

2.6 BEFINTLIG AVVATTNING ........................................................................................... 10 

2.7 RECIPIENT OCH AVRINNINGSOMRÅDE ................................................................ 12 

3 ANALYSER, BERÄKNINGAR OCH BEDÖMNINGAR ......................................... 13 

3.1 ÖVERSVÄMNINGSRISKER ........................................................................................... 13 

3.2 FLÖDESBERÄKNING ..................................................................................................... 15 

3.2.1 KVARTERSMARK ........................................................................................ 16 

3.2.2 PLANOMRÅDE ........................................................................................... 19 

3.3 FÖDRÖJNINGSVOLYMER............................................................................................ 20 

3.4 ANSLUTNINGSPUNKT OCH FLÖDE ........................................................................ 21 

3.5 FÖRORENINGSBERÄKNING ....................................................................................... 21 

4 FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING ............................................................. 23 

4.1 RENING ............................................................................................................................. 23 

4.2 FÖRDRÖJNINGSPOTENTIAL ..................................................................................... 24 

4.3 SLÄCKVATTEN............................................................................................................... 28 

4.4 EXEMPEL PÅ SYSTEMLÖSNING ................................................................................ 28 

4.5 KOSTNADER ................................................................................................................... 31 

5 SLUTSATS ..................................................................................................................... 32 

6 REFERENSER ................................................................................................................ 33 

 

  



 

 

 

 

 

Uppdrag: 296835, Detaljplan Gustav III:s Torg,  2020-02-14 

Beställare: Diös Fastigheter Koncept 

 

O:\SUN\296835\R\_Text\GustavIIItorg_Dagvattenutr_200214.docx 

4(33) 

 

1 INLEDNING 

Tyréns har på uppdrag av Diös Fastigheter Östersund tagit fram en dagvattenutredning 

för Gustav III:s torg samt en del av Magistern 5. Utredningen ingår som underlag till ny 

detaljplan. Området är beläget i centrala Östersund och avgränsas av Thoméegränd i 

söder, Kyrkgatan i väster och Rådhusgatan i öster. Se Figur 1 för preliminärt 

planområde. Området är idag till största del nyttjat som busstation och den framtida 

användningen för kvartersmark har i nuläget inriktningen centrumkvarter med hotell, 

kontor och bostäder och en grov uppskattning 5–7 våningar. 

 

 

Figur 1. Planområdets utbredning kring Gustav III:s torg. 

1.1 SYFTE 

Föreliggande rapport syftar till att klarlägga dagvattenförutsättningarna för 

detaljplaneområdet Gustav III:s Torg. Förslag på möjlig hantering av dagvatten 

presenteras.  

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Systemlösningen för dagvattenhanteringen är avgränsad till planområdet. Avrinning 

och översvämningsrisker studeras översiktligt för det område utanför detaljplanen som 

påverkar eller kan påverkas av exploateringen. 



 

 

 

 

 

Uppdrag: 296835, Detaljplan Gustav III:s Torg,  2020-02-14 

Beställare: Diös Fastigheter Koncept 

 

O:\SUN\296835\R\_Text\GustavIIItorg_Dagvattenutr_200214.docx 

5(33) 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

I detta kapitel redovisas förutsättningar för fastigheten som är av betydelse för 

dagvattenutredningen.  

 

2.1 KOMMUNALA RIKTLINJER OCH STÄLLNINGSTAGANDEN 

Östersunds kommun har i nuläget ingen framtagen dagvattenstrategi. Däremot finns 

det ett antal beslutade planer som berör dagvatten och som visar hur kommunen ska 

arbeta med hantering av dagvatten. Följande ställningstaganden och ambitioner är en 

kombination av vad Länsstyrelsen i Jämtlands län och Östersunds kommun eftersträvar 

(Östersunds kommun, 2019).  

 

- En förväntad ökning av dagvattenflöden till följd av klimatförändringar bör tas 

om hand i öppna system och fördröjande lösningar. Anläggningar ska 

dimensioneras för 100-års regn vid planering och lovhantering. 

 

- Kommunen behöver skapa möjlighet för kontrollerad avrinning, både i 

befintliga miljöer och vid ny exploatering. 

  

- Andelen hårdgjorda ytor i tätbebyggelse ska minska utan att försämra 

tillgänglighet, exempelvis genom användning av mer genomsläppligt material 

där det är möjligt. Kommunen ska stimulera fastighetsägare till att byta till 

gröna tak. 

 

- Alla nya eller reviderade detaljplaner ska säkerställa att det finns tillräckligt 

med grönytor för ett lokalt omhändertagande av dagvatten. Om detta inte är 

möjligt ska en dagvattenutredning visa vart vattnet tar vägen och vilka 

konsekvenser det innebär. 

 

- Kommunen ska mer aktivt använda befintliga parker för dagvattenhantering 

och fördröjning av vatten i diken för en bättre reningseffekt från exempelvis 

vägar och industriområden. Samverkan är viktigt för att skapa 

sammanhängande stråk för öppen dagvattenhantering och mångfunktionella 

ytor. 

  

- När kommunalt dagvatten släpps ut till sjöar och vattendrag ska det vara så 

rent att recipienten kan nå god ekologisk och kemisk status.  

 

Enligt VA-huvudmannen (Östersunds kommun, 2019) förväntas en fastighetsägare i 

innerstan att antingen infiltrera eller fördröja och rena ett 2-årsregn, om inte särskilda 

förutsättningar gäller. Vidare står det i Östersunds kommuns översiktsplan att nya och 

reviderade planer ska innehålla tillräckliga grönytor för ett lokalt omhändertagande av 

dagvatten. Med det som stöd ställer kommunen krav på någon form av fördröjning. 

Sådan fördröjning skulle kunna innebära också en reduktion av avgifterna för 

kommunens omhändertagande av fastighetens dagvatten. 
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Ytterligare samtal med VA-huvudmannen (Östersunds kommun, 2019) kring 

dagvattenhantering för Gustav III:s torg har mynnat i följande specificering av kraven: 

 

A. 2-årsregn ska renas och fördröjas inom fastigheten: 

Ett 2-årsregn efter exploatering (inklusive klimatfaktor 1,25) ska 

fördröjas ner till 2-årsregn för dagens situation. Beräkningarna utförs 

för respektive fastighet. 

 

B. 30-årsregn ska fördröjas inom planområdet: 

Ett 30-årsregn efter exploatering (inklusive klimatfaktor 1,25) ska 

fördröjas ner till 30-årsregn för dagens situation. Detta gäller inom hela 

planområdet och medför att åtgärderna som görs inom framtida 

fastigheter kan tillgodoräknas till hela planområdets omhändertagande 

av ett 30-årsregn. Detta omhändertagande kommer främst beröra VA-

huvudmannen. Ytbehovet beaktas i detaljplanen. 

 

C. Flödet som planområdet maximalt får släppa ut på ledningssystemet är totalt 

138 l/s: 

Detta grundar sig på den procentuella arealen som planområdet täcker 

av det totala avrinningsområdet för dagvattensystemet. Flödet fördelas 

på anslutningspunkterna med hänsyn till hur ledningssystemet är 

dimensionerat. VA-huvudmannen ser helst att flödena fördelas jämnt på 

anslutningspunkterna men viss möjlighet att släppa mer på ena än den 

andra finns.  

 

2.2 MARKANVÄNDNING 

Planområdet har en area av ca 2 ha och utgörs främst av hårdgjord yta med asfalt och 

tak. Ett stråk med träd finns längst Rådhusgatan på torgets östra sida samt några 

träddungar till norr och söder om torget, se Figur 2.   

 

Det finns olika alternativ för utformningen av ytorna i detaljplanen där det bland annat 

har diskuterats om gröna tak skulle kunna vara lämpliga för något eller flera av de 

planerade byggnaderna. Se en trolig utformning i Figur 3. 



 

 

 

 

 

Uppdrag: 296835, Detaljplan Gustav III:s Torg,  2020-02-14 

Beställare: Diös Fastigheter Koncept 

 

O:\SUN\296835\R\_Text\GustavIIItorg_Dagvattenutr_200214.docx 

7(33) 

 

 

Figur 2: Befintlig markanvändning. Flygfoto över Gustav 
den III:s torg. Källa: Eniro.se. 

 

Figur 3. Illustrationsplan (2019-11-22), trolig 
utformning av planområdet.  

 

2.3 TOPOGRAFI 

Marken på Gustav III:s torg lutar från öst till väst med en mindre avvikelse mot det 

nordvästra hörnet. Planområdets sydöstra hörn ligger på ca +322,2 m och det 

nordvästra hörnet ligger på ca + 314,4 m. Se en höjdmodell för marken före 

genomförande av plan i Figur 4. 
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Figur 4. Höjd på mark från laserdata med ett rutnät med upplösning av 2x2 m. 

2.4 GEOTEKNISKA OCH GEOHYDROLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Data från SGU:s kartvisare ger en överblick över jordarters utbredning i och nära 

markytan. Figur 5 visar ett grundlager av moränlera eller lerig morän i hela 

planområdet. Infiltrationsförmågan i nämnda jordar bedöms vara dålig. Således kan 

man inte räkna med att dagvatten från stora regn kommer kunna tas om hand genom 

infiltration. Dessutom kommer stora delar av ytan fortsatt att vara hårdgjord.  
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Figur 5: Utdrag från SGU:s kartvisare jordarter. Blått med pickar representerar moränlera eller lerig morän.  

Tyréns har gjort en geoteknisk undersökning 2019 (Tyréns, 2019) där jorden inom 

området mer specifikt visats bestå överst av ca 0,5 till 1,0 m fyllning bestående av 

sand och grus med inslag och lera, silt och tegel som underlagras av morän på berg. 

Berget har påträffats på mellan ca 1–3 m djup och består av skiffer. Generellt följer 

bergets överyta markytan. Som ytligast har berget påträffats på ca 1 m djup i områdets 

sydvästra hörn. 

 

Med tanke på topografin är det troligt att grundvattnet strömmar genom planområdet 

från öst till väst. Utifrån beskrivning av in- och utströmningsområden i P105 (Svenskt 

Vatten, 2011) utgör planområdet inte ett inströmningsområde för grundvatten idag. 

Däremot skulle det kunna bildas viss inströmning av grundvatten på de platser som 

inte är hårdgjorda. Grundvattennivån har påträffats mellan ca 3–3,5 m under markytan 

vilket tyder på att beaktande av utströmning av grundvatten inte heller är aktuellt inom 

detaljplaneområdet.  

 

2.5 FÖRORENAD MARK 

Inom planområdet har två potentiellt förorenade områden identifierats, se Figur 6 

(Länskarta Jämtlands län, u.å.). Det blåmarkerade området har enligt länsstyrelsen varit 

en bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkeri. Det vitmarkerade potentiellt förorenade 

området vid resecentrum har enligt länsstyrelsen varit en verksamhet för 

drivmedelshantering och är ej riskklassat (E).  

 

Tyréns har genomfört en miljöteknisk markundersökning (2019). I undersökningen har 

förhöjda föroreningshalter påvisats i ett antal punkter. Enligt undersökningen är 

marken som var påverkad av drivmedelshanteringen redan sanerad sedan tidigare. Det 

rekommenderas dock att de förorenade massorna som kvarstår från andra källor 

schaktas upp och transporteras bort. Således beaktas inte den förorenade marken som 

ett hinder för de åtgärder för dagvattenhantering som föreslås i denna utredning.  
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Figur 6: Potentiellt förorenade områden med känslig markanvändning (KM) och ej riskklassade 
föroreningar (E). Källa: Länskarta Jämtlands län.  

2.6 BEFINTLIG AVVATTNING 

Förutom enstaka gröna inslag är torget i nuläget i princip redan så hårdgjort det kan 

vara, med en snabb avrinning som följd. I nuläget avvattnas Gustav III:s torg av 

dagvattenbrunnar och ledningar enligt Figur 7. Avvattning vid resecentrum och 

busstorget sker via dagvattenledningar (D300 mm BTG) som sedan ansluter till 400 

mm ledningarna i det sydvästra hörnet. Den nordvästra sidan av torget avvattnas via 

dagvattenledning (D300 mm BTG). I ledningsunderlaget saknas en ledningsbit enligt 

Figur 7 men enligt VA-huvudmannen fortsätter ledningen söderut i Rådhusgatan. 
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Figur 7. Dagvattenledningar på och från detaljplaneområdet 

Enligt VA-huvudmannen (Östersunds kommun, 2019) har ledningsnätet inga kända 

kapacitetsproblem direkt nedströms busstorget. Ledningarna kan klara dagens flöden 

vid normala regn, men troligtvis inte med hänsyn till en stigande klimatfaktor över tid. 

VA-huvudmannen ser ändå att dagvatten från busstorget gärna minskar jämfört med 

dagens användning med hänvisning till skrivelsen i översiktsplanen, kommunala 

ställningstaganden samt generell kapacitetsbedömning (se avsnitt 2.1). Nätet byggdes 

för ca 50–60 år sedan och staden har sedan dess vuxit och förtätats med både mer och 

snabbare avrinning som följd.  

  

Dagvattenledning 
fortsätter. (Saknas 
i underlaget)  

D300 

D300 

D400 
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2.7 RECIPIENT OCH AVRINNINGSOMRÅDE 

Dagvattenflöden från planområdet tas i normala fall upp i ledningar som mynnar i 

recipienten Storsjön, vars läge visas i Figur 8. 

 

 

Figur 8. Storsjön markerad i turkos. Sjön är recipient för dagvattnet från detaljplaneområdet. 

Enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) ska Storsjön uppfylla 

miljökvalitetsnormerna ”God ekologisk status 2021” samt ”God kemisk ytvattenstatus”. 

Kvalitetskravet för kemisk ytvattenstatus har undantag för PBDE samt kvicksilver och 

kvicksilverföreningar. Skälet till detta är att det i nuläget bedöms vara tekniskt omöjligt 

att sänka dessa halterna till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Dock 

finns det krav på att de nuvarande halterna av PBDE och kvicksilver inte får öka i 

jämförelse med uppmätta halter december är 2015. 

 

I nuläget uppfyller Storsjön, enligt VISS, måttlig ekologisk status. Det orsakas av 

försurning, måttliga halter koppar och flera hydromorfologiska parametrar. Den 

kemiska statusen uppnår ej god på grund av halterna av kvicksilver och PBDE. 

Kvicksilver och PBDE är ämnen som överskrids i alla svenska ytvattenrecipienter. Den 

kemiska statusen utan dessa överallt överskridande ämnen är inte klassificerad. 

 

Under intensiva regn då ledningsnätet inte räcker till, berörs planområdet av två små 

avrinningsområden som avvattnas ytligt vidare mot Storsjön. Det  

avrinningsområdet som rinner via södra sidan av planområdet är ca 3,5 ha, se grön 

polygon i Figur 9. Ett litet avrinningsområde på ca 2 ha rinner via norra sidan av 

planområdet (SCALGO Live, 2019).  
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3 ANALYSER, BERÄKNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 

3.1 ÖVERSVÄMNINGSRISKER 

Enligt SCALGO Live (2019) så finns det flera stråk där dagvatten kan rinna in i 

planområdet. Generellt blir dock inte vattnet stående eftersom marken lutar och det 

inte finns några instängda områden. För bussparkeringarna är marken idag något 

nedsänkt. Det kan ansamlas vatten där i pölar med ett par centimeters djup vid stora 

regn. Även efter omdaning av området bedöms det inte finnas någon större risk för 

översvämningar, så länge höjdsättning utförs på lämpligt sätt, exempelvis så att det 

finns säkra avrinningsvägar och marken lutar ut från huskroppar. Av modellen framgår 

att det dock kan finnas vissa risker för översvämning längre nedströms, exempelvis 

innan passage vid järnvägen, se Figur 9. Dessa översvämningsområden är dock 

påverkade av stora avrinningsområden där planområdet endast utgör en liten del. För 

det översvämmade området i Figur 9 är avrinningsområdet uppströms 1,81 km
2

. Det 

innebär att planområdet utgör ca 1 % av hela avrinningsområdet.  

 

 

Figur 9. Blå stråk visar troliga avrinningsvägar för ytligt dagvatten. Mörkblå fläckar visar vattenansamling 
med djup av 0,5 m vid 100 mm regn. Grön polygon visar avrinningsområde via planområdet (Bildkälla: 

SCALGO Live, 2019) 

Med hjälp av höjdsättning av planen bör man se till att instängda områden undviks. 

Det innebär till exempel att entréer och färdigt golv på byggnader ska ligga högre än 

omkringliggande gator (0,5–0,75 m). Innergårdarna ska ha tydliga låga stråk för som 

kan avleda dagvatten mot allmänna ytor och gator.  

 

Eftersom planområdet redan idag huvudsakligen är hårdgjort bedöms inte 

planändringen påverka omkringliggande byggelse väsentligt vad gäller 

översvämningsrisker. Vid genomförandet av planen skulle säkra avrinningsvägar vid 

skyfall kunna omfördelas i förhållande med dagens utformning så att dagvattnet 

antingen leds rakt igenom planområdet och/eller leds om vid Rådhusgatan och 

Thoméegränd, se gröna pilar i Figur 10. Utifrån illustrationsplanen (Figur 3) innebär 

pilen genom mitten av området att höjdsättning bör göras för att tillåta att flödet 

rinner via planerade torgytan och trappan. En säker avrinningsväg bör skapas i trappan 

så att vattnet inte rinner över varje trappsteg, utan till exempel via ett lägre stråk på 
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sidan om trappan. Hänsyn bör tas till flödet från hela avrinningsområdet vid 

dimensionering av detta stråk. Enligt illustrationsplanen som har en preliminär 

höjdsättning bedöms inga särskilda översvämningsrisker vid skyfall föreligga. 

 

 

Figur 10. Möjliga sekundära avrinningsvägar för dagvatten inom planområdet efter genomförande av 
planen (gröna pilar). Gatuavrinning utanför planområdet visas med turkosa pilar. (Bakgrundsbild: SCALGO 
Live, 2019) 

  

Höjdsättning som 
tillåter kontrollerad 
avledning via 
planerat torg och 
trappa vid extrema 
regn 

Höjdsättning som 
tillåter avledning 
via Rådhusgatan 
och Thoméegränd 
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3.2 FLÖDESBERÄKNING 

Dimensionerande dagvattenflöden har beräknats för nuläget och jämförts med 

situationen efter genomförande av planen. Befintlig och planerad markanvändning 

visas i Figur 11.  

 
 
 
 

 
Figur 11. Till vänster: kartering av befintliga ytor. Tak (orange), gräs och grus (grönt), asfalt och väg (grå). 
Till höger: kartering av ytor efter planerad exploatering.  

 

Rationella metoden har använts för beräkningar i enlighet med P110 (Svenskt Vatten, 

2016).  

 

q d max = A * φ * i(tr) 

 

där:  

q d max = Maximalt dagvattenflöde (l/s) 

A  = Avrinningsområdets area (ha) 

φ  = Avrinningskoefficient  

i(tr)  = Dimensionerande nederbördsintensitet (l/(s*ha)) 

tr  = Regnets varaktighet 

 

Enligt P110 ska centrum- och affärsområden dimensioneras för återkomsttiden 10 år 

vid fylld ledning. Beräkningar har även gjorts för en återkomsttid av 2 år som använts 

för att räkna på magasineringsbehovet för dagvattentaxereducering (avsnitt 2.3).  

100-årsregnet studeras inte på kvartersnivå eftersom det antas fri ytlig avrinning från 

området vid skyfall. Dimensionerande nederbördsintensitet för en återkomsttid av 

10 år med en varaktighet på 10 min är 228 l/s, ha. Hänsyn till framtida 

klimatförändringar har tagits genom att multiplicera beräknade flöden med en 

klimatfaktor på 1,25. Avrinningskoefficienter utifrån P110 (Svenskt Vatten, 2016) och 

StormTac (2019) har tillämpats.  

 



 

 

 

 

 

Uppdrag: 296835, Detaljplan Gustav III:s Torg,  2020-02-14 

Beställare: Diös Fastigheter Koncept 

 

O:\SUN\296835\R\_Text\GustavIIItorg_Dagvattenutr_200214.docx 

16(33) 

3.2.1 KVARTERSMARK 

Kvartersmarken uppdelas i de två fastigheterna Magistern 5 och Centrum 2. 

Uppdelningen visas i Figur 12. Centrum 2 kommer efter genomförande av planen 

troligen att delas upp i flera fastigheter (i figuren numrerade med I – III).  

 

 

Figur 12. Indelning av kvartersmark i planområdet. Magistern 5 ligger i den norra delen av planområdet 
och Centrum 2 ligger i den södra och kommer troligen delas upp på flera fastigheter (I - III).  

I Tabell 1 redovisas avrinningsberäkning för kvartersmark före och efter planerad 

exploatering. Avrinningen för Centrum 2 har även beräknats för ett scenario då grönt 

tak anläggs på fastigheten I med syfte att visa olika möjligheter för fördröjning av 

dagvatten på kvartersmarken. Resultatet av denna flödesberäkning redovisas i Tabell 

2. Bjälklagsmarken i kvartersmarken antas ha samma avrinningskoefficient som ett 

grönt tak. 
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Tabell 1. Avrinningsberäkning från kvartersmark på fastigheten Centrum 2 utan grönt tak på fastigheten I.  

 

 

Tabell 2. Avrinningsberäkning från kvartersmark på fastigheten Centrum 2 med grönt tak på fastigheten I. 

 

 

Dimensionerande regn

Återkomsttid 2 år

Varaktighet 10 min

Regnintensitet 134,1 l/s*ha

mm nederbörd 8 mm

l/s m
3

CENTRUM 2 - före exploatering avrinnkoeff red. area

A (ha) ⱷ Ared

Tak 0,10 0,9 0,09 12 7

Asfaltsyta, plattor 0,42 0,8 0,34 45 27

Grus, gräs 0,11 0,1 0,01 1 1

Summa 0,63 0,69 0,44 59 35

CENTRUM 2 - efter exploatering 

Tak, sedum 0,02 0,38 0,01 1 0,6

Innergård, bjälklagsmark 0,11 0,38 0,04 6 3

Tak 0,44 0,9 0,40 53 32

Asfaltsyta 0,05 0,8 0,04 5 3

Gård med inslag av grönt 0,004 0,33 0,001 0 0

Summa 2-års regn 0,63 0,78 0,49 66 40

Flöde före exploatering:  59 l/s

Flöde efter exploatering: 66 l/s

Diff i % 12 %

Diff flöde 7 l/s

Flöde efter exploatering (med klimatfaktor 1,25): 82 l/s

Återkomsttid 2 år

Varaktighet 10 min

Regnintensitet 134,1 l/s*ha

mm nederbörd 8 mm

l/s m
3

CENTRUM 2 - före exploatering avrinnkoeff red. area

A (ha) ⱷ Ared

Tak 0,10 0,9 0,09 12 7

Asfaltsyta, plattor 0,42 0,8 0,34 45 27

Grus, gräs 0,11 0,1 0,01 1 1

Summa 0,63 0,69 0,44 59 35

CENTRUM 2 - efter exploatering 

Tak, sedum 0,29 0,38 0,11 15 9,0

Innergård, bjälklagsmark 0,11 0,38 0,04 6 3

Tak 0,23 0,9 0,20 27 16

Asfaltsyta 0,8 0,00 0 0

Gård med inslag av grönt 0,33 0,000 0 0

Summa 2-års regn 0,63 0,56 0,36 48 29

Flöde före exploatering:  59 l/s

Flöde efter exploatering: 48 l/s

Diff i % -19 %

Diff flöde -11 l/s

Flöde efter exploatering (med klimatfaktor 1,25): 60 l/s
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Flödesberäkningen visar att avrinningen från kvartersmarken på Centrum 2 beräknas 

öka med ca 20 l/s för ett 2-årsregn med klimatfaktor. Om grönt tak anläggs på 

fastigheten I beräknas avrinningen från Centrum 2 inte öka efter exploatering, även 

med klimatfaktor. Avrinningsberäkning för kvartersmarken på Magistern 5 visas i 

Tabell 3. På denna fastighet beräknas flödet öka med ca 14 l/s efter exploatering till 

följd av klimatfaktorn som inkluderats i beräkningen.  

 

 

Tabell 3. Avrinningsberäkning från kvartersmark på fastigheten Magistern 5. 

 

 

 

  

Återkomsttid 2 år

Varaktighet 10 min

Regnintensitet 134 l/s*ha

mm nederbörd 8 mm

l/s m
3

MAGISTERN 5 - före exploatering avrinnkoeff red. area

A (ha) ⱷ Ared

Tak 0,03 0,9 0,02 3 2

Asfaltsyta, plattor 0,08 0,8 0,06 8 5

Grus, gräs 0,01 0,1 0,00 0,1 0,08

Summa 0,11 0,76 0,09 12 7

MAGISTERN 5 - efter exploatering A (ha) ⱷ Ared

Tak 0,03 0,9 0,02 3 2

Asfaltsyta 0,08 0,8 0,06 8 5

Gröna ytor 0,01 0,1 0,00 0 0,1

Summa 2-års regn 0,11 0,76 0,09 12 7

Flöde före exploatering:  12 l/s

Flöde efter exploatering: 12 l/s

Diff i % 0 %

Diff flöde 0 l/s

Flöde efter exploatering (med klimatfaktor 1,25): 14 l/s
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3.2.2 PLANOMRÅDE 

I Tabell 4 och Tabell 5 redovisas beräkningar av avrinning för hela planområdet före 

och efter planerad exploatering samt flöde efter exploatering med klimatfaktor 1,25.  

 

Tabell 4. Avrinningsberäkning från hela planområdet före planerad exploatering. 

 

 

Tabell 5. Avrinningsberäkning från hela planområdet efter planerad exploatering. 

 

Dimensionerande regn

Återkomsttid 2 år 10 år 30 år

Varaktighet 10 min 10 min 10 min

Regnintensitet 134,1 l/s*ha 228,0 l/s*ha 327,9 l/s*ha

mm nederbörd 655 mm/år 8 mm 14 mm 20 mm

l/s m
3

l/s m
3

l/s m
3

avrinnkoeff red area

Före exploatering A (ha) ⱷ Ared

Tak 0,13 0,9 0,11 750 15 9 26 16 38 23

Asfaltsyta, plattor 1,08 0,8 0,86 5659 116 70 197 118 283 170

Väg (Rådhusgatan) 0,51 0,8 0,41 2672 55 33 93 56 134 80

Väg (Thoméegränd) 0,13 0,8 0,10 681 14 8 24 14 34 20

Grus, gräs 0,17 0,1 0,02 112 2 1 4 2 6 3

Summa 2,02 0,75 1,51 9875 202 121 344 206 494 297

Årsbasis

m³/år

Återkomsttid 2 år 10 år 30 år

Varaktighet 10 min 10 min 10 min

Regnintensitet 134 l/s*ha 228 l/s*ha 328 l/s*ha

mm nederbörd 655 mm/år 8 mm 14 mm 20 mm

l/s m
3

l/s m
3

l/s m
3

avrinnkoeff red area

Efter exploatering A (ha) ⱷ Ared

Tak, sedum* årsbasis 0,02 0,25 0,01 33

Tak, sedum* 2-årsregn 0,02 0,38 0,01 1 1

Tak, sedum* 10-årsregn 0,02 0,64 0,01 3 2

Tak, sedum* 30-årsregn 0,02 0,75 0,02 5 3

Innergård bjälklagsmark 

(sedum* årsbasis) 0,12 0,25 0,03 197

Innergård, bjälklagsmark* 

2-årsregn 0,12 0,38 0,05 6 4

Innergård, bjälklagsmark* 

10-årsregn 0,12 0,64 0,08 18 11
Innergård, 

bjälklagsmark*30-årsregn 0,12 0,75 0,09 30 18

Tak 0,51 0,9 0,46 3006 62 37 105 63 151 90

Asfaltsyta 0,52 0,8 0,42 2735 56 34 95 57 137 82

Väg (Rådhusgatan) 0,46 0,8 0,37 2410 49 30 84 50 121 72

Väg (Thoméegränd) 0,13 0,8 0,10 681 14 8 24 14 34 20

Gröna ytor 0,11 0,1 0,01 72 1 1 3 2 4 2

Gård med inslag av grönt 0,15 0,33 0,05 324 7 4 11 7 16 10

Summa årsbasis 2,02 0,71 1,44 9459

Summa 2-års regn 2,02 0,72 1,46 196 118

Summa 10-års regn 2,02 0,74 1,50 342 205

Summa 30-årsregn 2,02 0,75 1,51 496 298

Flöde före exploatering:  9875 m³/år 202 l/s 344 l/s 494 l/s

Flöde efter exploatering: 9459 m³/år 196 l/s 342 l/s 496 l/s

Diff i % -4 % -3 % -1 % 0 %

Diff flöde -416 m³/år -6 l/s -2 l/s 2 l/s

Flöde efter exploatering (med klimatfaktor 1,25): 245 l/s 427 l/s 621 l/s

Årsbasis

m³/år
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Som framgår av beräkningarna ökar det dimensionerande flödet efter genomförande 

av planen på grund av klimatfaktorn. Flödet utan klimatfaktor efter exploatering är i 

princip oförändrat jämfört med nuläget, men med hänsyn till klimatfaktorn ökar det 

dimensionerande flödet med 25 %.  

 

3.3 FÖDRÖJNINGSVOLYMER 

Den erforderliga fördröjningsvolymen har beräknats utifrån kraven A, B och C i avsnitt 

2.1 och P110:s beräkningsverktyg i bilaga 10.6 (Svenskt Vatten, 2016). I vanliga fall 

brukar det antas en rinntid på 10 min. Beräkningsverkyget ger stora skillnader i 

erforderliga magasinsvolymer utifrån olika rinntider varför faktiska rinntider 

uppskattas för denna detaljplan. Rinnsträckorna inom fastigheten till en eventuell 

fördröjningsanläggning är mycket små och det är därför rimligare att sätta en rinntid 

på exempelvis 2 minuter som motsvarar en rinnsträcka på ca 60 meter i en hastighet 

på 0,5 m/s. 

 

Avtappningen, dvs det maximalt tillåtna flödet ut från varje beräknade enhet, varierar 

utifrån kraven. Se resultaten i Tabell 6. Fördröjningsvolymen för Centrum 2 har 

beräknats för två scenarier där fastigheten I anläggs med eller utan grönt tak, enligt 

avsnitt 3.2.1. För krav A och B baseras avtappningen på avrinningen från 

kvartersmarken vid nuvarande markanvändning.  

 

 

Tabell 6. Erforderliga fördröjningsvolymer utifrån krav A, B och C (avsnitt 2.1) 

 Reducerad 

area 

(ha) 

Avtappning 

 

(l/s) 

Erforderlig 

fördröjningsvolym 

(m
3

) 

A: Kvartersmark 2-årsregn: 

 

   

• Magistern 5 

 

• Centrum 2 - utan 

grönt tak på 

fastigheten I  

 

• Centrum 2 - med 

grönt tak på 

fastigheten I  

0,09 

 

0,49 

 

 

 

0,36 

12 

 

59 

 

 

 

59 

1 

 

11 

 

 

 

0 

 

    

B: Hela DP, 30-årsregn: 

 

1,51 494 57 

C: Hela DP, 30-årsregn, 

maxkapacitet 138 l/s i 

ledning: 

1,51 138 305 

    

C: Halva DP, 30-årsregn, 

maxkapacitet 70 l/s i 

anslutningspunkt 

0,75 70 150 

 

Den volym som kommer att beröra varje fastighet är liten. För centrumfastigheten är 

den framtida fastighetsfördelningen ännu osäker varför inte beräkningarna redovisats 

för mindre enheter. Man kan dock föreställa sig att ungefär hälften av den redovisade 
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volymen för krav A, dvs 6 m
3

 blir den erforderliga volymen för en framtida fastighet i 

centrum (I) och för den södra delen av centrumfastigheten 4 respektive 2 m
3

 i västra (II) 

respektive östra sidan (III). Övriga redovisade volymer i tabellen berör VA-

huvudmannen enligt avsnitt 2.1 och ska inrymmas på allmän platsmark. Om 

fastigheten I anläggs med grönt tak beräknas det inte finnas behov av ytterligare 

fördröjning på Centrum 2, enligt krav i 2.1.  

 

Det är stora skillnader mellan kraven A, B jämfört med C. För att VA-huvudmannen ska 

lyckas fördröja ett 30-årsregn till den bedömda kapaciteten krävs stora insatser. Vidare 

utredning rekommenderas, till exempel med hjälp av en dagvattenmodell, för att 

bedöma var VA-huvudmannens fördröjningsinsatser har störst effekt. 

3.4 ANSLUTNINGSPUNKT OCH FLÖDE 

Avvattning av torget kommer behövas utformas helt på nytt. Detta studeras vidare i 

projekteringsskedet. De befintliga ledningarna på torget kommer troligtvis inte kunna 

ligga kvar efter grundläggningen av de nya byggnaderna. På torgets östra sida längs 

med Rådhusgatan finns det idag en dagvattenledning som avvattnar en del bebyggelse 

uppströms som berörs av ny bebyggelse. Bedömd ledningsflytt behövs utmed 

Rådhusgatan. Av ledningsunderlaget framgår att den dagvattenledning som ligger i 

Thoméegränd troligtvis ligger utanför planerad exploatering och kan därför ligga kvar 

vid genomförande av plan. Den framtida fastighetsbildningen är osäker men det är 

troligt att varje fastighet får en egen dagvattenservis. 

3.5 FÖRORENINGSBERÄKNING 

Dagvattnets teoretiska föroreningsinnehåll har beräknats enligt Tabell 7 för att 

bedöma konsekvenserna av genomförande av planen. Schablonhalter från StormTac 

(2019) har använts för de olika typerna av markanvändning. Föroreningsmängderna 

har baserats även på den årliga nederbörden 655 mm/år (SMHI, 2019). Beräkningar 

visar att planerad exploatering sannolikt bidrar till en reduktion av många olika typer 

av föroreningar då stora trafikerade asfaltsytor görs om till torg och tak. Mängder av 

några metaller beräknas kunna öka, detta eftersom det tagits hänsyn till att trafiken 

väntas öka på Rådhusgatan och Thoméegränd enligt trafikutredning (Tyréns, 2019). 

Det innebär att reningsåtgärder krävs för att föroreningsbelastning efter exploatering 

inte ska öka jämfört med nuvarande belastning från området. En extra kolumn i Tabell 

7 redovisar troliga föroreningsmängder efter att dagvatten genomgått rening i 

svackdiken längs med Rådhusgatan. Se avsnitt 4.1. 
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Tabell 7. Beräknade föroreningar före och efter genomförande av planändring. 

 

 

Utan dagvattenåtgärder skulle planen kunna bidra till ökad belastning metallhalter i 

Storsjön. För att undvika ökning av bland annat metaller är det därför viktigt att 

implementera dagvattenåtgärder (avsnitt 4). Dock är det troligt att kopparutsläppen 

minskar i och med genomförande av planen även utan särskilda dagvattenåtgärder, 

förutsatt att koppar inte används som byggnadsmaterial.  
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4 FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING 

Med utgångspunkt från krav A och B i avsnitt 2.1, att inte öka flödet efter 

genomförande av planen inklusive en klimatfaktor, behövs endast en marginell 

fördröjning i form av några få kubikmeter inom kvartersmark. Det som bedöms som 

mest avgörande för dagvattenhanteringen i planområdet är reningsbehovet. 

Huvuddelen av föroreningarna uppkommer från trafiken. Därför är det reningsmässigt 

mest effektivt att vägdagvattnet renas så nära källan som möjligt, d.v.s. på allmän 

platsmark. 

 

4.1 RENING 

För att behandla dagvatten från vägen rekommenderas till exempel en kombination av 

svackdiken med skelettjordar för planerade träd och nedsänkta gröna ytor såsom 

växtbäddar eller regnbäddar. Skelettjordar och växtbäddar kan generellt rena stora 

mängder partikelbundna föroreningar och till viss del lösta föroreningar. Om dessa 

tillämpas bedöms det att dagvattenkvaliteten från planområdet efter exploateringen 

kan förbättras jämfört med idag. Se typiska reningsvärden i olika typer av anläggningar 

i Tabell 8. Efter rening av vägdagvatten i exempelvis svackdiken beräknas samtliga 

metaller förutom zink och kadmium minska. Om dagvatten från kvartersmark och 

torgytor hanteras i en kombination av de anläggningar som redovisas nedan kan en 

effektiv rening uppnås även för dessa ämnen.  

 

Tabell 8. Reduktion av föroreningar (StormTac, 2019). 

 

 

Gestaltningsexempel för olika dagvattenanläggningar finns i figurerna nedan. 

 

 

Svackdike Biofilter (raingarden) Skelettjord Översilningsyta 

P 35% 65% 55% 40%

N 35% 40% 55% 30%

Pb 65% 80% 75% 55%

Cu 50% 65% 75% 55%

Zn 65% 85% 80% 50%

Cd 65% 85% 65% 55%

Cr 50% 55% 70% 45%

Ni 50% 75% 65% 45%

Hg 15% 80% 50% 20%

SS 70% 80% 90% 70%

Olja 85% 70% 85% 80%
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Figur 13. Svackdiken intill vägar. Vänster: svackdike med trädplantering. Höger: upphöjda brunnar jämfört 

med dikesbotten (bildkälla: P105, Svenskt Vatten 2011) 

För en mer stadsmässig gestaltning kan kantsten användas om den är nedsänkt, eller 

har flera släpp i kantstenen, exempel i Figur 14. 

 

 

Figur 14. Vänster: växtbädd med träd. Höger: släpp i kantsten (Bild: Tyréns) 

  

4.2 FÖRDRÖJNINGSPOTENTIAL 

Ett svackdike kan utformas med olika djup och bredd. Konservativt räknat skulle ett 

svackdike kunna ha sektioner som i Figur 15 med 0,2 m djup. Förutsatt att eventuella 

brunnar inte sätts i botten utan i höjd med överkanten på diket kan för 2–4 meters 

bredd erhålls en fördröjningsarea 0,2–0,44 m
3

/meter. Även längden på svackdiket har 

betydelse för den effektiva volymen eftersom dikena bör ha en viss lutning. Slänterna 

som redovisas som exempel i Figur 15 är flacka nog att vara körbara vilket underlättar 

för skötsel så som gräsklippning men bör även kunna utformas djupare. 
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Figur 15. Exempel tvärsektioner svackdike. 

I Rådhusgatan kan enligt illustration bli aktuellt med två till tre gröna stråk med träd. 

Total längd är ca 120 m. Om dessa stråk utformas som svackdiken kan således en 

fördröjningspotential om ca 76 m
3

 erhållas för två stråk och ca 108 m
3

 för tre stråk. 

 

Skelettjordar antas ha ca 4 m
3

 tillgänglig magasineringsvolym per träd (Stockholm 

stad, 2017) och växtbäddar antas kunna ha ett fördröjningsdjup på upp till 30 cm. För 

enbart Rådhusgatan finns i illustrationsplanen ca 38 träd men för att räkna mer 

konservativt antags här ca 20 träd, särskilt med tanke på att träd i mittremsa mellan 

körbanor växer i en mycket utsatt situation. Antalet träd bör utredas vidare för att 

säkerställa att varje träds krav på utrymme, vatten, luft, näring med mera 

tillfredsställs. För 20 träd erhålls en ungefärlig fördröjningsvolym i skelettjord på ca  

80 m
3

. 

 

I torgytan mitt i detaljplanområdet finns ungefär 10 träd illustrerade. Det antas att 

dessutom ytterligare ca 10 träd utöver det tillkommer för resterande allmänna ytor 

inom planområdet (totalt 20 träd på torg och allmänna platser utöver Rådhusgatan). 

Med skelettjordar kan de fördröja ytterligare ca 80 m
3

. Träd och grönska kombineras 

gärna, tex i växtbäddar, se Figur 16 och Figur 17. 
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Figur 16. Exempel på grönska, växtbäddar i hårdgjord miljö (Bildkälla: Tyréns) 

 

Figur 17. Exempel på grönska kombinerat med hårdgjorda ytor (bildkälla: Svenskt Vatten, 2011) 

Efter fördröjningsåtgärder i Rådhusgatan samt tidigare nämnda skelettjordar saknas 

ungefär 60 m
3

 i magasineringsvolym för att kunna fördröja 30-årsregnet till 138 l/s 

enligt krav C i avsnitt 2.1. Detta skulle till exempel kunna motsvara ytterligare 

fördröjning i växtbäddar inom de allmänna ytorna på ca 200–600 m
2

 för ett djup på 

0,3 till 0,1 m. Se exempel på ytbehovet i Figur 18. 
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Figur 18. Cyanfärgade ytor motsvarar 200 m2. Exempel på ytor som skulle kunna reserveras för 
dagvattenanläggning. Ytornas placering är endast ett förslag och kan ändras vid behov.  

En sammanfattning av potentiella fördröjningsvolymer för de beskrivna 

dagvattenlösningarna finns i Tabell 9. Observera att dessa är bara exempel och att de 

effektiva fördröjningsvolymerna i varje anläggning kan bli större eller mindre beroende 

på utformning i projekteringsskedet. Det är troligt att det vid de intensiva regnen kan 

bli en viss vattenspegel i anläggningarna, men observera att i små och vanliga regn 

kommer vatten att infiltrera in i anläggningar och inte synas särskilt länge. Detta kan 

också styras av önskemål under projekteringen. 

 

Tabell 9. Sammanfattning av föreslagna dagvattenlösningar med fördröjningsvolymer. 

Anläggningstyp Antaganden Volym (m
3

) 

Svackdiken Rådhusgatan 

alt. 

Växtbäddar Rådhusgatan 

2 rader à 120 m 

alt. 

2 rader à 360 m
2

 och 

0,25 m djup  

 

76  

alt. 

90 

Skelettjordar Rådhusgatan 20 st 80 

Skelettjordar övriga 

allmänna ytor 

 

20 st 80 

Växtbäddar övriga 

allmänna ytor 

300 m
2

 à 0,2 m djup 60 

   

Totalt   296 till 310  
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Hänsyn bör även tas till att i vanliga fall dimensioneras växtbäddar och liknande 

åtgärder för 2- till 5-årsregn. Då rekommenderas kompletterande nedsänkta 

multifunktionella ytor eller att genomsläppliga beläggningar med underliggande 

magasin anläggs på allmänna ytor som kan fördröja resterande volymer. 

4.3 SLÄCKVATTEN 

Katastrofskydd kan anordnas genom att ha en avstängningsanordning på 

dagvattensystemet för att förhindra att eventuellt förorenande ämnen tar sig vidare ut i 

recipienten. Alternativt kan avrinning till dagvattensystemet förhindras genom att 

gallerbrunnar och inlopp till utsatta dagvattenanläggningar täcks med gummiduk. Då 

rinner förorenat vatten vidare på ytan och måste hanteras nedströms. 

4.4 EXEMPEL PÅ SYSTEMLÖSNING 

Ett exempel på en systemlösning redovisas i Figur 20. I detta fall har fastigheten I på 

kvartersmarken i Centrum 2 inte grönt tak. Fallet där fastigheten har grönt tak 

redovisas i Figur 20. Efter föreslagna åtgärder avleds lämpligen dagvatten till 

anslutningspunkter på dagvattennätet. Detta kan ske till olika platser, exempelvis vid 

de röda cirklar som redovisas i Figur 20, något som bör utredas vidare i 

projekteringsskedet. I fallet då fastigheten I på Centrum 2 har grönt tak finns en större 

fördröjningsvolym än vad som krävs enligt Tabell 6. Det är dock nödvändigt eftersom 

det krävs åtgärder för fördröjning även på fastigheterna II och III på Centrum 2 även i 

fallet då fastigheten I har grönt tak. Dagvattnet på fastigheten Magistern 5 föreslås 

fördröjas i exempelvis växtbädd dimensionerad för en fördröjningsvolym av ca 1 m
3

. 

Observera att lägen för växtbäddar och svackdiken endast är förslag och kan ändras då 

planområdets utformning fastställs.  
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Figur 19. Exempel på en kombination av dagvattenlösningar som möjliggör fördröjning och rening för fallet 
då fastighet I på Centrum 2 inte har grönt tak. Dagvattennät redovisas med gröna streck. Röda cirklar visar 
exempel på lämpliga anslutningspunkter till dagvatten. 
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Figur 20. Exempel på en kombination av dagvattenlösningar som möjliggör fördröjning och rening för fallet 
då fastighet I på Centrum 2 har grönt tak. Dagvattennät redovisas med gröna streck. Röda cirklar visar 
exempel på lämpliga anslutningspunkter till dagvattennätet. 
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Det rekommenderas utkastare från tak där så är möjligt och avrinning från hårdgjorda 

ytor på innergård till gröna översilningsytor, dvs gröna multifunktionella ytor som har 

en liten lutning och är höjdsatta för att kunna ta emot dagvatten utan att det blir 

stående där. Dagvattnet kan efter fördröjning samlas upp i brunnar i marken på 

bjälklaget och avledas till dagvattennätet. I Figur 20 och Figur 20 föreslås dagvatten 

omhändertas genom ytlig fördröjning söder om Centrum 2 i två raingardens eller 

översilningsytor. Placeringen av dessa är endast ett förslag och kan flyttas vid behov. 

Om anläggning av raingardens eller översilningsytor inte är möjlig på grund av infarter 

till garage eller liknande föreslås att fördröjning av dagvatten där istället åstadkoms 

genom i underjordiska magasin.  

 

4.5 KOSTNADER 

För att ge en rättvis bild av vad det kostar med dagvattenanläggningarna bör hänsyn 

tas till både anläggningskostnader samt driftkostnader. Kostnader varierar dock 

mycket beroende på området, markens beskaffenhet, tillgänglig yta mm. Göteborgs 

Stad har sammanställt kostnadsexempel för ett antal anläggningar i den kommunala 

verksamheten i Ekonomiska konsekvenser av grönytefaktor – park och dagvatten 

(2015). I Tabell 10 redovisas några uppskattade kostnader från dokumentet. Observera 

även att grön infrastruktur skapar mervärde som inte har beskrivits eller värderats 

nedan.  

 

Tabell 10. Kostnader för dagvattenanläggningar (källa: Göteborgs Stad, 2015) och uppskattning för Gustav 

III:s torg 

 
 

Enligt Kostnadsberäkningar av exempellösningar för dagvatten (WRS, 2016) kostar 

träd med skelettjordar ca 60 000 kr (jmf med traditionell anläggning 25 000 kr) per 

träd. Regelbunden drift och underhåll bör ske av samtliga typer av dagvattenlösningar. 

Troligen ligger den årliga drift- och underhållskostnaden för olika typer av 

dagvattenanläggningar på runt 5–15 % av anläggningens investeringskostnad. Ingen 

hänsyn är tagen till vinterväghållning (Göteborgs Stad, 2015). 
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5 SLUTSATS 

I dagvattenutredningen har det visats exempel på dagvattenlösningar som, om de 

tillämpas, gör det möjligt att uppfylla kommunens önskemål om fördröjning samt 

dagvattenkvalitet. Båda dessa faktorer bidrar till att uppnå god kemisk och ekologisk 

status i Storsjön.  

 

Vid beräkningar har det förutsatts att det kommer bli ett grönt tak på ca 200 m
2

 och 

grön innergård på södra kvartersmarken (Centrum 2 II och III). Det har även antagits i 

beräkningarna att ca 2/3 av torgytan som löper på tvären genom planområdet blir en 

genomsläpplig yta. Utöver det har en kombination av lokala åtgärder föreslagits där 

dagvattnet kan bli en resurs för landskapsbilden.  

 

Planområdet är inte särskilt utsatt för översvämningsrisker, och det är viktigt att även 

framtida höjdsättning av området säkerställer en avrinning bort från byggnader.  
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