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Sammanfattning  
Dagvattenutredningen ämnar kartlägga förutsättningar för dagvatten- och skyfallshantering samt ta fram ett 
förslag på hantering inom området. Då området är beläget invid recipient kommer fokus främst att ligga på 
rening av dagvatten samt skyfallsproblematik. 

Utredningsområdet är i dagsläget mycket hårdgjort med vidsträckta takytor, asfalterade gårdsytor och 
parkeringar. Föreslagen utbyggnad inom området medför för samtliga delområden en minskning av andelen 
hårdgjorda ytor, förutom för delområde Norsen. 

Föroreningsberäkningar visar att planen bidrar till en liten ökning i föroreningsmängd jämfört med befintliga 
förhållanden för samtliga delområden utom den norra delen av Nils Jakobsonsgatan (föroreningsmängden 
minskar efter utbyggnad). Med tanke på den låga ökningen i föroreningsmängd föreslås minsta 
rekommenderade andel anläggningsyta utav reducerad area för biofilter/växtbädd på 1 % avsättas inom 
utredningsområdet för rening. Reserveras ett ytanspråk om ca 1 % av den reducerade arean inom 
delområdena för rening reduceras beräknade mängder för utbyggnaden till mängder vid befintliga 
förhållanden. 

Förutsatt föreslagen rening i biofilter/växtbäddar kommer föroreningsbelastningen på recipienten Viskan inte 
att öka. Med tanke på osäkerheter i beräkningar, att ”värsta fall/scenario” genomgående tillämpats på framtida 
förhållanden i beräkningar, samt att rening rekommenderas inom delområden där det egentligen inte krävs 
minskar föroreningsmängden från utredningsområdet i sin helhet, jämfört med befintliga förhållanden. Den 
höga ambitionsnivå som satts för reningen inom området kan på så vis bidra till att förbättra möjligheterna till 
att uppnå god status i recipienten Viskan. 

Analyser i Scalgo Live visar att det i dagsläget finns översvämningsrisk vid skyfall inom utredningsområdet. 
Planen riskerar att medföra risk för översvämning av nya byggnader på kvartersmark, samt att ny bebyggelse 
riskerar att medföra att belastningen i den befintliga lågpunkt som Nils Jakobsonsgatan underfart av riksväg 
40 utgör ökar. 

Inom delområdet Blåklinten är det av vikt att ny passage som öppnas upp i befintlig byggnad höjdsätts så att 
en skyfallsled söderut, mot Viskan möjliggörs. Ny byggnad på befintlig parkering inom delområdet planeras 
ges entréer som vetter mot Nils Jakobsgatan. Säkerhetsmarginal mot den utbredda översvämning som kan 
ses i lågpunkten under riksväg 40 och nya entréer är här av stor vikt. 

I princip hela delområdet för Norsen planeras utgöras av ett P-hus med infart i höjd med lågpunkten på Nils 
Jakobsonsgatan. Baserat på utförd skyfallsanalys i Scalgo Live där maximal regnvolym om 150 mm har 
analyserats riskerar planerad infart till P-huset att översvämmas. 

Den U-formade bebyggelse som inom delområde Astern föreslås medför risk för att nya instängda områden 
skapas. Öppning i bebyggelsestrukturen i form av en portik eller liknande rekommenderas, alternativ att 
byggandens utformning ses över. Avskärande åtgärder som leder vatten förbi framtida innegårdar, samt 
säkerhetsmarginal till färdig golvnivå rekommenderas. Sömmerskegången rekommenderas höjdsättas så att 
gatan utgör skyfallsled mot Viskan. 

Ny byggnad som föreslås på befintlig parkering utmed Nils Jakobsonsgatan inom delområde Astern medför att 
befintlig lågpunkt fylls ut och att belastningen på lågpunkten under riksväg 40 ökar. 

Sammantaget medför ny bebyggelse inom utredningsområdet risk för att belastningen i lågpunkten på Nils 
Jakobsonsgatan under riksväg 40 ökar. Det krävs att konsekvenser vid skyfall utreds mer detaljerat. 
Förslagsvis genom att en skyfallskartering över hela avrinningsområdet till lågpunkten där hänsyn tas till 
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avbördning i befintligt ledningsnät genomförs. Detta för att med större säkerhet kunna verifiera 
översvämningen utbredning, utreda hur mycket större belastningen i lågpunkten blir, samt utreda möjligheter 
till uppströms åtgärder. 

n:\108\22\1082242\5 arbetsmaterial\01 dokument\r\dagvattenutredning dp pulsenområdet_lev_220812.docx 2022-08-12 | Sida 4 av 52 



    

 
  

        
  

             
 

 

   
    

   
   
     

       
     

   
   
    

    
    

   
        
        

        
   

   
   

     

    
   

   
    

    

   
   

   
   

   
    

      

      

      

   
   

Pulsenområdet, dagvattenutredning till detaljplan 

Uppdragsnr.: 108 22 42 Version: 1 

Innehåll 

1 Inledning 7 

1.1 Planerad exploatering 7 

2 Förutsättningar 9 

2.1 Underlag 9 

2.2 Riktlinjer för dagvatten 9 

Avledning och fördröjning av dagvatten 9 

Rening av dagvatten 10 

3 Orientering 12 

3.1 Topografi 12 

3.2 Befintliga dagvattenledningar 13 

Kommunalt system 13 

Privat system 13 

3.3 Recipient 13 

3.4 Översvämningsrisk map höga vattenstånd i Viskan 14 

3.5 Översvämningsrisk map skyfall – befintlig situation 15 

Nils Jakobsonsgatans underfart av riksväg 40 16 

Blåklinten 21 

Norsen 24 

Astern 25 

3.6 Geotekniska förhållanden 27 

4 Dimensionerande dagvattenflöden 29 

4.1 Markanvändning 29 

Kvartersmark 29 

Allmän platsmark 30 

4.2 Dimensionerande dagvattenflöden 31 

5 Dagvattenkvalitet 33 

5.1 Kvartersmark 34 

Blåklinten 34 

Norsen 35 

Astern 35 

5.2 Allmän platsmark 36 

Nils Jakobsonsgatan – norr 36 

Nils Jakobsonsgatan – söder 37 

6 Översvämningsrisk för framtida situation 38 

6.1 Blåklinten 39 

6.2 Norsen 40 

n:\108\22\1082242\5 arbetsmaterial\01 dokument\r\dagvattenutredning dp pulsenområdet_lev_220812.docx 2022-08-12 | Sida 5 av 52 



    

 
  

        
  

             
 

   

    

      
   

    
   

    

   

   
 

Pulsenområdet, dagvattenutredning till detaljplan 

Uppdragsnr.: 108 22 42 Version: 1 

6.3 Astern 41 

6.4 Nils Jakobsonsgatan 42 

7 Föreslagen dagvatten- och skyfallshantering 43 

7.1 Blåklinten 44 

7.2 Norsen 46 

7.3 Astern 47 

7.4 Nils Jakobsonsgatan 49 

8 Slutsatser 51 

9 Referenser 52 

n:\108\22\1082242\5 arbetsmaterial\01 dokument\r\dagvattenutredning dp pulsenområdet_lev_220812.docx 2022-08-12 | Sida 6 av 52 



    

 
  

        
  

             
 

                  
               

                 
              

                 
             

                  

            
             

      

                 
             

 

 

         
       

Pulsenområdet, dagvattenutredning till detaljplan 

Uppdragsnr.: 108 22 42 Version: 1 

1  Inledning   
Norconsult AB har av Borås Energi och Miljö fått i uppdrag att utföra en dagvattenutredning till detaljplan för 
Pulsenområdet i centrala Borås. Enligt Borås Energi och Miljös riktlinjer för dagvatten krävs yta för 
dagvattenhantering i stort sett i alla planer. Antingen för att uppnå fördröjning, rening eller både och. Aktuell 
detaljplan medför förtätning, utökad eller förändrad markanvändning, i redan planlagt område. Då området är 
beläget invid recipient kommer fokus främst att ligga på rening av dagvatten. Fokus kommer även att vara 
översvämningsrelaterad problematik till följd av skyfall i anslutning till Nils Jakobsonsgatans underfart vid 
riksväg 40, samt i samband med höga vattenstånd i Viskan, som löper längs med planområdet. 

Dagvattenutredningen ämnar kartlägga förutsättningar för dagvatten- och skyfallshantering samt ta fram ett 
förslag på dagvatten- och skyfallshantering inom området som kan utgöra underlag för planbestämmelser, 
planbeskrivning samt genomförandebeskrivning för Pulsenområdet. 

1.1  Planerad  exploatering  

Pulsenområdet är beläget i centrala Borås, i anslutning till Viskan, och omfattar ett område såväl norr som 
söder om riksväg 40. Figur 1 redovisar framtagen strukturplan för utredningsområdet. 

Figur 1. Översikt strukturplan för Pulsenområdet (Källa:Malmström Edström 
Arkitekter & Sydväst arkitektur och landskap, 2021). 
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Exploateringsförslaget innebär förtätning och utveckling av bebyggelse och struktur i området. Som ett led i 
stadens arbete med Viskan park går tre grönstråk genom området och ett förslag till dagvattenprincip finns 
framtaget, se Figur 2 (Malmström Edström Arkitekter & Sydväst arkitektur och landskap, 2021). 

Figur 2. Förslag till dagvattenprincip för Pulsenområdet, redovisat i strukturplanen (Malmström Edström Arkitekter & 
Sydväst arkitektur och landskap, 2021). 
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2  Förutsättningar  
I detta kapitel redovisas de förutsättningar som ligger till grund för utredningen. 

2.1  Underlag  

Följande underlag ligger till grund för utredningen: 

- Strukturplan i dwg, erhållen 2022-03-17, Borås Stad 
- Strukturplan i pdf, erhållen 2022-04-08, Borås Stad 
- Dagvatten i planärenden v2, erhållen mars 2022, Borås Energi och Miljö 
- Grundkarta i dwg, erhållen 2022-03-17, Borås Stad 
- Gatumitt under R40 vid Nils Jakobsonsgatan i dwg, erhållen 2022-03-17, Borås Stad 
- Beskrivning av arkitektteamets förslag i pdf, erhållen 2022-03-17, Borås Stad 
- Skyfallskartering och strategisk skyfallsplan för Borås Stad, SMHI 2022-03-28 

2.2  Riktlinjer  för  dagvatten  

I följande kapitel redovisas dimensioneringsförutsättningar för utredningen med hänsyn till Svenskt Vattens 
publikationer och Borås Stads styrdokument för dagvattenhantering. 

      Avledning och fördröjning av dagvatten 

Val av dimensionerande återkomsttid på regn för dagvattensystem avgör hur stor del av dagvattnet som bidrar 
till avrinning som kan tas om hand i ledningssystem och dagvattenanläggningar. 

Enlig Svenskt Vattens publikation P110 dimensioneras dagvattensystem i tre nivåer (Figur 3): 

1. Återkomsttid för fylld rörledning, så kallad hjässdimensionering. 
2. Dagvattnet når markytan, så kallas markdimensionering. 
3. Kritisk nivå när dagvattnet når byggnader med skador på dess som följd. 

Figur 3. Dagvattenhanteringens tre dimensioneringsnivåer (Svenskt Vatten, 2016). 

Vid dimensionering av nya dagvattensystem används rekommenderat minimikrav på återkomsttid från 
Svenskt Vattens publikation P110, dessa redovisas i Tabell 1. 
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Tabell 1. Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem (Svenskt Vatten, 2016) 

  2.2.1.1 Dagvatten 

Bebyggelse inom utredningsområdet bedöms motsvara Centrumbebyggelse vilket innebär att nya 
dagvattensystem på kvartersmark ska dimensioneras utifrån en återkomsttid på 10 år för regn vid fylld ledning 
och 30 år för trycklinje i marknivå, vilka båda är VA-huvudmannens ansvar. I samråd med Borås Energi och 
Miljö AB har det även beslutats att flöden för ett 50-årsregn ska beräknas. 

Vid dimensionering av dagvattensystem ska hänsyn tas till mer frekvent och ökad nederbörd till följd av 
klimatförändringar. Enligt P110 bör en klimatfaktor 1,25 därför ansättas vid beräkning av framtida 
dagvattenflöden, d.v.s. en ökning av regnintensiteten med 25 %. 

  2.2.1.2 Skyfall 

Rekommenderad återkomsttid för marköversvämning med skador på byggnader är över 100 år, för samtlig 
bostadsbebyggelse. Kommunens ansvarar för skador på byggnader orsakade av flöden och regn med en 
återkomsttid på 100 år eller mer. 

     Rening av dagvatten 

År 2000 införde Europaparlamentet ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även kallat Vattendirektivet, med 
målsättningen att uppnå vattenkvalitet av god status inom hela EU. För att uppnå god vattenstatus sätts 
kvalitetsmål i form av s.k. Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster. 

Vattendirektivets syfte är att uppnå vattenkvalitet av god status inom hela EU. För att uppnå god vattenstatus 
sätts kvalitetsmål i form av så kallade Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster, vilka är utarbetade av 
Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna samt Havs- och vattenmyndigheten för de vattenförekomster som är 
definierade inom vattenförvaltningsarbetet. MKN uttrycker den ekologiska och kemiska kvalitet som ska ha 
uppnåtts vid en viss tidpunkt. Arbetet med vattenförvaltningen drivs i förvaltningscykler om sex år. Den första 
cykeln avslutades år 2009, den följande år 2015 och 2021 och nästkommande cykel avslutas följaktligen år 
2027. Den tidigare målsättningen var att alla definierade vattenförekomster skulle ha uppnått en god kemisk 
och ekologisk status år 2021. Detta har dock inte uppfyllts, varvid ytterligare åtgärder behövs i det fortsatta 
arbetet. 

Enlig miljöbalken får kommunen inte tillåta verksamheter eller åtgärder som ger upphov till att vattenmiljön 
försämras på ett otillåtet sätt eller äventyrar möjligheten att uppnå statusen. 

För att bedöma exploateringens eventuella påverkan på vattenförekomster, samt om rening av dagvatten 
behövs kan riktvärden för utsläpp av dagvatten vara till hjälp. Då det inom Borås stad inte finns riktvärden har 
utsläppsmängder studerats, då med ambitionen att mängden förorening efter exploatering inte får öka jämfört 
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med befintliga förhållanden. Det är en hög ambitionsnivå men också det tydligaste sättet att påvisa att 
exploateringen inte riskerar att påverka MKN negativt, om nu så är fallet. 
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För att underlätta beräkningar inom planområdet har kvartersmark och allmän platsmark inom planområdet 
delats in i delområden. På kvartersmark återfinns delområde Astern (markerat med gult i Figur 4), Blåklinten 
(blått) och Norsen (lila). På allmän platsmark Nils Jakobsonsgatan, norr och söder om riksväg 40, markerat 
med grått. Riksväg 40 delar utredningsområdet mitt itu men eftersom korsningen är planskild och planförslaget 
inte medför någon förändring av vägen har denna uteslutit från beräkningar. 

    

 
  

        
  

             
 

             
                 
                

               
           

             
                

                
  

               
                  

               
        

  

  

 

  

           
           

         

Astern 

Blåklinten 

Norsen 

Nils Jakobsonsgatan 

Figur 4. Indelning av delområden inom planområdet. På kvartersmark återfinns 
delområde Astern (gult), Blåklinten (blått) och Norsen (lila). På allmän platsmark 
delområden Nils Jakobsonsgatan norr och söder markerat med grått. 

Delområdena utgör inte regelrätta avrinningsområden (vilka bland annat baseras på ledningsnät för dagvatten 
och områdets topografi) utan baseras enbart på de ytor som vid utbygganden av Pulsenområdet medför en 
förändring i markanvändning. Att ha i åtanke är därmed att fler ytor uppströms sannolikt belastar planområdet 
och delområdena. 

3.1  Topografi  

Området är kuperat med lokala lågpunkter. Generellt lutar marken mot Viskan i öster. Nils Jakobsonsgatan 
delar området och en lågpunkt i korsningen under riksväg 40 tar emot ytligt avrinnande vatten från ett stort 
avrinningsområde. Mer information om topografin inom planområdet och vad det innebär sett till avrinning och 
skyfall återfinns i kapitel 6 – Skyfallsanalys. 
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3.2  Befintliga  dagvattenledningar   

I följande kapitel beskrivs befintligt dagvattensystem i området. 

    Kommunalt system 

Lågpunkten i Nils Jakobsonsgatan, under riksväg 40, avvattnas österut via två dagvattenledningar av betong 
med dimension 1000 mm, närmare Viskan går systemet ihop till en betongledning med dimension 1400 mm 
med utlopp i Viskan. Dessa ledningar tar emot dagvatten från ett stort område och dagvattenledningar 
ansluter från norr, syd och väst (Bilaga 1). Vid platsbesök 2022-04-22 identifierades två rännstensbrunnar i 
lågpunkten. 

    Privat system 

Inom området finns ett privat spill-/dagvattensystem vilket framgår av erhållet underlag, se Bilaga 1. Det är 
dock okänt om underlaget innehåller samtliga privata ledningar eller ej. Vid platsbesök 2022-04-22 
identifierades privata rännstensbrunnar samt linjeavvattning inom området Blåklinten och Astern. I Figur 5 
syns exempel på dagvattenränna och rännstensbrunn inom området. 

Figur 5. Exempel på dagvattenränna och rännstensbrunn inom området (Foto: Norconsult). 

3.3  Recipient  

Enligt vatteninformationssystem i Sverige så har Viskan och sträckningen Öresjö till centrala Borås 
(SE640437-132837) måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. 

Den ekologiska statusen har klassats som måttlig på grund av kvalitetsfaktorerna konnektivitet i vattendraget 
och fisk. Förändring av konnektiviteten i dammar, barriärer och slussar för vattenkraft har fragmenterar 
vattenförekomsten och hindrar fiskars och bottenlevande djurs förflyttningar upp- och ned i vattensystemet, 
samt hämmar flödet av näringsämnen, sediment och organiskt material. Det påverkar den ekologiska 
funktionen i vattenförekomsten i så hög grad att den ekologiska statusen bedöms vara sämre än god och 
åtgärder behöver därför vidtas. Bedömningen är att tiden för att genomföra åtgärder efter att tillstånd 
meddelats, tillsammans med efterföljande återhämtning, medför att uppnåendet av god ekologisk status inte 
kommer vara möjligt förrän tidigast 2039 och därmed finns skäl för tidsfrist. 
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Kemisk ytvattenstatus uppnår ej god status på grund av kvicksilver (Hg) och kvicksilverföroreningar, bromerad 
difenyleter (PDBE) samt Antracen. Halterna av Hg och PBDE bedöms överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga 
vattenförekomster. Det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av Hg och PBDE till de nivåer som 
motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Problemet beror främst på påverkan från långväga luftburna 
föroreningar och bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska 
förutsättningar att åtgärda det och därmed finns skäl till undantag i form av mindre stränga krav för Hg och 
PDBE. De nuvarande halterna av Hg och PBDE (december 2015) får dock inte öka. Lokala påverkanskällor 
som bidrar till sänkt status för Hg och PBDE ska åtgärdas oavsett det mindre stränga kravet för atmosfärisk 
deposition. 

Gränsvärdet för Antracen överskrids i recipienten vilket medför att vattenförekomsten inte uppnår kraven för 
god kemisk status. Tillförlitligheten i statusklassning är låg vilket innebär att riskbedömningen om god status 
kan nås är osäker. Åtgärder kan inte initieras med skälet tekniskt omöjligt på grund av kunskapsbrist, och 
vattenförekomsten omfattas i stället av kontrollerande övervakning. Vattenförekomsten beviljas en tidsfrist till 
2027. 

Tabell 2 redovisar en sammanfattning av statusklassning och MKN för Viskan - Öresjö till centrala Borås. 

Tabell 2. Statusklassning och MKN för Viskan - Öresjö till centrala Borås. 

   
     

 
 

  

   
     

  

     
  

         
 

Recipient Viskan -
Öresjö till centrala Borås 

Ekologisk status 

Status 

Måttlig 

Miljökvalitetsnorm (MKN) 

God ekologisk status 
Tidsfrist 2039 

Kemisk status Uppnår ej god 
God ytvattenstatus 
Mindre stränga krav Hg och PDBE, Tidsfrist Antracen 2027 

3.4  Översvämningsrisk  map  höga  vattenstånd  i  Viskan  

Figur 6 redovisar översvämningskarteringar över Viskan. Översvämningszoner vid 100-årsflöde och 200-
årsflöde samt beräknat högsta flöde (BHF). Både 100-årsflödet och 200-årsflödet har anpassats till förväntade 
flöden vid slutet av seklet. BHF-flödet är beräknat enligt Flödeskommitténs riktlinjer för dammdimensionering 
(dammar i Flödesdimensioneringsklass 1) (MSB, 2019). 
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Figur   6.  Översikt  översvämningskartering  för  Viskan.  Utredningsområdet  markerat  med  svart  linje  (MSB,  2019).    

Översvämningskarteringen visar befintlig bebyggelse precis klarar nivåer för 100- och 200-årsflöde samt 
beräknat högsta flöde (MSB, 2019). Dock finns risk att befintlig parkering i den nordöstra delen av 
utredningsområdet översvämmas vi beräknat högst flöde i Viskan. 

3.5  Översvämningsrisk  map  skyfall  –  befintlig  situation   

Skyfall innebär att stora mängder regn faller på kort tid. Vid skyfall överskrids ofta ledningsnätets kapacitet och 
markens infiltrationsförmåga, vilket gör att vatten avrinner på markytan. Regnvattnet följer lågstråk i terrängen 
och ansamlas i sänkor/lågpunkter som kan skapa problem i form av översvämning av bebyggelse och 
infrastruktur, göra det svårt att nå entréer vid exempelvis evakuering och kan skapa framkomlighetsproblem 
för räddningstjänst. När en sänka/lågpunkt är full rinner vattnet vidare mot nästa. Skyfall kan även orsaka 
problem i de lågstråk längs vilka vattnet transporteras, då stora vattenflöden kan uppstå. 

Ett instängt område utgörs av ett område från vilket vatten inte kan rinna vidare ytledes förrän vattennivån 
stigit över en viss tröskelnivå. Instängda områden är därför beroende av ledningsnätet för sin avvattning. 

En skyfallsanalys över befintlig situation har genomförts i Scalgo Live. Programmet erbjuder en mer 
avancerad lågpunktskartering där rinnvägar/lågstråk och sänkor/lågpunkter samt instängda områden vid en 
viss regnmängd kan analyseras och visualiseras. Scalgo Live bygger på Lantmäteriets markhöjdmodell grid 
1+, med en upplösning på 1x1. Maximal regnvolym om 150 mm har lagts över befintlig terräng i Scalgo Live. 
Det bör noteras att lågpunktskarteringen är statisk och tar inte hänsyn till infiltration, ledningsnät eller dämning 
på mark. Det gör att det finns risk att vattenvolymerna i lågpunkter överskattas och att vattennivåer längs 
flödesvägar underskattas, särskilt i flacka områden. Då programvaran inte tar hänsyn till tidsförloppet av ett 
regntillfälle kan den regnvolym som analyseras i Scalgo Live inte kopplas till ett specifikt regn. 
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SMHI har gjort en skyfallskartering, med hjälp av modellverktyget HEC-RAS, i syfte att ta ett helhetsgrepp om 
skyfallsrisken inom utvalda tätorter i Borås Stad. Till den hydrauliska markavrinningsmodellen har inte det 
avvattnande ledningssystemet kopplats. I stället har ett konstant volymavdrag från regnet gjorts motsvarande 
ett 2-årsregn med 6 timmars varaktighet (SMHI, 2022). Enligt SMHI är volymavdraget ett konservativt 
antagande. 

Resultatet från HEC-RAS-modellen stämmer relativt bra överens med resultat framtaget i Scalgo, för 
utredningsområdet, vilket används för vidare analys i denna utredning. Dock bör det poängteras att varken 
Scalgo eller HEC-RAS-modellen tar hänsyn till de befintliga dagvattenledningar som avvattnar lågpunkten vid 
Nils Jakobsonsgatan. Därmed kan erhållna resultat från Scalgo Live och HEC-RAS-modellen påvisa en 
allvarligare översvämningsrisk än vad som överensstämmer med verkligheten. För att få ett mer 
verklighetstroget resultat rekommenderas att en skyfallskartering som tar hänsyn till ledningsnätets kapacitet 
genomförs. 

Under följande rubriker beskrivs den skyfallssituation som kan ses vid befintliga förhållande. 

        Nils Jakobsonsgatans underfart av riksväg 40 

Figur 7 visar Nils Jakobsonsgatans underfart av riksväg 40 
som utgör en lågpunkt. Enligt ledningsunderlag finns 
dagvattenbrunnar och större ledningar som avvattnar 
lågpunkten till Viskan. Lågpunkten medför risk för 
översvämning av byggnader angränsande Nils Jakobsgatan 
norr om riksväg 40, fastigheterna Makrillen 7 (utanför 
utredningsområdet) och Astern 7. Vilket i sin tur kan medföra 
skador på befintliga byggnader samt komma att påverka 
tillgängligheten till entréer. Lågpunkten medför översvämning 
av vägbana vilket kan medföra framkomlighetsproblem för 
exempelvis räddningstjänst till området. 

Vid maximal regnvolym på 150 mm avrinner en stor andel av 
omgivande ytor till lågpunkten, inklusive delar av aktuellt 
utredningsområde, se Figur 8. Mer specifikt hela delområdet 
för Norsen, liten andel av Astern och Blåklinten. 

L 

Figur 7. Översikt Nils Jakobsonsgatans underfart 
av riksväg 40 som utgör en lågpunkt. 

n:\108\22\1082242\5 arbetsmaterial\01 dokument\r\dagvattenutredning dp pulsenområdet_lev_220812.docx 2022-08-12 | Sida 16 av 52 



    

 
  

        
  

             
 

                
           
         

                
             

             
               

                
            

  

 

 
 

 

Pulsenområdet, dagvattenutredning till detaljplan 

Uppdragsnr.: 108 22 42 Version: 1 

Figur   8.  Översikt  översvämningens  utbredning  i  lågpunkten  (rött  område)  samt  
avrinningsområde  till  lågpunkten  på  Nils  Jakobsonsgatans,  vid  maximal  pålagd  regnvolym  
(150  mm)  i  Scalgo  Live  (grönt  område)  (Scalgo,  2022).  

Figur 9 redovisar utbredning av den översvämning som kan ses i lågpunkten baserat på SMHI:s 
skyfallskartering för ett framtida 100-årsregn år 2100. Översvämningens utbredning i lågpunkten 
överensstämmer med Scalgo Live, se Figur 8. 

Förutsatt att den befintliga kulvert som avvattnar lågpunkten till Viskan har hög kapacitet är sannolikt den 
översvämningssituation som kan ses i figurerna (både Scalgo och HEC-RAS) troligtvis överskattad. Sannolikt 
avbördas även delar av avrinningsområdet, vilket minskar belastningen på lågpunkten. Med anledning av 
detta rekommenderas en hydraulisk modell som fortsatt arbete för att bekräfta resonemanget ovan så att 
situationen inte ter sig värre än den i lågpunktskarteringen. Förslagsvis en kopplad modell som omfattar hela 
avrinningsområdet till lågpunkten samt dagvattenledningar och då framför allt de dagvattenledningar som 
avvattnar lågpunkten. 
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Figur   9.  Översvämningens  utbredning  i  lågpunkten  enligt  SMHI:s  skyfallskartering  (SMHI,  2022).   

Figur   10  redovisar  plan  och  profil  över  lågunken  på  Nils  Jakobsgatan.  Profilen  är  dragen  från  Kyrkängsgatan  
och  vidare  söderut  (markerat  med  pil).  
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Figur   10.  Översikt  plan  och  profil  över  lågpunkten  (skrafferat  område)  på  Nils  Jakobsonsgatan.  Profilen  är  dragen  från  
Kyrkängsgatan  och  vidare  söderut  (markerat  med  pil).  

Figur 11 redovisar plan och profil över lågpunkten. Profilen är dragen längsmed riksväg 40 fram till brofästet 
för riksväg 40, riktningen är markerad med pil. 
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Figur   11.  Översikt  plan  och  profil  över  lågpunkten  (skrafferat  område)  på  Nils  Jakobsonsgatan.  Profilen  är  dragen  
längsmed  riksväg  40  (markerat  med  pil).  

Enligt Scalgo Live ligger lägsta marknivå i underfarten på ca +133. Lågpunkten har en tröskelnivå vid ca 
+135,7. 
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Blåklinten 

Det finns ett flertal lågpunkter inom delområdet Blåklinten söder om riksväg 40, se Figur 12. 

1 

2 

3 

5 

4 

Figur   12.  Översikt  befintliga  lågpunkter  inom  kvarteret  Blåklinten  (Scalgo,  2022).  

Det finns en lågpunkt nedströms befintlig parkering och befintlig byggnad strax söder om riksväg 40 som enligt 
Scalgo översvämmas vid skyfall, se punkt 1 i Figur 12 samt Figur 13. 
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Figur   13.  Lågpunkt  nedströms  befintlig  parkering,  invid  befintlig  byggnad  som  riskerar  att  översvämmas  vid  skyfall  (punkt  
1).  

Översvämningen kan komma att medföra skador på bebyggelse samt komma att påverka tillgänglighet till 
befintliga entréer. Vid platsbesök observerades dagvattenbrunnar på fastigheten, deras kapacitet är dock 
okänd. 

Det finns ytterligare en lågpunkt nedanför trappan vid entrén till befintlig byggnad utmed Viskan, se punkt 2 i 
Figur 12 samt Figur 14. 
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Figur   15.  Lågpunkt  invid  lastkaj  till  befintlig  byggnad  (punkt  3).  
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Figur   14.  Lågpunkt  nedanför  trappan  vid  entrén  till  befintlig  byggnad  (punkt  2).  

Översvämningen kan komma att medföra skador på bebyggelse samt komma att påverka tillgänglighet till 
befintliga entréer. Vid platsbesök observerades dagvattenränna framför entrén på befintlig byggnad, samt 
dagvattenbrunnar nedanför trappen i nivå med entrén. Kapaciteten i dessa är okänd. 

Det finns även en lågpunkt vid lastkajen till befintlig byggnad i den södra delen av delområdet. Se punkt 3 i 
Figur 12 samt Figur 15. 
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Översvämning kan komma att medföra skador på bebyggelse samt komma att påverka tillgänglighet till 
befintliga entréer. Vid platsbesök observerades dagvattenbrunnar på fastigheten, deras kapacitet är dock 
okänd. 

Vidare finns ytterligare en lågpunkt på befintlig parkering högt upp inom delområdet Blåklinten, se punkt 4 i 
Figur 12. Då det inte finns några befintliga byggnader i lågpunktens närhet är det endast framkomligheten på 
parkeringen som riskerar att påverkas vid skyfall. 

   Norsen 

På fastigheten Norsen finns en lågpunkt på befintlig parkering som avrinner mot Nils Jakobsgatans underfart 
av riksväg 40, se punkt 5 i Figur 12 och Figur 16 nedan. 

Figur   16.  Lågpunkt  på  befintlig  parkering  i  delområde  Norsen  (punkt  5).  

Lågpunkten riskerar att översvämmas vid skyfall. Då det inte finns några befintliga byggnader i lågpunktens 
närhet är det endast framkomligheten på parkeringen som riskerar att påverkas vid skyfall. Vid platsbesök 
observerades dagvattenbrunnar på parkeringen, kapaciteten hos dessa är okänd. 
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Det finns lågpunkter inom utredningsområdet norr om riksväg 40, se Figur 17. 

1 
2 

3 

Figur   17.  Översikt  befintliga  lågpunkter  inom  kvarteret  Astern  (Scalgo,  2022).   
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Exempelvis så riskerar befintliga byggnader, nedströms den lokala höjdrygg som parken utgörs av, att 
översvämmas vilket kan medföra skador på bebyggelse. se punkt 1 Figur 17 och Figur 18. Även tillgänglighet 
till befintliga entréer samt framkomligheten på Sömmerskegången kan komma att påverkas vid översvämning. 

Figur   18.  Lågpunkt  vid  befintlig  entré  som  riskerar  att  översvämmas  
vid  skyfall  (punkt  1).  

Vid platsbesök observerades dagvattenbrunnar i en ränna utmed Sömmerskegången, se Figur 19. 

Figur   19.  Ränna  med  dagvattenbrunnar  längsmed  Sömmerskegången.   
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Det riskerar även att ställa sig vatten i lågpunkten mellan befintlig byggnad och riksväg 40, punkt 2 i Figur 17. 
Enligt ledningsunderlag finns dagvattenbrunnar och ledningar som avvattnar lågpunkten. Översvämning här 
kan komma att medföra skador på befintlig bebyggelse. 

Finns ytterligare en lågpunkt på befintlig parkering utmed Nils Jakobsonsgatan, se punkt 3 i Figur 17 samt 
Figur 20. 

Figur   20.  Lågpunkt  befintlig  parkering  inom  Astern  (punkt  3)  och  utmed  Nils  Jakobsonsgatan  höger  i  bild.   

Lågpunkten riskerar att översvämmas vid skyfall. Då det från parkeringen finns en port (markerad med pil i 
Figur 20) till intilliggande byggnad finns risk för översvämning av byggnaden. Detta påverkar tillgängligheten 
till den konferenslokal som porten, enligt Borås Stad, leder till. Framkomligheten på parkeringen riskeras även 
att påverkas vid skyfall. Vid platsbesök observerades dagvattenbrunnar på parkeringen. 

3.6  Geotekniska  förhållanden   

Enligt SGU:s jordartskarta (se Figur 21) utgörs området i huvudsak av isälvssediment samt en mindre del 
urberg i norr. Med tanke på jordart och genomsläpplighet finns i isälvssedimenten goda möjligheter till 
infiltration. 
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Figur   21.  Jordartskartan  visar  att  området  till  största  del  utgörs  av  isälvssediment  (grönt)  med  
inslag  av  urberg  (rött)  (SGU,  2022).  

I samband med framtagandet av en geoteknisk rapport har grundvattennivån inom utredningsområdet 
undersökts. Enligt Borås Stad installerades ett grundvattenrör i västra delen av området Astern vilket påvisade 
en grundvattenyta på ca 3,6 m under markytan. Grundvattenytan motsvarar en nivå på ca +131,8. Ytterligare 
ett grundvattenrör installerades i västra delen av Blåklinten vilket påvisade en fri grundvattenyta på ca 7,8 m 
under markyta motsvarar en nivå på +131,7. Mätningarna utfördes hösten 2021. 
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4  Dimensionerande  dagvattenflöden  
Beräkning av befintliga dagvattenflöden har utförts med rationella metoden enligt Svenskt Vattens publikation 
P110 (Svenskt Vatten, 2016). Ekvation 1 beskriver Rationella metoden. 

Q = A ∙ φ ∙ i (ekvation 1) 
där: 
Q = flöde [l/s] 
A = avrinningsområdets totala yta [ha] 
φ = avrinningskoefficient [-] 
i = dimensionerande regnintensitet [l/s∙ha] 

4.1  Markanvändning  

Det dimensionerande flödet erhålls då hela området bidrar med avrinning. Den yta som bidrar till avrinning 
kallas den reducerade arean och erhålls genom att en avrinningskoefficient multipliceras med den totala ytan. 
Avrinningskoefficienten uttrycker hur stor del av nederbörden som avrinner på ytan efter infiltration och 
ytvattenlagring etcetera. I beräkningar har endast ytor som förändras i och med utbygganden av 
Pulsenområdet inkluderats. 

Markanvändningen tillsammans med avrinningskoefficienten i den Rationella metoden utgör den reducerade 
arean. Markanvändningen har vid befintliga förhållanden klassats utifrån grundkarta och kartunderlag. Ansatt 
markanvändning utgörs framför allt av takytor, väg- och parkeringsytor, parkmark och gräsytor samt en viss 
andel gårdsyta inom kvarter som består av 1/3 vardera av gräsyta, grusyta och asfaltsyta. Markanvändning vid 
framtida förhållanden har baserats på strukturplanen, där samma typ ytor som vid befintliga förhållanden har 
använts för att klassa markanvändningen. 

Enligt strukturplanen så är ambitionen att flertalet tak utgöras av så kallade gröna tak. Även innergårdar 
planeras på en del takytor. I beräkningar har alla takytor dock antagits vara hårdgjorda för att spegla ett 
framtida scenario som utgör ”värsta fallet”. 

Avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vatten publikation P110 samt StormTac har ansatts. 

   Kvartersmark 

Tabell 3– Tabell 5 redovisar arean av den klassade markanvändningen för kvartersmark inom området, 
antagen avrinningskoefficient samt den reducerade arean för varje delområde. 

Tabell 3. Översikt klassad markanvändning, antagen avrinningskoefficient samt den reducerad area. 

Blåklinten 

Parkmark 

Gårdsyta inom kvarter 

Parkering 

Takyta 

Befintliga förhållanden 
Area (ha) φ Red. area (ha) 

0,34 0,03 0,1 

0,15 0,07 0,45 

0,63 0,50 0,8 

0,97 0,88 0,9 

Framtida förhållanden 
Area (ha) φ Red. area (ha) 

0,17 0,1 0,02 

0,69 0,45 0,31 

0,01 0,8 0,01 

1,16 0,9 0,04 

Totalt 2,09 1,48 2,03 1,38 

Den reducerade arean inom delområde Blåklinten, minskar efter utbyggnad av Pulsenområdet. 
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Tabell 4. Översikt klassad markanvändning, antagen avrinningskoefficient samt den reducerad area. 

Norsen 

Gräsyta 

Parkering 

Åkerigatan 

Takyta 

Befintliga förhållanden 
Area (ha) φ Red. area (ha) 

0,10 0,01 0,1 

0,15 0,12 0,8 

- -0,8 

- -0,9 

Framtida förhållanden 
Area (ha) φ Red. area (ha) 

0,09 0,1 0,01 

- 0,8 -

0,01 0,8 0,01 

0,15 0,9 0,13 

Totalt 0,25 0,13 0,25 0,15 

Den reducerade arean inom delområde Norsen, ökar efter utbyggnad av Pulsenområdet. Ökningen kan 
härledas till att den öppna parkeringsytan ersätts med ett P-hus och takyta som täcker en större yta än 
befintliga parkering samt har en högre avrinningskoefficient än parkeringsytan. Även en liten andel gräsyta 
ersätts av vägyta. 

Tabell 5. Översikt klassad markanvändning, antagen avrinningskoefficient samt den reducerad area. 

Astern 
Befintliga förhållanden Framtida förhållanden 

Area (ha) φ Red. area (ha) Area (ha) φ Red. area (ha) 
Parkmark 1,35 0,1 0,14 1,17 0,1 0,12 

Gårdsyta inom kvarter 0,10 0,45 0,04 0,92 0,45 0,41 

Parkering 0,88 0,8 0,71 0,08 0,8 0,06 

Väg - Sömmerskegången 0,17 0,8 0,14 0,14 0,8 0,11 

Väg - Kapellgatan 0,07 0,8 0,05 0,07 0,8 0,05 

Takyta 0,38 0,9 0,34 0,60 0,9 0,54 

Totalt 2,95 1,42 2,97 1,30 

Den reducerade arean inom delområde Astern, minskar efter utbyggnad av Pulsenområdet. 

    Allmän platsmark 

Tabell 6– Tabell 7 redovisar arean av den klassade markanvändningen för allmän platsmark inom området, 
antagen avrinningskoefficient samt den reducerade arean per delområde. 

Tabell 6. Översikt klassad markanvändning, antagen avrinningskoefficient samt den reducerad area. 

Nils Jakobsonsgatan - norr 

Gräsyta 

Gårdsyta inom kvarter 

Väg – Nils Jakobsonsgatan 

Befintliga förhållanden 
Area (ha) φ Red. area (ha) 

- -0,1 

- -0,45 

0,09 0,07 0,8 

Framtida förhållanden 
Area (ha) φ Red. area (ha) 

- 0,1 -

0,04 0,45 0,01 

0,05 0,8 0,03 

Totalt 0,09 0,07 0,09 0,04 

Den reducerade arean inom delområde Nils Jakobsonsgatan – norr, minskar efter utbyggnad av 
Pulsenområdet. 

n:\108\22\1082242\5 arbetsmaterial\01 dokument\r\dagvattenutredning dp pulsenområdet_lev_220812.docx 2022-08-12 | Sida 30 av 52 



    

 
  

        
  

             
 

           

    
    

            
        

         

          

       

 

             
 

                
               

                
            

                  

                 
                

              
               

        

               
     

                
  

 

    
 
 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
            

            

            

           

             

   
 

          

   
 

          

 

Pulsenområdet, dagvattenutredning till detaljplan 

Uppdragsnr.: 108 22 42 Version: 1 

Tabell 7. Översikt klassad markanvändning, antagen avrinningskoefficient samt den reducerad area. 

Nils Jakobsonsgatan - söder 

Gräsyta 

Gårdsyta inom kvarter 

Väg – Nils Jakobsonsgatan 

Befintliga förhållanden 
Area (ha) φ Red. area (ha) 

0,01 0,00 0,1 

- -0,45 

0,10 0,08 0,8 

Framtida förhållanden 
Area (ha) φ Red. area (ha) 

- 0,1 -

0,07 0,45 0,01 

0,04 0,8 0,03 

Totalt 0,11 0,08 0,11 0,04 

Den reducerade arean inom delområde Nils Jakobsonsgatan – söder, minskar efter utbyggnad av 
Pulsenområdet. 

4.2  Dimensionerande  dagvattenflöden  

Dimensionerande regnintensitet beror av rinntiden för området, vilken är den tid då hela området bidrar till 
avrinning. Rinntiden har vid befintliga och framtida förhållanden beräknats till 10 min för samtliga delområden. 
Vidare har flöden beräknats för ett 10-årsregn och ett 30-årsregn enligt minimikrav på återkomsttider för regn 
vid dimensionering av nya dagvattensystem motsvarande Centrumbebyggelse enligt P110. I samråd med 
Borås Energi och Miljö AB har det även beslutats att flöden för 50-årsregnet ska beräknas. 

Dimensionerande regnintensitet vid ett 10-årsregn med en rinntid på 10 min utgör 288 l/s, ha. För ett 30-
årsregn med motsvarande rinntid 328 l/s, ha och för ett 50-årsregn 388 l/s, ha. 

En klimatfaktor har applicerats på framtida förhållanden för att spegla effekten av att nederbördsmängderna 
förväntas öka i framtiden till följd av klimatförändringar. Klimatfaktorn vid framtida förhållanden är ansatt till 
1,25 enligt rekommendation från Svenskt Vattens P110. 

Tabell 8 nedan redovisar dimensionerande flöden vid 10-, 30- och 50-årsregn för respektive delområde vid 
befintliga och framtida förhållanden. 

Tabell 8. Dimensionerande flöden vid 10-, 30- och 50-årsregn för respektive delområde för befintliga och framtida 
förhållanden. 

Delområde 
Red. 
area 

Befintliga förhållanden 
KF Flöde Flöde Flöde 

(l/s) (l/s) (l/s) 
Red. 
area 

Framtida förhållanden 
KF Flöde Flöde 

(l/s) (l/s) 
Flöde 
(l/s) 

(ha) 10- 30- 50- (ha) 10- 30- 50-

Kvartersmark 

Blåklinten 

Norsen 

Astern 

Allmän platsmark 

Nils Jakobsosngatan -
norr 

1,48 

0,13 

1,42 

0,07 

årsregn årsregn årsregn 

1 337 485 574 

1 30 43 51 

1 323 465 550 

1 16 22 19 

1,38 

0,15 

1,30 

0,04 

årsregn årsregn 

1,25 393 565 

1,25 44 63 

1,25 369 532 

1,25 10 15 

årsregn 

669 

75 

629 

19 

Nils Jakobsosngatan -
söder 

0,08 1 11 16 17 0,04 1,25 11 16 17 
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Den flödesökning som kan ses inom delområdena på kvartersmark beror på klimatfaktorn, detta med 
undantag för delområde Norsen för vilket den reducerade arean ökar med planerad utbyggnad jämför med 
befintliga förhållanden. 
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5  Dagvattenkvalitet  
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Koncentrationen av föroreningsämnen från området och den mängd föroreningar som kan väntas per år från 
området har beräknats för respektive planområde. Föroreningsmodelleringen har utförts i StormTac. I 
StormTac sammanställs schablonvärden i form av årliga avrinningskoefficienter och schablonhalter för olika 
markanvändning. Dessa uppdateras kontinuerligt efter kännedom om nya undersökningar. 
Föroreningshalterna som anges i StormTac är årsmedelvärden och baserade på en årsmedelnederbörd för 
Borås om 1200 mm/år, då inklusive korrigeringsfaktor på 1,1 (SMHI, 2022). 

Markanvändningen som har använts vid beräkningar av flöden och fördröjningsvolym har även använts vid 
föroreningsberäkningar. Föroreningsbelastningen från olika vägarna inom utredningsområdet har baserats på 
underlag över årsdygnstrafik (ÅDT) med estimerade fordon per dygn från Sweco (2022-01-28), 
avstämningsmöte daterat 2022-04-20 samt ett antagande om 100 fordon/dygn för Kapellgatan och Åkerigatan, 
se Tabell 9. 

Tabell 9. Översikt antagna ÅDT:er för vägar/gator inom utredningsområdet för befintliga och framtida förhållanden. 

Väg/gata 
Befintliga förhållanden 

(fordon/dygn) 
Framtida förhållanden 

(fordon/dygn) 
Nils Jakobsonsgatan Allmän platsmark 3500 3500 

Sömmerskegången Kvartersmark 400 500 

Kapellgatan Kvartersmark 100 100 

Åkerigatan Kvartersmark 100 100 

Enligt planunderlaget så planeras dagvatten ledas till öppna system som vegetationsytor samt till trädens 
planteringsgropar. Föroreningsbelastningen efter rening har beräknats utifrån att dagvatten leds till en synlig 
vegetationsyta i form av en växtbädd, vilken utgör ett biofilter där dagvatten fördröjs men framför allt renas. 
Reningen har baserats på minsta rekommenderad anläggningsyta (av den reducerade arean) avsätts för 
rening då beräkningar visar att det inte är någon större skillnad i föroreningsbelastning före och efter 
utbyggnad. 

Tabell 10 redovisar minsta rekommenderade andel anläggningsyta utav reducerad area för biofilter vilket 
reningsberäkningarna baserats på men också för andra alternativ som att dagvattnet leds till trädgropar som 
representeras av makadamdike och skelettkonstruktion, samt översilning i gräsdike/gräsyta (StormTac, 2022). 

Tabell 10. Översikt minsta rekommenderade andel anläggningsyta av reducerad area (StormTac, 2022). 

Reningsanläggning Anläggningsytans andel av Ared (%) Standarddjup (m) 

Biofilter/växtbädd 1 1,30 

Makadamdike och skelettkonstruktion 2 0,60 - 1,50 

Gräsdike 2,5 0,65 

Ur Tabell 10 går det att utläsa att biofilter/växtbädd är den mest ytanspråksmässigt effektiva 
reningsanläggningen. Avses rening i trädgropar eller i gräsbeklädda ytor krävs att mer yta reserveras för 
rening för att uppnå samma reningseffekt. Att ha i åtanke är även att de olika reningsanläggningarna bygger 
olika djupt under mark, se Tabell 10. Vid beräkningar på rening i StormTac har standardvärden avseende 
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tjocklek på olika lager samt porositeten i växtbädden använts utan att anpassas efter lokala förhållanden. 
Figur 22 redovisar den tvärsektion av biofilter/växtbädd som reningseffektivitet beräknats på. 

Figur 22. Översikt tvärsektion för biofilter/växtbädd vars standardvärden har använts vid beräkningar på rening (StormTac, 
2022). 

Under kommande rubriker redovisas föroreningsberäkningar för befintliga förhållanden, framtida förhållanden 
med och utan rening i biofilter/växtbäddar för de olika delområdena inom utredningsområdet. 

5.1  Kvartersmark  

Föroreningshalter och mängder har beräknat för de olika delområdena på kvartersmark redovisas i Tabell 11– 
Tabell 13 nedan. 

   Blåklinten 

Tabell 11. Beräknade föroreningshalter och mängder. 

Blåklinten 
Förorenings-

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Bap Ant 

koncentration (µg/l) 

Befintliga förhållanden 

Framtida förhållanden 

Framtida förhållanden med 
rening 
Förorenings-

140 1500 

150 1300 

130 1200 

10 

2,6 

1,3 

17 

8,8 

7,9 

58 

25 

11 

0,54 

0,54 

0,13 

6,6 

3,3 

2,4 

6,8 

3,4 

1,3 

0,026 

0,0051 

0,0035 

56000 

25000 

15000 

0,023 

0,008 

0,0035 

0,02 

0,0084 

0,0056 

mängd (kg/år) 

Befintliga förhållanden 

Framtida förhållanden 

3 33 

3,2 27 

0,22 

0,054 

0,36 

0,18 

1,2 

0,53 

0,012 

0,011 

0,14 

0,069 

0,15 

0,072 

0,00057 

0,00011 

1200 

520 

0,00049 

0,00017 

0,00042 

0,00017 

Framtida förhållanden med 
rening 

2,8 25 0,027 0,16 0,23 0,0027 0,05 0,028 0,000072 310 0,000073 0,00012 
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Mängden fosfor (P) vid framtida förhållanden överstiger mängden vid befintliga förhållanden med 0,2 kg/år. 
Efter rening i biofilter/växtbädd med ett ytanspråk på 140 m2 (1 % av reducerad area) reduceras 
föroreningarna till under mängderna vid befintliga förhållanden. 

  Norsen 

Tabell 12. Beräknade föroreningshalter och mängder. 

Norsen 
Förorenings-

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Bap Ant 

koncentration (µg/l) 

Befintliga förhållanden 

Framtida förhållanden 

Framtida förhållanden 
med rening 
Förorenings-

120 1900 

150 1200 

110 990 

20 

2,5 

1.1 

29 

7,9 

6.3 

100 

25 

9.5 

0,32 

0,59 

0.13 

10 

3,7 

2.4 

10 

3,7 

1.3 

0,056 

0,0072 

0.0045 

99000 

23000 

13000 

0,041 

0,01 

0.0035 

0,033 

0,0079 

0.0049 

mängd (kg/år) 

Befintliga förhållanden 

Framtida förhållanden 

0,27 4,2 

0,35 2,8 

0,045 

0,0059 

0,065 

0,019 

0,22 

0,058 

0,00071 

0,0014 

0,023 

0,0087 

0,023 

0,0088 

0,00012 

0,000017 

220 

55 

0,00009 

0,000024 

0,000074 

0,000019 

Framtida förhållanden 
med rening 

0,27 2,3 0,0026 0,015 0,022 0,0003 0,0058 0,0031 0,000011 30 0,0000083 0,000012 

Mängden fosfor (P) överstiger mängden vid befintliga förhållanden med ca 80 g/år, mängden kadmium (Cd) 
överstiger med 0,7 g/år. Det räcker enligt beräkningar inte med ett ytanspråk på 1 % för att få mängden för 
framtida förhållanden att minska till befintliga mängder. Iterering av anläggningsytans andel den reducerade 
area visar att ett ytanspråk på 21 m2 (1,4 % av reducerad area) krävs för att reducera föroreningarna till under 
mängderna vid befintliga förhållanden. 

   Astern 

Tabell 13. Beräknade föroreningshalter och mängder. 

Astern 
Förorenings-

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Bap Ant 

koncentration (µg/l) 

Befintliga förhållanden 

Framtida förhållanden 

Framtida förhållanden med 
rening 
Förorenings-

120 1600 

130 1400 

110 1300 

12 

3,5 

1,7 

19 

10 

9,1 

62 

25 

11 

0,36 

0,34 

0,087 

7,7 

3,9 

2,8 

7,2 

3,4 

1,3 

0,04 

0,016 

0,011 

65000 0,029 

30000 0,012 

17000 0,0037 

0,021 

0,0079 

0,0054 

mängd (kg/år) 

Befintliga förhållanden 

Framtida förhållanden 

2,9 41 

3,2 33 

0,3 

0,086 

0,48 

0,25 

1,5 

0,62 

0,009 

0,0082 

0,19 

0,096 

0,18 

0,082 

0,001 

0,00039 

1600 0,00073 

730 0,00029 

0,00052 

0,00019 

Framtida förhållanden med 
rening 

2,8 31 0,041 0,22 0,27 0,0021 0,068 0,032 0,00026 420 0,00009 0,00013 
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Mängden fosfor (P) vid framtida förhållanden överstiger mängden vid befintliga förhållanden med 0,3 kg/år. 
Efter rening i biofilter/växtbädd med ett ytanspråk på 130 m2 (1 % av reducerad area) reduceras 
föroreningarna till under mängderna vid befintliga förhållanden. 

5.2  Allmän  platsmark  

Föroreningshalter och mängder har beräknat för allmän platsmark och redovisas i Tabell 14-Tabell 15 nedan. 

     Nils Jakobsonsgatan – norr 

Tabell 14. Beräknade föroreningshalter och mängder. 

Nils 
Jakobsonsgatan P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Bap Ant 
- norr 
Förorenings-
koncentration (µg/l) 

Befintliga förhållanden 

Framtida förhållanden 

Framtida förhållanden 
med rening 
Förorenings-

120 1700 

130 1600 

120 1500 

8,1 

5,4 

2,5 

20 

16 

14 

63 

43 

18 

0,4 

0,28 

0,075 

15 

9 

6 

8,6 

5,3 

1,8 

0,078 

0,044 

0,03 

65000 

47000 

25000 

0,074 

0,04 

0,012 

0,014 

0,01 

0,007 

mängd (kg/år) 

Befintliga förhållanden 

Framtida förhållanden 

0,12 1,6 

0,11 1,4 

0,008 

0,0046 

0,02 

0,014 

0,062 

0,037 

0,00039 

0,00024 

0,015 

0,0076 

0,0084 

0,0045 

0,000076 

0,000037 

63 

40 

0,000073 

0,000034 

0,000014 

0,0000089 

Framtida förhållanden 
med rening 

0,1 1,3 0,0021 0,012 0,015 0,000063 0,0051 0,0016 0,000025 21 0,000011 0,000006 

Mängderna vid framtida förhållanden understiger mängderna vid befintliga förhållanden, vilket visar att ingen 
rening krävs. Det ses dock som fördelaktigt för recipienten Viskan om rening sker varvid framtida förhållanden 
med rening i biofilter/växtbädd med ett ytanspråk på 5,5 m2 (1 % av reducerad area) ändå rekommenderas 
och har beräknats. 
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Tabell 15. Beräknade föroreningshalter och mängder. 

Nils 
Jakobsonsgatan P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Bap Ant 
- söder 
Förorenings-
koncentration (µg/l) 

Befintliga förhållanden 

Framtida förhållanden 

Framtida förhållanden 
med rening 
Förorenings-mängd 

120 1600 

140 1600 

120 1500 

7.8 

5.0 

2.3 

20 

16 

14 

61 

40 

17 

0.38 

0.26 

0.070 

14 

7.9 

5.3 

8.2 

4.7 

1.7 

0.074 

0.038 

0.026 

62000 

44000 

24000 

0.071 

0.035 

0.011 

0.013 

0.0098 

0.0066 

(kg/år) 

Befintliga förhållanden 

Framtida förhållanden 

0,13 1,9 

0,14 1,6 

0,009 

0,0051 

0,023 

0,016 

0,07 

0,04 

0,00044 

0,00027 

0,016 

0,0081 

0,0094 

0,0048 

0,000085 

0,000039 

71 

45 

0,000081 

0,000035 

0,000015 

0,0000099 

Framtida förhållanden 
med rening 

0,12 1,5 0,0023 0,014 0,017 0,000071 0,0054 0,0017 0,000026 24 0,000011 0,0000067 

Mängden fosfor (P) vid framtida förhållanden överstiger mängden vid befintliga förhållanden med 10 g/år. Efter 
rening i biofilter/växtbädd med ett ytanspråk på 6,4 m2 (1 % av reducerad area) reduceras föroreningarna till 
under mängderna vid befintliga förhållanden. 
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6  Översvämningsrisk  för  framtida  situation    
I detta kapitel beskrivs översvämningsrisker vid framtida förhållanden. För åtgärdsförslag se kapitel 7. 

    Höga vattenstånd i Viskan 
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Översvämningskarteringen (Figur 23) visar att ny bebyggelse precis klarar nivåer för 100- och 200-årsflöde 
samt beräknat högsta flöde (MSB, 2019). Dock finns risk att föreslaget parkområde i den nordöstra delen av 
utredningsområdet översvämmas vi beräknat högst flöde i Viskan. 

Figur 23. Översikt översvämningskartering för Viskan. Utredningsområdet markerat med svart linje, nya byggnader med 
grå linjer (MSB, 2019). 

  Skyfall 

Befintliga sänkor/lågpunkter utgör buffertytor då de fördröjer vatten vid skyfall. Problem kan uppstå när 
skyfallsytorna byggs bort, exempelvis genom att marken fylls för att möjliggöra grundläggning av byggnader 
eller vägar samt att barriärer i form av exempelvis nya bostadshus skär av naturliga avrinningsvägar. Det 
vatten som tidigare stod i lågpunkten/sänkan kan då riskera att förflyttas nedströms som följd vilket kan 
komma att förvärra situationen i nedströms liggande områden. Planen får inte medföra ökad risk för 
översvämning av befintliga bebyggelse. 

För att ge en indikation om hur ny bebyggelse kan påverkas vid skyfall har föreslagna byggnader lagts in som 
enkla polygoner i Scalgo. Det bör noteras att höjdmodellen ej har justerats för ny bebyggelse, utan 
lågpunktskarteringen är fortfarande baserad på befintliga marknivåer. 
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Följande kapitel belyser översvämningsrisker vid planerad exploatering. I kapitel 7 ges förslag till åtgärder och 
rekommendationer för fördjupade undersökningar. 

6.1  Blåklinten   

Figur 24 redovisar befintliga marknivåer med befintliga byggnader (orangea områden) samt planerade 
byggnader (svarta streck). 

1 

2 

3 

4 

Figur 24. Översikt befintliga marknivåer med befintliga byggnader (orangea 
områden) samt planerade byggnader (svarta streck). 

Befintlig parkering högt upp i delområde Blåklinten (punkt 4) planeras att bebyggas. Exploateringen av 
parkeringen medför fler hårdgjorda ytor samt att befintlig lågpunkt fylls ut. Potentiellt kan exploateringen av 
lågpunkten medföra att belastningen nedströms ökar. Vilket i sin tur kan förvärra den översvämningssituation 
som redan kan ses vid befintlig byggnad punkt 1 i Figur 24. 

Befintlig översvämningsproblematik som kan ses i lågpunkt 2 och 3 i Figur 24 härrör till en stor befintlig 
byggnad som med exploateringen delvis kommer att rivas. En passage mellan befintliga lågpunkter kommer i 
princip att skapas. Enligt Scalgo ligger marknivån i lågpunkt 2 i dagsläget på ca + 133,8 och i lågpunkt 3 på ca 
+ 132,7 vilket medför att skyfallet kommer att rinna söderut. I den passage som bildas mellan det nya 
byggnaderna planeras entréer. Vatten som tidigare stod i lågpunkt 2 kan därmed riskera att påverka 
tillgänglighet till nya entréer och framkomlighet på ny passage, samt skapa olägenheter nedströms vid ny 
byggnad som planeras uppföras längst söderut. Eftersom lågpunkt 3 bebyggs kan 
översvämningsproblematiken som ses där idag komma att förvärras. Befintliga byggnad samt ny byggnad 
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längst söderut riskerar att översvämmas. Vidare planeras nya entréer ut mot lågpunkt 3 vilket medför att 
dessa också riskerar att översvämmas vilket kan påverka både tillgänglighet till entréerna och framkomlighet 
på ny gata. 

Det flerbostadshus som planeras på befintlig parkering (punkt 4) har enligt strukturplanen entréer i nivå med 
Nils Jakobsonsgatan. Då det finns en utbredd översvämning i Nils Jakobsonsgatan underfart under riksväg 40 
kan nya entréer riskera att översvämmas. Vilket kan medföra skador på nya byggnader som påverkar 
tillgänglighet till nya entréer vid skyfall. 

6.2  Norsen   

Befintlig parkering högt upp i delområde Blåklinten planeras att bebyggas, se Figur 25. 

Figur 25. Översikt befintliga marknivåer med planerat P-hus (svarta streck). 

Exploateringen av parkeringen medför fler hårdgjorda ytor då denna täcker en större yta än befintlig parkering 
samt att befintlig lågpunkt fylls ut. Potentiellt kan exploateringen av lågpunkten medföra att belastningen 
nedströms ökar. Vilket i sin tur kan förvärra den översvämningssituation som redan ses i lågpunkten under 
riksväg 40. 

Det P-hus som planeras uppföras inom Norsen har enligt strukturplanen infart i nivå med Nils 
Jakobsonsgatan. Då det finns en utbredd översvämning från lågpunkten på gatan riskerar vatten att via ny 
infart rinna in i P-hus med översvämning som följd. Vilket kan medföra skador på nya byggnader som 
påverkar tillgänglighet till nya entréer vid skyfall men även innebär risk för människors hälsa och säkerhet. 
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6.3  Astern   

Figur 26 redovisar befintliga marknivåer med befintliga byggnader (orangea områden) samt planerade 
byggnader (svarta streck). 

1 
2 

3 
4 

Figur 26. Översikt befintliga marknivåer med befintliga byggnader (orangea områden) samt planerade byggnader (svarta 
streck). 

Befintlig parkering invid Nils Jakobsonsgatan (punkt 3) planeras att bebyggas. Exploateringen av parkeringen 
medför att befintlig lågpunkt byggs bort, samt att en trappning ner mot Nils Jakobsonsgatan skapas. Vilket 
kommer medföra att belastningen nedströms ökar, och den översvämningssituation som redan kan ses vid 
underfarten av riksväg 40 förvärras. 

Enligt strukturplanen planeras en ny entré utmed Nils Jakobsonsgatan. Då entrén kommer ligga i nivå med 
Nils Jakobsgatan kan nya entréer riskera att översvämmas. Vilket kan medföra skador på nya byggnader som 
påverka tillgänglighet till nya entréer vid skyfall. 

Ny bebyggelse (punkt 4) planeras nedanför för den höjdrygg som parkområdet i norr utgör. Bebyggelsen är U-
formad, med öppning mot parkområdet. Bebyggelsestrukturen medför risk för översvämning av byggnader vid 
skyfall då vatten från höjdryggen kan rinna in och bli stående på innergårdarna. 

Den nya bebyggelsen medför även att parkmark hårdgörs samt att delar av lågpunkt 1 bebyggs. Potentiellt 
kan det medföra att mängden vatten i lågpunkt 1 ökar, vilket bidrar till att förvärra den översvämningssituation 
som råder vid befintliga/nya entréer. Då det medför en ökad risk för skador på bebyggelse, kan påverka 
tillgänglighet till befintliga/nya entréer samt framkomligheten på Sömmerskegången. 
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6.4  Nils  Jakobsonsgatan   

På Nils Jakobsonsgatan planeras en urban park. Trädplanteringar och växtlighet kommer dela upp och bidra 
till att göra det mindre hårdgjort, vilket potentiellt kan bidra till att minska den belastning från vägen som kan 
ses i lågpunkten under riksväg 40, Figur 27. 

Figur 27. Översikt befintliga marknivåer med befintliga 
byggnader (orangea områden) samt planerade byggnader 
(svarta streck). 

Som nämnts under respektive delområde riskerar dock belastningen på lågpunkten att öka till följd av ny 
bebyggelse dels i lågpunkten, dels av att andra lågpunkter bebyggs. Vilket kan komma att påverka 
framkomligheten på vägen. 
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Utredningsområdet är i dagsläget mycket hårdgjort med vidsträckta takytor, asfalterade gårdsytor och 
parkeringar. Föreslagen utbyggnad inom området medför, för nästa samtliga delområden, en minskning av 
andelen hårdgjorda ytor. Föroreningsberäkningar visar också att planen bidrar till en liten ökning av 
föroreningar jämfört med befintliga förhållanden. 

Inom området finns i dagsläget översvämningsproblematik med avseende på skyfall. Planen riskerar att 
medföra risk för översvämning av nya byggnader på kvartersmark, samt att ny bebyggelse riskerar att 
medföra att belastningen i den befintliga lågpunkt som Nils Jakobsonsgatan underfart av riksväg 40 utgör 
ökar. 

I följande kapitel beskrivs föreslagen dagvatten- och skyfallshantering först generellt och sedan mer detaljerat 
för varje delområde. 

 Dagvattenhantering 

Följande förutsättningar har legat till grund för föreslagen dagvattenhantering: 

 Den planerade vertikala parken planeras för grönyta och gångstråk och har i detta skede ej 
inkluderats i beräkningar av flöden eller föroreningsbelastning. 

 Planerade gröna tak eller gårdsytor på tak har beräknats som hårdgjorda tak. Skapar ett framtida 
scenario som utgör ett ”värsta scenario”. 

 Fordonbelastningen på Nils Jakobsonsgatan planeras att minska. Fordonsbelastning vid befintliga och 
framtida förhållanden har dock satts som densamma. Speglar på så vis ”värsta fallet”. 

 Goda möjligheter till infiltration av dagvatten inom utredningsområdet, vilket innebär att dagvatten i 
grönytor och reningsanläggningar med fördel kan infiltrera till underliggande marklager. 

 Hänsyn har ej tagits till grundvattennivån vid modellering av reningseffekt. 
 Ambitionsnivån hög, rening ner till mängderna vid befintliga förhållanden. Planen riskerar på så vis 

inte att äventyra MKN för recipienten Viskan. 

Enligt planunderlaget så planeras dagvatten ledas till öppna system som vegetationsytor samt till trädens 
planteringsgropar. De öppna vegetationsytorna föreslås utgöras av biofilter/växtbäddar. 

Tabell 16 redovisar en sammanfattning av ytanspråket för samtliga delområden. 

Tabell 16. Översikt beräknat ytanspråk för rening för samtliga delområden inom utredningsområdet. 

Delområde Area 
(ha) 

Volym-
avrinnings-
koefficient 

Reducerad 
area (ha) 

Renings-
anläggning 

Standard-
djup (m) 

Anläggnings-
ytans andel av 

red area (%) 

Ytanspråk 
(m2) 

Blåklinten 2,03 0,67 1,36 Biofilter/växtbädd 1,30 1 140 

Norsen 0,25 0,61 0,15 Biofilter/växtbädd 1,30 1,4 21 

Astern 2,97 0,44 1,30 Biofilter/växtbädd 1,30 1 130 

Nils 
Jakobsonsgatan -
norr 

0,09 0,61 0,055 Biofilter/växtbädd 1,30 1 5,5 

Nils 
Jakobsonsgatan -
söder 

0,11 0,58 0,063 Biofilter/växtbädd 1,30 1 6,4 
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Ytanspråket har översiktligt placerats ut i de områden som föreslås för dagvattenrening i strukturplanen, men 
även på fler ställen där det ansetts nödvändigt (Bilaga 1). Arean av cirklarna motsvarar ytanspråket för rening 
av dagvatten. Placeringen är schematisk och flexibel, vilket innebär att fördelningen av ytanspråket kan 
anpassas och justeras utifrån höjdsättning, markanvändning och nytta vid detaljprojektering. Det är av vikt att 
dagvatten leds in mot föreslagna reningsanläggningar men vid en skyfallssituation kan bräddas till 
rekommenderade skyfallsleder. 

Mer information kring dagvattenhantering följer under kommande avsnitt. 

 Skyfall 

När det kommer till skyfallshantering är en genomtänkt höjdsättning av stor vikt. Ny bebyggelse 
rekommenderas att höjdsättas högre än omgivande markytor så att byggnader inte riskerar översvämmas. 
Höjdsättning bör säkerställa att markytan sluttar från nya byggnader för att förhindra att ytvatten leds in mot 
byggnadens grundkonstruktion, där entréer och garageinfarter är extra viktigt. Marginal mellan färdig golvnivå 
och maximalt vattendjup för stående vatten. Höjdsättningen bör även säkerställa att dagvattnet rinner bort från 
byggnader via skyfallsvägar som gator och gångvägar till mindre känsliga platser där vatten kan tillåtas bli 
stående. Höjdsättningen av nytt vägnät/gator bör även säkerställa att stående vatten ej riskerar att påverka 
framkomlighet för räddningsfordon. 

Föreslagen skyfallshantering har tillämpat de strategier för höjdsättning och utrymningsvägar som refereras till 
i Borås Stads skyfallsplan. Strategierna finns listade i det tematiska tillägget till Göteborgs Stads översiktsplan, 
TTÖP. Exempelvis bör marginal om 0,2 m mellan maximala vattendjupet och färdigt golv tillförskaffas 
nyanlagda byggnader för att skydda mot skador till följd av översvämning. För samhällsviktiga funktioner gäller 
i stället en säkerhetsmarginal på 0,5 m. En marginal på 0,2 m rekommenderas även som maxdjup vid 
nyanläggning av högprioriterade vägnät, stråk och utrymningsvägar för att möjliggöra tillgänglighet till nya 
entréer samt för framkomlighet för räddningsfordon (Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, 2019). 

Vidare bör skyfallssituationen inte medföra en försämring för befintlig bebyggelse och infrastruktur, inom eller 
utanför planområdet/utredningsområdet. Om lågpunkter byggs kan motsvarande volym som innan utbyggnad 
magasinerades i lågpunkten/sänkan behöva omhändertas inom planområdet, eller som är mer aktuellt för 
utredningsområdet kunna avledas till Viskan. 

Figurer i kommande avsnitt om skyfall samt Bilaga 1 redovisar rekommenderad skyfallshantering med hjälp av 
flödespilar som beskriver hur markytan föreslås höjdsättas. 

7.1  Blåklinten   

 Dagvatten 

Kvarteret Blåklinten är i dagsläget mycket hårdgjort med vidsträckta takytor, asfalterade gårdsytor och 
parkeringar. Området planeras förtätas, både med nya byggnader men och genom påbyggnader av befintliga 
byggnader. Planerad exploatering bidrar till att föroreningsmängden minskar för samtliga ämnen förutom 
fosfor jämfört med befintliga förhållanden. Rekommenderat ytanspråk för rening på 1 % av den reducerade 
arean inom delområdet minskar mängden fosfor till under mängden vid befintliga förhållanden. 

I strukturplanen har platser pekats ut för rening av dagvatten. i Bilaga 1 är dessa inringade med blått. 
Ytanspråket för reningen har fördelats inom området baserat på dessa platser, och symboliserar arean av 
cirkeln. En utpekad plats för rening utgörs av en innergård på ett befintligt hus. Då det är komplicerat med 
dagvattenhantering på bjälklag har denna plats för renings förflyttats till marknivå, och har istället ringats in 
med grönt. 
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Ny höjdsättning bör säkerställa att vatten kan rinna genom den nya passage som skapas mellan lågpunkt 2 
och 3, samt att vatten från både lågpunkt 2 och 3 kan rinna ut i Viskan. På så vis bidrar planerad passage till 
att förbättra den översvämningsproblematik som kan ses i dagsläget, då tidigare instängda områden byggs 
bort. Pilarna i Figur 28 visar översiktligt hur området rekommenderas höjdsättas för att skapa skyfallsvägar 
mot Viskan. 

1 

2 

3 

4 

Figur 28. Översikt rekommenderad höjdsättning av delområde Blåklinten för att 
säkerställa skyfallsleder mot Viskan. 

För nya entréer i passagen samt på nytt hus längst söderut bör marginal på minst 0,2 m mellan maximalt 
vattendjup på gata och färdigt golv även säkerställas så att nya entréer inte riskerar att översvämmas. 
Marginalen bidrar även till att säkerställa tillgängligheten till nya entréer samt framkomlighet på ny gata. 

Det flerbostadshus som planeras på befintlig parkering (punkt 4) medför fler hårdgjorda ytor samt att befintlig 
lågpunkt fylls ut. Potentiellt kan exploateringen av lågpunkten medföra att belastningen nedströms i lågpunkt 1 
ökar. Det bedöms inte vara nödvändigt med kompensationsåtgärd i lågpunkt 1 där motsvarande volym i 
lågpunkt 4 fördröjs. Däremot är det av största vikt att ny höjdsättning säkerställer att vatten kan rinna ut från 
lågpunkt 1 till Viskan. Antingen via befintlig byggnad österut, eller via den nya passage som skapas mellan 
lågpunkt 2 och 3. För att få skyfallet direkt österut kommer sannolikt ett lågstråk exempelvis i form av en 
öppen ränna krävas. 
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Flerbostadshuset (punkt 4) har enligt strukturplanen entréer i nivå med Nils Jakobsonsgatan, nära den 
översvämning som kan ses i lågpunkten under riksväg 40. Översvämningens utbredning är dock osäker, kan 
vara både underskattad och överskattad. Nya entréer rekommenderas inte placeras i direkt anslutning till 
översvämningen. Om så ändå är fallet krävs att entréerna höjdsätts med marginal mot det maximala 
vattendjupet som kan ses i lågpunkten så att vatten inte riskerar att rinna in och skada ny byggnad samt 
säkerställa tillgänglighet. 

För att säkerställa ny höjdsättning samt volymer och flöden vid skyfall rekommenderas en skyfallskartering 
genomföras för att där höjdmodellen justeras för ny bebyggelse samt höjdsättning av gator läggs in. 

7.2  Norsen   

 Dagvatten 

På befintlig parkering planeras ett P-hus att uppföras. P-huset tar hela fastigheten i anspråk, varvid befintlig 
grässlänt kommer omvandlas till hårdgjort tak. Föroreningsmängden tordes minska eftersom den öppna 
parkeringsytan flyttas in under tak i framtida P-hus. Föroreningsmängden minskar mycket riktigt för samtliga 
ämnen förutom fosfor och kadmium jämfört med befintliga förhållanden. Anledningen till att en ökning kan ses 
beror sannolikt på att schablonhalten för fosfor och kadmium enligt StormTac är högre för takytor jämfört med 
parkeringsytor samt att befintlig gräsyta omvandlas till takyta. 

Rekommenderat ytanspråk för rening på 1 % av den reducerade arean inom delområdet räcker inte för att 
minska mängden fosfor till under mängden vid befintliga förhållanden, utan 1,4 % krävs. Då det inte finns ytor 
att ta i anspråk för rening i marknivå inom fastigheten får reningsanläggningen antingen placeras på bjälklag 
eller ledas till den växtlighet som föreslås på Nils Jakobsonsgatan. Dagvattenhantering på bjälklag är 
komplicerat och måste tas med i ett tidigt stadie i samarbete med konstruktion. Dräneringen kommer sannolikt 
behöva avledas genom taket på P-huset vilket medför ledningar i taket på våningsplanet eller 
parkeringsgaraget under. Kan man undvika att skapa genomföringar i bjälklaget är detta önskvärt. Vidare kan 
pumpning av dräneringsvatten bli aktuellt. 

Beräknat ytanspråk för rening utgör 21 m2 och rekommenderas via stuprör avledas till Nils Jakobsonsgatan, 
se Bilaga 1. 

 Skyfall 

Figur 29 visar hur området i dagsläget är höjdsatt. 
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Exploateringen av parkeringen medför fler hårdgjorda ytor samt att befintlig lågpunkt fylls ut, vilket potentiellt 

Figur 29. Översikt befintlig höjdsättning illustrerad med gula pilar 
som visar hur markytan sluttar. 

medför att belastningen nedströms ökar. Med hur mycket belastningen ökar kräver en skyfallskartering som 
tar hänsyn till befintligt ledningsnät, vilket rekommenderas genomföras. Därefter kan beslut tas om en ökad 
belastning i lågpunkten kan accepteras eller ej. 

P-huset som planeras uppföras inom Norsen har enligt strukturplanen infart i nivå med Nils Jakobsonsgatan 
och i direkt anslutning till den översvämningsproblematik som kan ses i lågpunkten under Nils 
Jakobsonsgatan. Entrén/infarten till P-huset rekommenderas flyttas och inte placeras i lågpunkt för att 
förhindra att vatten rinner in i och översvämmar P-huset. 

7.3  Astern   

 Dagvatten 

Bortsett från parkområdet i den norra delen av kvarteret Astern är delområdet i dagsläget mycket hårdgjort 
med vidsträckta takytor, asfalterade gårdsytor och framför allt parkeringar. Området planeras förtätas, både 
med nya byggnader och genom påbyggnader av befintliga byggnader. Planerad exploatering bidrar till att 
föroreningsmängden minskar för samtliga ämnen förutom fosfor jämfört med befintliga förhållanden. 
Rekommenderat ytanspråk för rening på 1 % av den reducerade arean inom delområdet minskar mängden 
fosfor till under mängden vid befintliga förhållanden. 

I strukturplanen har tre platser pekats ut för rening av dagvatten, i Bilaga 1 är dessa inringade med blått. Fler 
platser rekommenderas dock tas i anspråk, för att möjliggöra för lokalt omhändertagande av dagvatten. 
Ytterligare platser för dagvattenanläggning har illustrerats med grönt. Ytanspråket för den rening som krävs 
har fördelats inom området baserat på dessa platser, och symboliserar arean av cirkeln. 
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Ny bebyggelse (punkt 4) planeras nedanför för den höjdrygg som parkområdet i norr utgör. Den U-formade 
strukturen på bebyggelsen som är föreslagen medför att nya instängda områden skapas med risk för 
översvämning vid skyfall vilket inte rekommenderas. Möjlighet till en annan typ av utformning som inte medför 
att instängda områden bör ses över. Om annat så rekommenderas för den U-formade bebyggelsen en 
öppning exempelvis i form av en portik eller liknande som möjliggör för vatten att rinna igenom. Avskärande 
åtgärder som leder vatten förbi framtida innegårdar rekommenderas även, se pilar i Figur 30 som översiktligt 
visar hur området rekommenderas höjdsättas för att skapa skyfallsvägar mot Viskan. 

1 
2 

3 
4 

Figur 30. Översikt rekommenderad höjdsättning av delområde Astern för att säkerställa skyfallsleder mot Viskan. 

Att översvämningsskydda nya entréer rekommenderas genom att skapa marginal mellan högsta vattennivå på 
hårdgjorda ytor som gångar och parkeringar på innergården bör även säkerställas. 

Den nya bebyggelsen medför även att parkmark hårdgörs samt att delar av lågpunkt 1 bebyggs. Det bedöms 
inte vara nödvändigt med kompensationsåtgärd för de delar av lågpunkt 1 som bebyggs. Däremot är det av 
största vikt att ny höjdsättning av Sömmerskegången säkerställer att en skyfallsväg mot Viskan skapas, se 
Figur 30. I samband med att ny bebyggelse norr om lågpunkt 1 och ombyggnationen av befintlig bebyggelse 
söder om Sömmerskegången bör det säkerställas att det finns marginal, minst 0,2, mellan maximalt 
vattendjup på Sömmerskegången och nya entréer. Marginalen bidrar även till att säkerställa tillgängligheten till 
nya entréer samt framkomlighet på ny gata. Vid ombyggnationen av byggnaden söder om Sömmerskegången 
(punkt 1) bör befintliga/nya entréer göras vid så att den översvämningssituation som kan ses i dagsläget 
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mildras.  En  hårdgjord  ränna  likt  den  som  finns  i  dagsläget  (Figur   30)  rekommenderas  för  att  befästa  
skyfallsvägen  mot  Viskan.   

Befintlig  parkering  invid  Nils  Jakobsonsgatan  (punkt  3)  planeras  att  bebyggas.  I  dagsläget  utgör  parkeringen  
en  buffertyta  vid  skyfall.  Exploateringen  av  parkeringen  medför  att  befintlig  lågpunkt  fylls  ut,  samt  att  en  
trappning  ner  mot  Nils  Jakobsonsgatan  skapas.  Vilken  kommer  medföra  att  belastningen  nedströms  i  
lågpunkten  under  riksväg  40  ökar.  Enligt  strukturplanen  planeras  en  ny  entré  utmed  Nils  Jakobsonsgatan.  Då  
entrén  kommer  ligga  i  nivå  med  Nils  Jakobsgatan  riskerarentrén  riskera  att  översvämmas.  Vilket  kan  medföra  
skador  på  nya  byggnader  och  påverka  tillgänglighet  till  nya  entréer  vid  skyfall.   Det  krävs  att  konsekvenserna  
utreds  mer  detaljerat.  Förslagsvis  genom  att  en  skyfallskartering  som  ta  hänsyn  till  befintligt  ledningsnät  
genomförs.  Detta  för  att  med  större  säkerhet  kunna  verifiera  översvämningen  utbredning,  samt  utreda  hur  
mycket  större  belastningen  i  lågpunkten  under  riksväg  40  blir  när  parkeringen  bebyggs.  Vilket  i  sin  tur  kan  
utgöra  underlag  till  beslut  om  en  ökad  belastning  i  lågpunkten  kan  accepteras.   
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7.4  Nils  Jakobsonsgatan   

 Dagvatten 

Planerad ombyggnad av Nils Jakobsonsgatan till en urban park medför mer växtlighet. I beräkningar har 
planerad växtlighet på gatan schablonmässigt beräknats som gårdsyta (1/3 gräsyta, 1/3 grusyta och 1/3 
asfaltsyta) då placering, utformning och typ växtlighet ännu inte är fastställt. Trots en högt beräknad schablon 
på växtligheten minskar ändå den reducerade arean för framtida förhållanden jämfört med befintliga. 
Fordonsbelastningen på Nils Jakobsonsgatan planeras även att minskas vid framtida förhållanden. Vilket 
bidrar till en förbättring i föroreningsbelastning jämfört med befintliga förhållanden. I beräkningar har 
fordonsbelastningen dock antagits vara densamma, för att spegla ”värsta fallet”. Föreslagen urban park 
medför att det knappt krävs någon rening för Nils Jakobsonsgatan. Ingen alls för den norra delen, men lite för 
den södra delen då fosfor överstiger mängden vid befintliga förhållanden. Dock rekommenderas att ca 1 % av 
den reducerade arean anläggs i form av växtbäddar för rening av dagvatten. Detta för att bibehålla en hög 
ambition med avseende på hållbarhet och en minskad föroreningsbelastning på Viskan vid nyexploatering. 

Rekommenderat ytanspråk för rening på 1 % av den reducerade arean inom delområdet minskar mängden 
fosfor till under mängden vid befintliga förhållanden för den södra delen av gatan. Totalt handlar det om ett 
ytanspråk för rening på 5,5 m2 för den norra sidan och 6,4 m2 för den södra, vilket ryms inom den växtlighet 
som är planerad. 

 Skyfall 

Nils Jakobsonsgatan lutar, på båda sidor om riksväg 40 ner mot lågpunkten i viadukten. Parkeringen under 
riksväg 40 lutar också ner mot lågpunkten. Vid skyfall avrinner ett område på ca 19 ha på ytan till lågpunkten 
enligt Scalgo Live. 

Sammantaget medför ny bebyggelse inom utredningsområdet risk för att belastningen i lågpunkten på Nils 
Jakobsonsgatan under riksväg 40 ökar. Åtgärderna är baserade på genomförd analys i Scalgo Live. Då 
analysen inte tar hänsyn till avbördning i befintligt ledningsnät kan analysen påvisa att översvämningsrisken är 
mer allvarlig än i verkligheten. Det krävs att konsekvenser vid skyfall utreds mer detaljerat. Förslagsvis genom 
att en skyfallskartering över hela avrinningsområdet till lågpunkten där hänsyn tas till avbördning i befintligt 
ledningsnät genomförs. Detta för att med större säkerhet kunna verifiera översvämningen utbredning, utreda 
hur mycket större belastningen i lågpunkten blir, samt utreda möjligheter till uppströms åtgärder. 

Belastningen på lågpunkten riskerar att öka till följd av exploateringen. Åtgärder för att minska belastningen 
kan till exempel vara: 

n:\108\22\1082242\5 arbetsmaterial\01 dokument\r\dagvattenutredning dp pulsenområdet_lev_220812.docx 2022-08-12 | Sida 49 av 52 



    

 
  

        
  

             
 

                
         
                 

          
                

        

 

Pulsenområdet, dagvattenutredning till detaljplan 

Uppdragsnr.: 108 22 42 Version: 1 

1. Bebygg inte lågpunkter i anslutning till lågpunkten, ex. ny byggnad och trappning i delområde Astern 
2. Öppna inte upp nya rinnvägar mot lågpunkten 
3. Implementera barriärer i gatan som styr skyfallet i riktning mot Viskan, ex. i gatan ovan delområdet 

Norsen som styr skyfallet mot rekommenderade skyfallsleder i delområde Blåklinten 
4. Tillkommande växtlighet och åtgärder för rening är av värde även ut skyfallsperspektiv då det kan 

bidra till att minska belastningen något. 
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8  Slutsatser  
 Dagvatten 
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Utredningsområdet är i dagsläget mycket hårdgjort. Föreslagen utbyggnad inom området medför för samtliga 
delområden en minskning av andelen hårdgjorda ytor, förutom för delområde Norsen. 

Föroreningsberäkningar visar att planen bidrar till en låg ökning i föroreningsmängd jämfört med befintliga 
förhållanden för samtliga delområden utom den norra delen av Nils Jakobsonsgatan (föroreningsmängden 
minskar efter utbyggnad). 

Reserveras ett ytanspråk om 1 % av den reducerade arean inom delområdena för rening reduceras 
beräknade mängder för utbyggnaden till mängder vid befintliga förhållanden. För delområde Norsen krävs 
dock att ett ytanspråk på ca 1,4 % avsätts för att reducera mängderna till befintliga. 

Förutsatt föreslagen rening i biofilter/växtbäddar kommer föroreningsbelastningen på recipienten Viskan 
utredningsområdet i sin helhet inte att öka, utan att minska. Utbyggnaden inom utredningområdet riskera på 
så vis inte att äventyra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer Viskan utan har potential att bidra till att 
förbättra möjligheten. 

 Skyfall 

Det finns i dagsläget översvämningsrisk vid skyfall inom utredningsområdet. Planen riskerar att medföra risk 
för översvämning av nya byggnader, samt att belastningen i den lågpunkt som Nils Jakobsonsgatan underfart 
av riksväg 40 utgör ökar. 

Sammantaget medför ny bebyggelse inom utredningsområdet risk för att belastningen i lågpunkten på Nils 
Jakobsonsgatan under riksväg 40 ökar. Det krävs att konsekvenser vid skyfall utreds mer detaljerat. 
Förslagsvis genom att en skyfallskartering över hela avrinningsområdet till lågpunkten där hänsyn tas till 
avbördning i befintligt ledningsnät genomförs. Detta för att med större säkerhet kunna verifiera hur 
översvämningens utbredning, i lågpunkten påverkas. För att minska översvämningsrisken inom 
utredningsområdet rekommenderas att ett helhetsgrepp tas över avrinningsområdet där möjligheter för 
åtgärder uppströms utredningsområdet ses över. 

Delområde Blåklinten: 
- Ny  passage  som  öppnas  upp  i  befintlig  byggnad  bör  höjdsätts  så  att  en  skyfallsled  söderut,  mot  

Viskan  möjliggörs.   
- Ny  byggnad  på  befintlig  parkering  inom  delområdet  planeras  ges  entréer  som  vetter  mot  Nils  

Jakobsgatan.  Säkerhetsmarginal  mot  den  utbredda  översvämning  som  kan  ses  i  lågpunkten  under  
riksväg  40  och  nya  entréer  är  här  av  stor  vikt.   

Delområde Norsen: 
- Infarten till P-huset inom Norsen rekommenderas flyttas och inte placeras i lågpunkt för att förhindra 

att vatten rinner in i och översvämmar P-huset. 
Delområde Astern: 

- Den U-formade bebyggelse som planeras rekommenderas ges en öppning exempelvis i form av en 
portik, alternativ att byggandens utformning ses över. Avskärande åtgärder som leder vatten förbi 
framtida innegårdar, samt säkerhetsmarginal till färdig golvnivå rekommenderas. 

- Sömmerskegången rekommenderas höjdsättas så att gatan utgör skyfallsled mot Viskan. 
- Planerad bebyggelse ökar risken för översvämning av lågpunkten vid Nils Jakobsonsgatan. En 

skyfallskartering rekommenderas att genomföras innan lågpunkten bebyggs. 
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