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Sammanfattning 

Signum fastigheter planerar att exploatera fastighet Lagersberg 1:12 i Eskilstuna. De vill 

pröva möjligheten att bygga flerbostadshus med vårdboende och småhus. Planområdet är 

ca 2,2 ha och består idag framförallt av åkermark. 

Enligt SGU:s jordartskarta domineras området av postglacial lera, glacial lera och morän. 

De naturliga förutsättningarna för infiltration i området är begränsade. Området är flackt 

och marken faller från ungefär +20 m i öster till som lägst +18 m (höjdsystem RH2000) i 

väster. Eskilstunaån är områdets ytvatten recipient och har enligt VISS (2018) 

statusklassificering måttlig ekologisk status på grund av höga halter av näringsämnen i 

vattnet. Ån uppnår heller inte god kemisk status.  

Flödesberäkningarna och magasinsbehov har beräknats utifrån ett dimensionerande  

5- samt 20-årsregn. När man jämför de dimensionerande flödena idag med i framtiden 

(med klimatfaktor) ses att flödena ökar efter omexploatering om inga åtgärder vidtas för 

dagvattenhantering. 

För att flödet vid ett 5-årsregn inte ska öka jämfört med flödet idag krävs en 

utjämningskapacitet på 148 m3 vid ett konstant tappflöde. Ett antaget reducerat 

maxtappflöde gör att det erforderliga magasinsbehovet uppgår till 178 m3. För ett  

20-årsregn är motsvarande magasinsbehov 228 m3 vid ett konstant tappflöde och 273 m3 

med reducerat maxtappflöde. 

I Eskilstuna kommuns riktlinjer för dagvattenhantering ställs krav på att föroreningarna 

ska begränsas vid källan samt avskiljas och brytas ned under vattnets väg till recipienten 

om möjligt. Föroreningsberäkningar i Stormtac visar att belastningen från planområdet 

ökar för alla ämnen förutom fosfor och suspenderat material utan åtgärder för 

dagvattenhantering.  

För att utjämna och rena dagvatten inom planområdet rekommenderas att takvatten från 

radhusområde leds till planteringar eller gröna ytor och takvatten från flerfamiljshus leds 

till närliggande växtbäddar. Parkeringsplatser rekommenderas anlägga med 

genomsläpplig beläggning. Trädplanteringar längs gata och mellan gatuparkeringar 

rekommenderas att anlägga med skelettjord. Höjdsättningen i området är viktig för att 

undvika skador på byggnader. Markytan bör slutta bort från byggnader och mot gator och 

grönytor. Lokalgator och GC-vägar bör anläggas lägre än byggnader för att på så sätt 

skapa en ytvattenavledande funktion vid skyfall. 
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1 Inledning och syfte  

Signum fastigheter planerar att exploatera fastigheten Lagersberg 1:12 i sydöstra delen av 

Eskilstuna som idag består av åkermark. De vill pröva möjligheten att bygga 

flerbostadshus med vårdboende och småhus. En detaljplan planeras startas under hösten 

2019. 

Området ligger inom verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten. Det finns 

ett utbyggt vatten- och avloppssystem inom området, med möjliga anslutningspunkter. 

Som en del i arbetet inför detaljplaneläggningen behöver Signum fastigheter ta fram en 

dagvattenutredning. 

 

Figur 1. Planområdet markerat med röd linje. Ortofoto: Eskilstunakartan. 

 

Figur 2. Planområdet markerat med röd linje. Kartunderlag: Eskilstunakartan. 

Syftet med dagvattenutredningen är att visa på hur dagvatten kan hanteras inom 

planområdet och ta fram lämpliga alternativ för dagvattenhantering som uppfyller kraven 

på rening och fördröjning enligt kommunens gällande policy. Detta innebär att: 
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• Beskriva förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten och 

infiltration inom fastighetsmark. Kommunens fördröjningskrav är att det inte får 

avrinna mer dagvatten från detaljplaneområdet i och med omexploateringen vid 

ett 20-års regn.  

• Redovisning av behov av fördröjningsvolym och lokalisering av föreslagna 

dagvattenanläggningar inom detaljplanen. 

• Beskrivning av recipient och dess status. 

2 Förutsättningar 

2.1 Planområdet i nuläget 

Planområdet omfattar ca 2.2 ha och består idag av åkermark. Söder och väster om 

området ligger det flerfamiljshus och radhus. Norr om planområdet pågår en exploatering 

av nya flerbostadshus. I nordost ligger Kronskogen-Stenby ängs naturreservat och i öster 

ligger en förskola med markparkering (Figur 1). 

2.2 Geologi 

Området är flack och sluttar mot väst och nordväst. Marken faller från ungefär +20.40 m 

till som lägst +18.40 m (RH2000). Enligt SGU:s jordartskarta domineras området av 

postglacial lera, glacial lera och morän (Figur 3).  

 

Figur 3. Jordartskarta för planområdet som är markerad med blå linje. Källa: SGU. 

2.3 Ytvattenrecipient 

Planområdet avrinner till ytvattenrecipienten Eskilstunaån (SE658428-153975) som är en 

vattenförekomst och omfattas av EU:s ramvattendirektiv (Figur 4). 
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Figur 4. Planområdet (röd punkt) och dess delavrinningsområde (turkost område) till 

Eskilstunaån. Källa: VISS.  

Eskilstunaån har enligt VISS (2018) statusklassificering måttlig ekologisk status på grund 

av höga halter av näringsämnen i vattnet. Den huvudsakliga påverkan av näringsämnen 

bedöms vara belastningen från Hjälmaren. Ån uppnår dessutom inte god kemisk status. 

Utöver de överallt överskridande ämnena av kvicksilver och Polybromerade difenyletrar 

(PBDE) har Eskilstunaån även förhöjda halter av PAH:erna antracen, benso(a)pyren, 

fluoranten och naftalen. Samtliga ämnen kan förekomma i dagvatten (Naturvårdsverket, 

2009). PAH:er är en grupp ämnen som finns i stenkol och petroleum samt bildas vid 

förbränning av organiskt material. 

Inga grundvattenförekomster finns enligt VISS inom området. 

2.4 Markföroreningar 

Enligt Eskilstunakartan finns inga undersökningar om markföroreningar gjorda i området. 

2.5 Befintlig dagvattenhantering 

En stor del av det dagvatten som uppstår inom planområdet tas upp av växtlighet under 

sommarhalvåret. Området är inte direkt anslutet till det befintliga dagvattenledningsnätet.  

Det finns en lågpunkt i nordvästra hörnet av planområdet, där kan vatten bli stående på 

0,1-1 m djup enligt Eskilstunakartans lågpunktskartering. Området nordost (bl.a. 

Kronskogen-Stenby ängs naturreservat) om planområdet avrinner mot ett dike norr om 

förskolan. Vid platsbesöket upptäcktes en trumma vid GC-vägen/parkeringen vid 

nordöstra hörnet av planområdet som bedöms leda dikesdagvattnet i ledning genom 

planområdet, se Figur 5.  
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Figur 5 Dike för skogsdagvatten och en trumma vid GC väg nordost om planområdet. 

 

Figur 6 Det aktuella markområdet, områdets lågpunkt markerat med rött linje. Bilden 

vissar vass som är en indikator på vatten stående i ytan. 
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Figur 7. Vy över området från Stenbygatan (väster) mot öster.  

Enligt Eskilstunakartans lågpunktskartering finns en lågpunkt i planområdets nordvästra 

del se Figur 8. Ytavrinnande vatten avrinner mot väster och norr enligt beskrivning i 

Figur 8.  

 

Figur 8. Befintlig ytavrinning inom planområdet.  



 

 

Dagvattenutredning Lagerberg 1:12, Eskilstuna, WRS AB, 2020-06-29 

10(24) 

2.5.1 Markavvattningsföretag 

Det finns inga markavvattningsföretag inom området enligt befintligt underlag i 

Eskilstuna kartan. 

2.6 Planbeskrivning 

Området kommer i och med planen få en ny karaktär. Enligt planförslaget kommer 

området att bebyggas med flerbostadshus och vårdboende i den västra delen (0,9 ha) och 

småhus (radhus/parhus) i den östra delen (1,3 ha). I båda områden planeras det för 

markparkeringar. Flerbostadshusområdet planeras med privata och semiprivata platser 

mellan husen och förgårdsmark. Vårdboendet ska byggas med takterrass. Genom 

planområdet planeras det en kvartersgata med parkeringar längsmed gatan samt ett antal 

större parkeringsytor.  

 

Figur 9. Planerad exploatering i planområde. Gula linjen repersenterar markanvänding 

av flerfamlijhus och det röda representerar motsvarande radhusområde. Källa: Signum 

fastigheter, 2020-06-04 

 

2.7 Riktlinjer för dagvattenhantering i Eskilstuna 
kommun 

Vid beräkningar och åtgärdsförlag har hänsyn tagits till Eskilstuna kommuns riktlinjer för 

dagvattenhantering (2015). Vid hantering av dagvatten ska följande principer tillämpas 

enligt kommunens riktlinjer: 

• I första hand ska lokalt omhändertagande av dagvatten ske. 

• Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till platsens förutsättningar, 

dagvattnets föroreningsgrad och recipientens känslighet och status. 

• Dagvattensystemen ska utformas så att man undviker skadliga uppdämningar vid 

kraftiga regn. 

• Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät och 

recipienter begränsas. 
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• Föroreningar ska begränsas vid källan och förorenat dagvatten ska renas i så stor 

utsträckning som möjligt innan det når recipient.  

• Den naturliga vattenbalansen ska i möjligaste mån bibehållas genom infiltration 

av dagvatten. Förorenat dagvatten får inte förorena grundvattnet. 

• Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön. 

I uppdragsbeskrivningen (Eskilstuna kommun, 2018a) ställs också krav på att det inte ska 

avrinna mer dagvatten från detaljplaneområdet vid ett 20-års regn än från befintlig 

markanvändning. 

3 Flödes- och föroreningsberäkningar 

Avrinningen (flödet) före och efter omexploatering har beräknats enligt 

rekommendationer i publikation P110 (Svenskt Vatten, 2011a). Beräkning av 

föroreningsbelastning från området har gjorts genom modellering i StormTac (2018). 

3.1 Flöden nuläge och framtid 

Beräkningar av dimensionerande flöde har gjorts utifrån nedan angivna indata (Tabell 1). 

Tabell 1  Indata för beräkning av dimensionerande flöden. Från Svenskt 

Vatten P110 

Parameter Värde  

Återkomsttid 240 månader (20 år) 

Varaktighet 10 minuter 

Regnintensitet utan fördröjning 287 l/s, ha 

Klimatfaktor (kf) 1,25 

 

För bestämning av dimensionerande flöden har den så kallade rationella metoden använts 

(Formel 1). Det är en statistisk överslagsmetod som lämpar sig för mindre områden (upp 

till cirka 50 hektar) med liknande rinntider inom området. Rinntiden inom området har 

beräknats och understiger 10 minuter både före och efter omexploatering. I P110 

rekommenderas dock att minsta rinntid sätts till 10 minuter och följaktligen också minsta 

dimensionerande varaktighet 10 minuter. 

Avrinningskoefficienten (φ) talar om hur stor andel av nederbörden som avrinner och är 

indirekt ett mått på hur hårdgjort ett område är. Högre avrinningskoefficient innebär 

högre hårdgörningsgrad och högre andel avrinnande nederbörd. För flerfamiljhusområde 

och radhusområde är avrinningskoefficienten 0,4 och för åkermark 0,05 (P110). Den 

reducerade arean (Ared) är ett mått på andelen ”hårdgjord yta” och fås genom att 

multiplicera area (A) med avrinningskoefficient. 

Enligt prognostiserade klimatförändringar kommer regn med högre nederbördsintensitet 

bli vanligare under perioden fram till år 2100. Därför rekommenderar Svenskt Vatten i 

publikation P110 (2016) att nya dagvattensystem dimensioneras med en klimatfaktor (kf) 

på minst 1,25 för nederbörd med kortare varaktighet än en timme.  
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Formel 1. Rationella metoden, beräkning av dimensionerande flöde  

 Qdim = dimensionerande flöde [l/s] 

 A = avrinningsområdets area [ha] 

 φ = avrinningskoefficient [-] 

 i(tr) = dimensionerande nederbördsintensitet [l/s ha], beror på 

 regnets återkomsttid 

 kf = klimatfaktor [-] 

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓 

Eskilstuna kommun har ställt krav på att flöden och magasinsbehov ska beräknas utifrån 

ett 20-årsregn. Enligt Svenskt Vattens publikation P110 är branschstandard för 

dimensionering av nya dagvattenledningar för tät bostadsbebyggelse ett regn med en 

återkomsttid på 5 år vid fylld ledning och 20 år för trycklinje i marknivå. Därmed är det 

5-årsregn som är det dimensionerande flödet enligt branschstandard. Resultaten från 

beräkningarna med Formel 1 ses i Tabell 2. Både 5- och 20-årsflöde redovisas. 

Beräkningarna för situationen efter omexploatering inkluderar inte åtgärder för lokalt 

omhändertagande av dagvatten (LOD). Rätt dimensionering av ledningsnät ligger under 

VA-huvudmannens ansvar. 

Tabell 2. Dimensionerande flöden med 5 och 20 års återkomsttid (Q5 och Q20), 

med och utan klimatfaktor (kf). Areor (A), sammanvägda 

avrinningskoefficienter (φ) och reducerade areor (Ared = A · φ) samt 

förändringen i flöde innan omexloatering utan kf och efter omexploatering 

med kf redovisas 

Exploatering A φ  Ared Q5 Q5 (kf) Q20 Q20 (kf) 

Enhet ha - ha l/s l/s l/s l/s 

Kvartersmark 

Före exploatering 2,2 0,05 0,1 20 25 32 39 

Efter exploatering 2,2 0,40 0.9 160 200 253 316 

Ökning - 0,35 0,8  140         175   221            276 

 

Utan åtgärder ökar flödet med ca 200 l/s från området vid ett 5-årsregn och med ca 316 

l/s vid ett 20-årsregn (inkl. k.f).  

3.2 Magasinsbehov 

Fördröjningskravet är att det inte ska avrinna mer dagvatten från detaljplaneområdet i 

framtiden än vad det gör idag vid ett 20-årsregn (Eskilstuna kommun, 2018b). 

Magasinsberäkningar utifrån detta krav har beräknats enligt publikation P110 (Svenskt 

Vatten, 2011a) med värden från Tabell 2.  

För att flödet vid ett 20-årsregn inte ska öka jämfört med flödet idag krävs en 

utjämningskapacitet på 228 m3 vid ett konstant tappflöde med flödesregulator, d.v.s. att 

avtappningen sker med full kapacitet under hela tappfasen (Tabell 3). För att räkna fram 

magasinsbehov antas en tappning motsvarande den via rör eller överfall där full kapacitet 

inte erhålls initialt, då används en så kallad reducerad flödesfaktor (vanligen 0,67) 

multipliceras med maxtappflödet (P110). En minskning av maxtappflödet ger i sin tur ett 

större erforderligt magasinsbehov. För området Lagersberg 1:12 innebär det att 

magasinsbehovet ökar till 273 m3 för planområde om flödesregulator ej används  

(Tabell 3). 
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Tabell 3 Erforderlig magasinsvolym för de olika områdena för 5- samt 20-

årsregn, med samt utan flödesregulator 

Magasinsvolym, 

5-årsregn med 

flödesregulator  

[m3] 

 

Magasinsvolym, 

5-årsregn utan 

flödesregulator  

[m3] 

Magasinsvolym, 

20-årsregn med 

flödesregulator 

[m3] 

Magasinsvolym, 

20-årsregn utan 

flödesregulator  

[m3] 

148  178 228 273 

 

 

För att flödet vid ett 5-årsregn inte ska öka jämfört med flödet idag krävs en 

utjämningskapacitet på 148 m3 för planområde vid ett konstant tappflöde med 

flödesregulator, vilket ökar till 178 m3 om flödesregulator ej används (Tabell 3). 

3.3 Föroreningsberäkningar 

Förorenings- och närsaltmängder i dagvattnet som alstras inom området har beräknats 

med beräkningsverktyget Stormtac (2020). Stormtac är en statistisk modell som utifrån 

markanvändning och årsnederbörd beräknar flöden samt förväntade halter och mängder 

av föroreningar i dagvattnet. Modellen använder sig av avrinningskoefficienter och 

schablonhalter som är markanvändningsspecifika. För nuvarande markanvändning valdes 

markanvändningskategorin Jordbruksmark i Stormtac. För framtida markanvändningen 

valdes marktypen flerfamiljshusområde och radhusområde i Stormtac (Figur 9), vilket är 

en förenkling men ger en ungefärlig uppskattning. I markanvändningskategorierna 

flerfamiljshus och radhusområde ingår byggnader, parkeringar, lokalgator, lekplatser etc.  

Den korrigerade årliga nederbörden är 634 mm för delavrinningsområdet (SMHI 

Vattenwebb, 2020). Den beräknade föroreningsbelastningen redovisas i Tabell 4. Hela 

resultatrapporten från Stormtac redovisas i bilaga 1 (markanvändning före och efter). 

 

Tabell 4 Beräknad föroreningsbelastning innan och efter omexploatering utan 

LOD inklusive absolut och relativ förändring. Mängderna fosfor, kväve, 

partiklar (SS) och olja är angivna i kg/år medan övriga föroreningar är 

angivna i g/år 

Föroreningar P  N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 

Enhet kg/år kg/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år kg/år kg/år g/år 

Innan omexploation (jordbruksmark) 0,87 21 38 65 110 0,5 13 8,2 0,0 540 0,99 0,38 

Efter omexploation (flerfamiljhus och radhus) 1,6 10 72 150 530 3,5 48 48 0,13 320 3,5 3,2 

Absolut förändring 0,73 -11 34 85 420 3,0 35 39,8 0,13 -220 2,51 2,82 

Relativ förändring [%] 84 -52 89 131 382 548 259 485 381 -41 254 742 

 

Jämfört med nuläget kommer alla föroreningar att öka förutom kväve och suspenderat 

material (SS). Detta eftersom åkermark försvinner och ger plats åt markanvändningstyper 

som bidrar med mer föroreningsbelastning, till exempelparkeringar och gata. 

4 Förslag på dagvattenhantering 

Inom planområdet planeras det för flerbostadshus och småhus med parkeringsplatser och 

lokalgator. Den nya planen innebär en ny typ av markanvändning där nuvarande 
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åkermark ersätts av flerbostadshus, småhus och en vårdboende. För att klara att utjämna 

för ett ökat flöde inom hela området vid ett 20-årsregn krävs ett utjämnande magasin om 

273 m3 (Tabell 3).  

 

4.1 Schematisk dagvattenhantering 

Genom höjdsättningen i området bör det skapas möjliga ytliga avrinningsvägar för 

dagvattnet mot norr. Området lutar naturligt mot norr och befintlig dagvattenledning går 

rakt genom planområdet i syd-nordligriktning. Vi rekommenderar att området ansluts till 

ledning i norra delen av planområdet. Takdagvatten från flerfamiljhus rekommenderar vi 

utjämnas i nedsänkta växtbäddar, och takvatten från radhus kan ledas ut på grönytor eller 

direkt till planteringar (Figur 10, samt i större format i bilaga 2). Dagvatten från gator 

leds till trädplanteringar med skelettjord. Parkeringarna anläggs med genomsläpplig 

beläggning och tillräcklig kapacitet att utjämna dagvatten. För den östra delen anläggs 

avskärande diken både på norra och södra sidan som samlar upp och avleder dagvatten 

till anslutningspunkt. Gata och GC-vägar anläggs lägre än närliggande byggnader för att 

fungera som avledningsvägar för ytavrinnande vatten vid skyfall.  

Ur föroreningssynpunkt behöver reningsåtgärder främst vidtas vid parkeringar och gata. 

Ur fördröjningssynpunkt beror den största ökningen av flödet på den generella ökningen 

av hårdgjorda ytor d.v.s. takytor, gator och parkeringar. Därmed bör renings- och 

fördröjningsåtgärder främst vidtas vid dessa typytor. En systemskiss över hur dagvattnet 

kan renas och utjämnas redovisas i Figur 10. 

 

 

Figur 10. Systemskiss över rekommenderat dagvattensystemr. Träd i skelettjord i 

gator, genomsläpplig beläggning för parkeringar och takdagvatten från flerfamiljshus 

till växtbäddar. Figuren visas i större format i bilaga 2.  

Observera att höjdsättning för planen ej erhållits. Flödespilarna i Figur 10 är placerade 

utifrån lämpliga avrinningsvägar för ytavrinnande dagvatten.  

Magasinsbehovet på 273 m3 (vid 20-årsregn med klimatfaktor utan flödesregulator) kan 

uppnås med de föreslagna dagvattenåtgärderna i Figur 10. Förslag på vilka 
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fördröjningsåtgärder som kan användas för att uppnå magasinsbehovet samt en fördelning 

mellan dessa redovisas i Tabell 5. Skissen i Figur 10 utgår från att magasinsbehovet inom 

kvartersmark uppnås genom ca 38 % magasinering i träd i skelettjord, 21 % i växtbäddar 

och 41 % i genomsläppliga beläggning. Exakt fördelning mellan olika typer av 

anläggningar kan anpassas utifrån planens utformning. Anläggningarna behöver placeras 

höjdmässigt så att de kan ta emot alstrat dagvatten från angränsande hårdgjorda ytor. 

 

Tabell 5. Sammanställning av ytbehov av dagvattenanläggningar  

Anläggning Antal 
Yta 

[m2] 

 Volym vatten 

[m3] 

Andel 
volymutjämning 

Träd i skelettjorda 
[antal] 

25 - 112 38% 

Växtbäddar [m2] - 280 56 21% 

Parkering 
Genomsläpplig 
beläggningc [m2] 

- 2700 105 41% 

   273  

a) Beräknat utifrån att varje träd i skelettjord kan magasinera 4,5 m3 (förutsatt luftig skelettjord med 15 m3 

rotningsbar skelettjordsvolym och 30 % porositet). 

b) Beräknat utifrån med 20 mm fördröjning. 

c) Beräknat utifrån genomsläpplig beläggning med 30 % porositet med ett ytligt magasinsdjup på 0,13 m. 

4.2 Beskrivning av dagvattenanläggningar  

4.2.1 Takdagvatten  

Taken står för en stor del av den hårdgjorda ytan inom planområdet och bidrar därför med 

en stor andel av det tillkommande flödet. I radhusområde rekommenderas att tak 

avvattnas via stuprör med utkastare till grönytor eller närliggande planteringar. Den 

lokala fördröjningen kan förstärkas genom att mindre stenkistor anläggs för 

omhändertagande av takvatten. Utkastare och ränna kan konstrueras som i Figur 11. 
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Figur 11. Exempel på takvatten som avleds via en dagvattenränna till mindre en 

stenkista eller till gräsmatta. Foto WRS. 

Takvatten från flerfamiljshusområde rekommenderas utjämnas i intilliggande växtbäddar, 

se  Figur 13 och Figur 12. Utjämningsvolymen skapas då ytligt. Dagvattnet renas genom 

filtrering och växternas upptag. Eventuellt överskottsvatten och bräddvatten vid skyfall 

leds vidare ut i dräneringsledning. 

 

Figur 12. Principskiss för utformning av växtbädd. 

 

Figur 13. Exempel på regnbäddar för takvatten typ förgårdsmark, Stockholm. (Nacka 

kommun, 2018). 
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4.2.2 Parkering med genomsläpplig beläggning 

De planerade parkeringsytorna (fickparkeringar och större parkeringsytor) inom området 

utgörs av en yta på ca 2 700 m2. Vi rekommenderar att dessa ytor anläggs med 

genomsläpplig beläggning. Genomsläpplig beläggning kan till exempel utgöras av grus, 

permeabel asfalt eller betonghålsten. Permeabla beläggningar läggs på ett luftigt bärlager 

som både ger viss fördröjning och rening. Magasinering av dagvatten möjliggörs om det 

underliggande lagret har god porositet, förslagsvis anläggs det med makadam utan 

nollfraktioner som ger en porositet på 30%. Om det underliggande lagret anläggs med 13 

cm djup skapas en magasinsvolym på 30 mm. Om all parkeringsyta anläggs på detta sätt 

skapas en magasinsvolym på 105 m3 (Tabell 3). 

Permeabla beläggningar har en avskiljningsgrad på ca 50–90 % avseende totalhalter av 

fosfor och tungmetaller. Permeabla beläggningar har även förmågan att fånga upp 

oljespill från parkerade bilar m.m. som sedan kan brytas ner. För parkeringsplatser i gata 

kan det underliggande lagret kommunicera med skelettjordarna som träden planteras i.  

All typ av genomsläpplig beläggning kräver anpassad skötsel och underhåll för att 

bibehålla sin infiltrationskapacitet. För att säkerställa infiltrationskapaciteten och att 

beläggningens egenskaper bibehålls är det viktigt att det vid anläggande av 

genomsläpplig beläggning tas fram en skötselplan.  

 

 

Figur 14. Exempel på parkering med genomsläpplig beläggning. Foto WRS. 

4.2.3 Vägdagvatten i trädplantering med skelettjord 

Vi rekommenderar att dagvatten från lokalgator och GC-vägar utjämnas i trädplanteringar 

med så kallad skelettjord (Figur 15). Skelettjorden skapar en porvolym i marken som med 

fördel kan användas för att magasinera, rena och fördröja dagvatten. Rekommenderad 

rotningsbar skelettjordsvolym per träd är 15 m3, exklusive bärlager och överbyggnad, 

dvs. endast skelettjordslagret (Stockholms stad, 2017). Trädrötterna behöver ges 

möjlighet att växa obegränsat i minst två riktningar. Med en dränerbar porositet i 

skelettjorden på 30 % kan en trädplantering med skelettjord magasinera ca 4,5 m3 vatten. 

Utifrån den magasinskapaciteten krävs det 25 träd för att fördröja 112 m3 vatten. Vi 

rekommenderar att skelettjordarna där möjligt anläggs så att skelettjordslagrena 

kommunicerar med varandra. Om gatorna bomberas behöver det finnas trädplanteringar 
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på båda sidor av vägen alternativt installeras brunnar som kopplas till växtbäddarna på 

motsatt sida av gatan.  

 

 

Figur 15. Exempel på gatuutformning från Bro trädgårdsstad Gestaltningsprogram 

2014 (vänster) och gatuutformning och träd i skelettjord på Strandbodgatan i Uppsala 

(höger). Foto WRS. 

4.3 Skyfallshantering och kritiska platser 

Åtgärdsförslagen för dagvattenhantering gäller framförallt regn med upp till 20-års 

återkomsttid. Vid kraftigare regntillfällen är det viktigt att vattnet kan avledas ytledes för 

att undvika skador på byggnader och infrastruktur. Vatten ska kunna avrinna bort från 

byggnader och ytledes avrinna på gator och GC-vägar. Enligt Eskilstunakartans 

lågpunktskartering finns en lågpunkt inom planområdet (Figur 8). Det är viktigt att ta 

hänsyn till denna i samband med nybyggnationen och höjdsättningen inom området.  

Gatan i norr utanför planområdets gräns (se Figur 9) bör anläggas högre på så sätt få en 

ytvattenavledande funktion från tillrinnande vatten från skog marken. Vi rekommenderar 

att avskärande diken för den östra delen placeras längs den södra och norra gränsen för att 

undvika att vatten från omgivande områden rinner in på planområdet samt för att avleda 

visst alstrat dagvatten från planområdet till anslutningspunkten.  

4.4 Kostnadsuppskattning anläggningar 

En övergripande kostnadsuppskattning har tagits fram för de anläggningar som föreslagits 

i rapporten. Kostnadsuppskattningen omfattar växtbäddar, träd i skelettjordar, gröna tak 

och genomsläpplig beläggning (Tabell 6). Kostnaderna är schablonkostnader från olika 

källor som presenteras nedan, observera att priset kan variera mycket beroende på 

förhållanden som råder på platsen och externa faktorer. Vid ny-/ombyggnation av ett 

område brukar merkostnaden för dagvattenlösningar vara förhållandevis låg i relation till 

övriga byggkostnader. 

Tabell 6 Översiktlig kostnadsuppskattning för anläggande av dagvattenlösningar 

Anläggning Pris 

Genomsläpplig beläggning 850 kr/m2 

Växtbäddar 1400 kr/m2 

Träd i skelettjord 60 000 kr/träd 
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I rapporten Kostnadsberäkningar av exempellösningar för dagvatten (WRS, 2016) finns 

kostnadssammanställningar för genomsläpplig beläggning, växtbäddar  och träd i 

skelettjord. Snittpriset på genomsläpplig beläggning har beräknats till 850 kr/m2. En 

parkeringsplats som är 13 m2 kostar då ca 11 000 kr att anlägga. Som jämförelse kostar 

vanliga betongplattor ca 500 kr/m2. För nedsänkta växtbäddar i snitt kostar ca 1400 kr/m2 

vilket skulle innebära att en växtbädd på 5 m2 skulle kosta ca 7 000 kr. Hur mycket ett 

träd i skelettjord kostar beror på om det redan finns ett befintligt träd, om ledningar måste 

dras om eller om trädet planteras i samband med nybyggnation. Uppskattningsvis är 

kostnaden ungefär 60 000 kr/träd vid nybyggnation. Att plantera träd på traditionellt sätt 

utan skelettjord kostar ca 25 000 kr/träd. 

Samtliga anläggningar kräver underhåll för att fungera och bidra till en långsiktig 

dagvattenhantering. Växtbäddar kräver löpande underhåll i form av ogräsrensning och 

växtskötsel som en vanlig rabatt. De kan även sätta igen och det är då viktigt att återställa 

bädden genom att luckra upp eller byta ut översta lagret. Skötsel av gröna tak innebär 

rensning av ogräs, kompletterande sådd eller eventuell gödsling. Till skelettjordar anläggs 

tillhörande brunnar som inlopp för dagvatten, dessa behöver rensas regelbundet.  

4.5 Tillstånd och anmälningar 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Om planområdet 

detaljplaneläggs samt utgörs av flera fastigheter, tolkar vi att dagvattnet kan definieras 

som avloppsvatten. Avloppsvatten definieras i 9 kap. 2 § MB: 

Med avloppsvatten avses  

1. spillvatten eller annan flytande orenlighet, 

2. vatten som använts för kylning, 

3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för 

en viss eller vissa fastigheters räkning, eller 

4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats 

Avloppsanläggningar är anmälningspliktiga enligt 13 § 2 st. FMH som är kopplad till 

utsläpp av avloppsvatten. Det är dock en tolkningsfråga huruvida om föreslagna 

dagvattenanläggningar för området anses vara avloppsanläggningar.  

I dom från Mark- och Miljööverdomstolen mål M11222-16 skriver domstolen ”Enligt 13 

§ första stycket FMH krävs det tillstånd för att inrätta avloppsanordningar som 

vattentoaletter ska anslutas till och för att ansluta vattentoaletter till befintliga 

avloppsanordningar. Enligt andra stycket samma paragraf krävs det anmälan för att 

inrätta andra avloppsanordningar än sådana som avses i första stycket.” ”Även om det 

möjligen inte varit avsett att anordningar för avledande av dagvatten skulle omfattas av 

anmälningsplikten i 13 § andra stycket FMH träffas sådana avloppsanordningar rent 

faktiskt av bestämmelsens ordalydelse. Det betyder att det krävs en anmälan för att 

inrätta en avloppsanordning för att avleda, rena och ta hand om avloppsvatten i form av 

vägdagvatten inom detaljplan.” 

Utifrån detta skulle det även kunna tolkas att anläggningar avsedda att utjämna och rena 

dagvatten från kvartersmark också ska anses vara avloppsanläggningar och därmed 

anmälningspliktiga.  

Eskilstuna kommun har ett dokument Anmälan om dagvattenanläggning som måste 

fyllas i och skickas in till Miljökontoret senast sex veckor före beräknad driftstart. Vi 
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rekommenderar att Miljökontoret på kommunen kontaktas tidigt i planprocessen för att 

klargöra behov om anmälning av dessa typer av anläggningar.  

5 Planens påverkan på flöden och 

föroreningsbelastning 

I flödesberäkningarna har vi utgått från att dagvattenflödet från planområdet inte får öka. 

Detta innebär att det behövs en erforderlig magasinsvolym på 273 m3 (20-årsregn) inom 

planområdet (Tabell 3). Denna magasinsvolym kan uppnås genom att kombinera olika 

LOD-åtgärder. Föreslagna åtgärder är träd i skelettjord, växtbäddar och genomsläpplig 

beläggning. 

Föroreningsbelastningarna i Stormtac visar att alla föroreningar väntas öka efter 

omexploatering förutom kväve och suspenderat partiklar (Tabell 4). WRS har tolkat 

Eskilstuna kommuns riktlinjer för dagvattenhantering (Eskilstuna kommun, 2015) som att 

föroreningsbelastningen från området inte får öka. Detta innebär att det behövs en 

reningsgrad på mellan 0–85 % för de olika parametrarna se Tabell 7. 

Tabell 7. Reningsbehov (%) förutsatt att föroreningsbelastningen från området inte får 

öka jämfört med idag 

Område 
P 

[%] 

N 

[%] 

Pb 

[%] 

Cu 

[%] 

Zn 

[%] 

Cd 

[%] 

Cr 

[%] 

Ni 

[%] 

Hg 

[%] 

SS 

[%] 

Olja 

[%] 

Reningsbehov  
efter exploatering 46 0 79 57 79 85 73 83 79 0 72 

 

Reningskapaciteten i de föreslagna LOD-anläggningar (StormTac, 2018b) visas i Tabell 

8. 

Tabell 8. Reningsgrad för olika LOD-åtgärder i StormTac 

LOD-åtgärd 
P 

[%] 

N 

[%] 

Pb 

[%] 

Cu 

[%] 

Zn 

[%] 

Cd 

[%] 

Cr 

[%] 

Ni 

[%] 

Hg 

[%] 

SS 

[%] 

Olja 

[%] 

Träd i skelettjord 55 55 75 75 80 65 70 65 50 90 85 

Växtbäddara 65 40 84 65 85 85 55 75 80 80 70 

Genomsläpplig beläggning 65 75 70 75 95 70 70 65 45 90 85 

 

Genom att anlägga föreslagna LOD-åtgärder bedöms att reningskravet på att ingen 

ökning av föroreningsbelastning jämfört med nuläget kunna uppnås. Reningsbehovet och 

reningskapaciteten i anläggningarna är dock i samma storleksordning och det är inga 

stora marginaler. För att öka reningseffekten för träd i skelettjord kan ett ytligt 

utjämningsmagasin skapas och vattnet avledas ytligt till dessa planteringar för att 

säkerställa rening av vattnet genom filtrering. Det är också viktigt att komma ihåg att 

Stormtac är en modell som bygger på schablonhalter. Därför bör man inte tolka siffrorna 

som exakta utan som uppskattningar och indikationer.   

6 Förslag på text till planbeskrivning 

I detaljplanen kan kommunen bestämma om skyddsåtgärder för att motverka till exempel 

översvämning och erosion med stöd av PBL 4 kap. 12 §. Kommunen kan även i viss mån 

reglera markbeläggningar och vattengenomsläpplighet med stöd av PBL 4 kap. 8 § och i 



 

 

Dagvattenutredning Lagerberg 1:12, Eskilstuna, WRS AB, 2020-06-29 

21(24) 

viss mån reglera vegetationstyper och höjdsättning genom stöd av PBL 4 kap. 10 §.  

(J. Christensen, 2012). Krav på rening kan inte användas som motivering av 

planbestämmelser utan måste motiveras med stöd av miljöbalken.  

I det aktuella utredningsområdet finns det, enligt lågpunktskartering från Eskilstunakartan 

viss risk för översvämning i planområdets västra del. Detta kan motivera särskild 

höjdsättning samt att mark reserveras för ändamål som fördröjning av dagvatten. Ytor för 

fördröjning kan avse t.ex. fördröjningsmagasin under mark, men kan också avse grönytor 

eller genomsläppliga ytor där vatten kan fördröjas. Förslag på formulering av 

planbestämmelser:  

• Markytan skall möjliggöra infiltration av dagvatten.  

• Minst 75 % av markytan på innergårdar till flerbostadshus ska vara belagd med 

genomsläppligt material. 

• Högst 25 % av den obebyggda gårdsmarken får hårdgöras. 

• Takvatten skall avledas ovan mark.  

• Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmark (för att 

motverka effekter av översvämning inom planområdet – detta kan förtydligas i 

planbeskrivningen)  

Planbestämmelserna och plankartan bör också säkerställa att marken lutar ut från 

byggnader så att inte dagvatten riskerar att avrinna mot byggnader och orsaka 

översvämning, en lämplig lutning är 1:20 inom 3 meters avstånd från byggnaden (ca 5% 

lutning), därefter kan en flackare lutning användas (Svenskt Vatten, 2011b).  

Grönytor kan vara planteringsytor (t.ex. genom att reservera mark för nedsänkta 

växtbäddar) eller trädrader (t.ex. träd i skelettjord) eller skålade ytor eller ytor som 

utformas som diken eller nedsänkta stråk. Plankartan kan även illustreras med 

utmarkerade träd som kan förklaras under en annan rubrik än planbestämmelser, t.ex. 

illustrationer, se förslag nedan (Stockholms Stad, 2012) (Figur 16). Detta för att ge en 

bild av att området bör reserveras för trädplanteringar.  

 

Figur 16. Exempel på hur träd m.m. kan illustreras i plankartan. Källa: Stockholms 

Stad (2012). 

7 Slutsatser 

- Planområdet lutar generellt åt nordväst och varierar i höjd från +20 m till +18 m 

(RH2000). 

- Den nya exploateringsplanen för området innebär en ökning i andelen hårdgjorda 

ytor och där med även ett ökat flöde. 
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- För att flödet från området inte ska öka vid ett 20-årsregn krävs en erforderlig 

magasinsvolym på 228 m3 (konstant tappflöde med flödesregulator). 

Magasinsbehovet utan full avtappning beräknas till 273 m3.  

- Höjdsättningen av planområdet är viktig för att undvika att dagvatten vid höga 

flöden orsakar skada på infrastruktur. Genom att säkerställa att vägar ligger lägre 

än byggnader samt att undvika instängda områden reduceras riskerna. 

- Åtgärdsförslagen i utredningen är principiella och det viktiga i det fortsatta 

arbetet är att magasinskapaciteten uppnås. Fördelningen mellan olika 

typanläggningar kan anpassas efter behov och utformning.  

- Takdagvatten från flerfamiljshus rekommenderas utjämnas i växtbäddar. 

Takvatten från radhusen rekommenderas ledas i utkastare till gräsytor eller 

planteringar.  

- Träd i gatorna och vid parkeringar bör anläggas med skelettjord. Skelettjordar har 

god kapacitet till utjämning och rening av dagvatten. Antal träd i gata bör 

anpassas så att det finns tillräcklig kapacitet att utjämna och rena dagvatten enligt 

beräknat magasinsbehov. I vårt förslag behövs 25 stycken träd i skelettjord.  

- Parkeringsplatser rekommenderas att anläggas med genomsläpplig beläggning. 

Den genomsläppliga beläggningens luftiga bärlager kan kommunicera med ev. 

angränsande skelettjordar. 

- Beräkningarna av föroreningsbelastningen från planområdet efter exploateringen 

visar en ökning av alla ämnen förutom kväve och suspenderat partiklar med 46 

till 85%. Med föreslagna åtgärder kan kommunens krav på att 

föroreningsbelastningen inte får öka nås. 
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