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Sammanfattning 

Eskilstuna kommun planerar en förtätning i form av bostadsbebyggelse inom fastighet 

Diplomaten 2 m.fl., Eskilstuna. Planområdet är fördelat på två delområden och är beläget 

i Eskilstuna i stadsdelen Skiftinge. De två delområdena utgör sammanlagt ca 9,5 ha och 

består idag till största delen av parkeringsplatser och grönytor i form av anlagda gräsytor 

och naturmark. 

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

naturliga förutsättningarna för infiltration i området är begränsade på lera och berg, och 

det är således främst i moränlagret som infiltration kan förväntas ske. Båda områdena är 

något kuperade. Område A (i nordväst) sluttar åt söder och väster. Marken faller från 

ungefär +26 m till som lägst +17 m (höjdsystem RH2000). Område B (i sydost) sluttar 

främst åt väster. Marken faller från ungefär +28 m till +20 m (RH2000). Eskilstunaån är 

områdets 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. Område A och B är idag anslutna till två olika dagvattenledningsnät. Både 

ytavrinning och avledning via ledning sker generellt åt väster från båda områdena. 

Den planerade exploateringen omfattar ca 430 bostäder i form av flera flerbostadshus i 

varierad höjd, merparten belägna utmed Vårvägen. Ny bebyggelse planeras i huvudsak på 

idag befintliga hårdgjorda parkeringsytor. 

Flödesberäkningarna och magasinsbehov har beräknats utifrån ett dimensionerande 5- 

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

klimatfaktor) ses att flödena ökar efter omexploatering för område A och B, både från 

allmän platsmark och kvartersmark utan åtgärder för dagvattenhantering. 

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

utjämningskapacitet på mellan 2–5 m3 för de olika områdena vid ett konstant tappflöde. 

För det mesta kan det antas att grönytor och dagvattenanläggningar inte släpper ifrån sig 

vatten förrän fyllnadsmaterialet är mättat. Ett antaget reducerat maxtappflöde gör att det 

erforderliga magasinsbehovet ökar till 12–34 m3/delområde. För ett 20-årsregn är 

motsvarande magasinsbehov 3–8 m3 vid ett konstant tappflöde och 18–53 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 allmän 

platsmark är oförändrad för alla ämnen. För kvartersmark ökar enbart belastningen av 

fosfor, kadmium, krom och oja för område A samt fosfor och kadmium för område B.  

För allmän platsmark rekommenderas att nyanlagda parkeringar anläggs med 

genomsläpplig beläggning och där möjligt planteras träd i gatorna med skelettjord. På 

kvartersmark rekommenderas att takdagvatten leds ut på gräsytor eller till växtbäddar, 

alternativt anläggs tjockare gröna tak med kapacitet att utjämna takvatten. Även inom 

kvartersmark rekommenderas parkeringsplatser att anläggas med genomsläpplig 

beläggning. Generellt bör kantstenar till planteringar och gröna ytor undvikas alternativt 

anläggs de med släpp i kantstenen så att dagvatten även ytledes kan avledas till dessa 

ytor. Höjdsättningen är mycket viktig för att undvika skador på byggnaderna. Markytan 

bör slutta bort från byggnader och mot gång- och cykelvägar. GC-vägarna bör anläggas 

lägre än byggnader för att på så sätt få en ytvattenavledande funktion vid skyfall.   
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1 Inledning och syfte 

Eskilstuna kommun planerar en förtätning i form av bostadsbebyggelse inom fastighet 

Diplomaten 2 m.fl., Eskilstuna (Figur 1 och Figur 2). Planområdet är beläget i centrala 

Eskilstuna i stadsdelen Skiftinge och omfattar delar av fastigheterna Diplomaten 2, 

Doktorn 1 och 2 samt Domaren 1, 2 och 3. Arbetet pågår med att ta fram en detaljplan för 

området. I samband med det arbetet har WRS AB fått i uppdrag att göra en 

dagvattenutredning för att visa hur dagvatten kan hanteras inom området. 

 

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

 

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

• Beskriva förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten och 

infiltration inom fastighetsmark. Kommunens fördröjningskrav är att det inte 

ska 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 utgör sammanlagt ca 9,5 ha och består idag till största delen av 

parkeringsplatser och grönytor i form av anlagda gräsytor, parkmark och naturmark. För 

att kunna skilja de två delområdena åt kallas de hädanefter för område A och område B 

(Figur 3). Område A gränsar i norr mot befintliga bostäder längs med Rosstorpsvägen. I 

väster gränsar området mot Skiftingehus förskola och i öster mot befintliga bostäder. 

Område B angränsar till Vårvägen i öst samt till befintliga bostäder i väst. Söder om 

utredningsområdet ligger Karl hovbergsgatan samt naturmark.  

 

Figur 3. Planområdet vilket delats i delområde A i väster och delområde B i öster. 

Ortofoto: Google Satellite. 
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2.2 Geologi 

Enligt SGU:s jordartskarta domineras området av postglacial lera, berg och morän (Figur 

4). De naturliga förutsättningarna för infiltration i området är begränsade på lera och 

berg, och det är således främst i moränlagret som infiltration kan förväntas ske. 

 

Figur 4. Jordartskarta för planområdet som är markerad med blå linje. Källa: SGU. 

Båda områdena är något kuperade. Område A sluttar åt söder och väster. Marken faller 

från ungefär +26 m till som lägst +17 m (RH2000). Område B sluttar främst åt väster. 

Marken faller från ungefär +28 m till +20 m (RH2000). 

 

Figur 5. Områdena är något kuperade men sluttar generellt mot väster från som högst 

+28 m till+17 m (RH2000) längst i väster.  
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2.3 Ytvattenrecipient 

Recipienten för planområdet är Eskilstunaån (Figur 6). 

 

Figur 6. Avrinningsområdet (blå linje) som planområdet (röd ring) ligger inom. 

Recipienten är Eskilstunaån. Bildkälla SMHI. 

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 heller inte god kemisk status. 

Utöver förhöjda halter av kvicksilver och bromerade difenyletrar som finns i samtliga 

svenska vattenförekomster har Eskilstunaån även förhöjda halter av benso(a)pyren, 

antracen, fluoranten och naftalen. De tre sistnämnda ämnena kan förekomma i dagvatten 

(Naturvårdsverket, 2009).  

2.4 Markföroreningar 

Enligt Eskilstunakartan finns inga undersökningar om markföroreningar gjorda i området. 

2.5 Befintlig dagvattenhantering 

Område A och B är idag anslutna till två olika dagvattenledningsnät. Både ytavrinning 

och avledning via ledning sker generellt åt väster från båda områdena. I Figur 7 visas 

ungefärligt placering av de lokala dagvattenbrunnarna inom planområdet, ledningskartor 

över det lokala dagvattenledningsnätet har inte erhållits.  
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Figur 7. Befintlig dagvattenhantering i området.  

I den södra delen av Område A ligger en nyanlagd (i dagsläget) torr damm, ett flertal 

växtbäddar och en nedsänkt yta som potentiellt är tänkta att användas för 

dagvattenhantering (Figur 8). Funktionen av dessa anläggningar behöver bekräftas av 

fastighetsägaren.  
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Figur 8. En torr damm (övre vänstra bilden), växtbäddar (övre högra bilden) samt 

nedsänkt yta (nedre bilden) som eventuellt ska användas för dagvattenhantering. 

Nuvarande planområde är utformat med kantsten runt de flesta grönytor vilket minskar 

möjligheterna för tillrinning och infiltration (Figur 9 samt övre högra bilden i Figur 8). 

Vid omexploatering föreslås att dessa kantstenar och upphöjningar tas bort samt att 

grönytorna sänks ner något för att möjliggöra tillrinning och infiltration av dagvatten. 

 

Figur 9. Exempel på kantstenar som försämrar möjligheterna för infiltration av 

dagvatten i kvartersmark inom område A (vänster) och område B (höger). 
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2.5.1 Markavvattningsföretag 

Det finns inga markavvattningsföretag inom området enligt befintligt underlag i 

Eskilstuna kartan. 

2.6 Planbeskrivning 

Befintligt planområde består till största delen av parkeringsplatser, gång- och cykelbanor, 

vägar, parkmark och naturmark. År 2017 kom fastighetsägaren, till lika exploatören, in 

med en önskan om att ändra markanvändningen för ytorna. Ändringen innebär ca 430 nya 

bostäder i form av flera flerbostadshus i varierad höjd, merparten belägna utmed 

Vårvägen. Ny bebyggelse planeras i huvudsak på idag befintliga hårdgjorda 

parkeringsytor (Eskilstuna kommun, 2018). 

I område A ska park- och naturmarken (allmän platsmark) bevaras och de befintliga 

garagen i nordväst (kvartersmark) ska rivas till förmån för bebyggelse av flerbostadshus 

med fyra respektive fem våningar.  

 

Figur 10. Planerad exploatering i område A sker i områdets nordvästra hörn. Källa: 

Funkia (2018a). 
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I område B kommer det också byggas flerbostadshus på platserna för befintliga 

parkeringar och garage. Byggnaderna kommer anläggas med mellan tre till åtta våningar. 

Kvarter 2 är placerat i slutet av en slänt/dike dit det idag avrinner vatten från 

skogsområdet och Karl Hovbergsvägen. Utan dagvattenåtgärder kan dagvatten från 

kvarter 3 riskera att avrinna till kvarter 4.  

 

Figur 11. Planerad exploatering i område B. Källa: Funkia (2018b). 

2.7 Riktlinjer för dagvattenhantering i Eskilstuna 
kommun 

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

dagvattenhantering (Eskilstuna kommun, 2015). Vid hantering av dagvatten ska följande 

principer tillämpas enligt kommunens riktlinjer: 

• I första hand ska lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ske. 

• Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till platsens förutsättningar, 

dagvattnets föroreningsgrad och recipientens känslighet och status. 
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• 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.  

• 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. 

Enligt uppdragsbeskrivningen ställs även krav på att flödet inte får öka från området vid 

ett 20-årsregn jämfört med idag. 

3 Flödes- och föroreningsberäkningar 

Avrinningen före och efter omexploatering har beräknats enligt rekommendationer i 

publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016). Beräkning av föroreningsbelastning från 

området har gjorts med hjälp av modellering i StormTac (2018). Eskilstuna kommun 

(2018) har ställt krav på att flöden och magasinsbehov ska beräknas utifrån ett 

20-årsregn. 

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 ansätts 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, där högre avrinningskoefficient innebär 

högre andel avrinnande nederbörd och högre hårdgörningsgrad. För tak är 

avrinningskoefficienten 0,9 och för grönytor 0,1. 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 
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publikation P110 (2016) att nya dagvattensystem dimensioneras med en klimatfaktor (kf) 

på minst 1,25 för nederbörd med kortare varaktighet än en timme.  

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. Rätt dimensionering av ledningsnät ligger under VA-

huvudmannens ansvar. 

När man jämför de dimensionerande flödena idag och i framtiden (innan omexploatering 

utan kf jämfört med efter omexploatering med kf) ses att flödena ökar efter 

omexploatering för område A och B, både från allmän platsmark och kvartersmark 

(Tabell 2). Mer detaljerad beskrivning av markkategorisering och avrinningskoefficienter 

ses i bilaga 1. 

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 

OMRÅDE A ALLMÄN PLATSMARK 

Innan 4,0 0,10 0,40 73 91 115 143 

Efter 4,0 0,10 0,40 73 91 115 143 

Förändring - 0 0 +18 l/s +28 l/s 

OMRÅDE A KVARTERSMARK 

Innan 0,7 0,38 0,27 48 60 76 95 

Efter 0,7 0,45 0,32 57 71 90 113 

Förändring - +0,07 +0,05 +23 l/s +37 l/s 

OMRÅDE B ALLMÄN PLATSMARK 

Innan 1,1 0,54 0,59 108 134 170 213 

Efter 1,1 0,54 0,59 108 134 170 213 

Förändring - 0 0 +26 l/s +43 l/s 

OMRÅDE B KVARTERSMARK 

Innan 3,7 0,40 1,50 272 339 429 537 

Efter 3,7 0,38 1,39 252 315 398 498 

Förändring - -0,02 -0,11 +43 l/s +69 l/s 
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3.2 Magasinsbehov 

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

framtiden än vad det gör idag (Eskilstuna kommun, 2018). Magasinsberäkningar utifrån 

detta krav har beräknats enligt publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016) med värden från 

Tabell 1 och Tabell 2.  

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

utjämningskapacitet på mellan 2–5 m3 för de olika delområdena vid ett konstant tappflöde 

med flödesregulator, d.v.s. att avtappningen sker med full kapacitet under hela tappfasen 

(Tabell 3). För infiltrationsanläggningar sker en avrinning först när 

nederbördsintensiteten överstiger markens/anläggningens infiltrationskapacitet och när 

marken är mättad avtar infiltrationskapaciteten. För att räkna fram magasinsbehov vid 

dessa förutsättningar 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. En minskning av maxtappflödet ger i sin tur ett 

större erforderligt magasinsbehov. För området Diplomaten innebär det att 

magasinsbehovet ökar till 12–34 m3 för respektive delområde om flödesregulator ej 

används (Tabell 3). 

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

utjämningskapacitet på mellan 3–8 m3 för de olika områdena vid ett konstant tappflöde 

med flödesregulator, vilket ökar till 18–53 m3 om flödesregulator ej används (Tabell 3). 

Tabell 3. Erforderlig magasinsvolym för de olika områdena för 5- samt 20-årsregn, 

med samt utan flödesregulator 

Område Mark 

Magasinsvolym, 

5-årsregn med 

flödesregulator  

[m3] 

Magasinsvolym, 

5-årsregn utan 

flödesregulator  

[m3] 

Magasinsvolym, 

20-årsregn med 

flödesregulator 

[m3] 

Magasinsvolym, 

20-årsregn utan 

flödesregulator  

[m3] 

A 
Allmän 

platsmark 
2 12 3 18 

A Kvartersmark 5 14 8 22 

B 
Allmän 

platsmark 
3 17 5 27 

B Kvartersmark 4 34 6 53 

Totalt  14 77 22 120 

3.3 Föroreningsberäkningar 

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

med beräkningsverktyget StormTac (2018). 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. Den korrigerade årliga nederbörden är 

634 mm för delavrinningsområdet (SMHI Vattenwebb, 2018). Den beräknade 

föroreningsbelastningen redovisas i Tabell 4. Markanvändningen innan och efter 

omexploatering redovisas i bilaga 1 medan hela resultatrapporten från StormTac 

redovisas i bilaga 2. 
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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 

OMRÅDE A ALLMÄN PLATSMARK 

Innan omexploation 0,66 9 30 64 140 1,5 15 13 0,12 150 1,5 0,033 

Efter omexploation 0,66 9 30 64 140 1,5 15 13 0,12 150 1,5 0,033 

Absolut förändring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Relativ förändring [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OMRÅDE A KVARTERSMARK 

Innan omexploation 0,3 4,4 45 66 220 0,76 23 23 0,13 220 1,3 5 

Efter omexploation 0,64 3,9 31 64 220 1,4 25 20 0,055 150 1,5 1,2 

Absolut förändring 0,34 -0,5 -14 -2 0 +0,64 +2 -3 -0,075 -70 +0,2 -3,8 

Relativ förändring [%] +113 -11 -31 -3 0 +84 +9 -13 -58 -32 +15 -76 

OMRÅDE B ALLMÄN PLATSMARK 

Innan omexploation 0,61 8,4 18 95 120 1,2 30 23 0,3 270 3,1 0,81 

Efter omexploation 0,61 8,4 18 95 120 1,2 30 23 0,3 270 3,1 0,81 

Absolut förändring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Relativ förändring [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OMRÅDE B KVARTERSMARK 

Innan omexploation 1,5 24 250 370 1200 4,3 130 130 0,74 1200 7,6 28 

Efter omexploation 2,8 17 130 280 940 6,2 110 89 0,24 640 6,3 5,3 

Absolut förändring +1,3 -7 -120 -90 -260 +1,9 -20 -41 -0,5 -560 -1,3 -22,7 

Relativ förändring [%] +87 -29 -48 -24 -22 +44 -15 -32 -68 -47 -17 -81 

 

Föroreningsberäkningar i StormTac visar att belastningen från allmän platsmark är 

oförändrad för alla ämnen, vilket är logiskt då markanvändningen ej ändrats. För 

kvartersmark ökar enbart belastningen av fosfor, kadmium, krom och oja för område A 

samt fosfor och kadmium för område B (Tabell 4). De beräknade mängderna av 

föroreningar bygger på beräkningar utifrån schablonhalter och kan ses som en indikation 

eftersom osäkerheter i både nederbörd, avrinningskoefficienter och schablonhalter sänker 

tillförlitligheten på beräkningarna.  

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. För att klara detta för kvartersmark krävs det åtgärder för att motverka risken 

för ökad belastning av framförallt fosfor och till viss mån även kadmium.  

4 Förslag på dagvattenhantering 

4.1 Schematisk dagvattenavledning 

Magasinsbehovet kan uppnås på olika sätt beroende på vilka dagvattenåtgärder som väljs. 

Exempel på vilka fördröjningsåtgärder som kan användas för att uppnå magasinsbehovet 

redovisas i Tabell 5. 
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Tabell 5. Magasinsbehov samt hur denna magasinsvolym kan uppnås med olika 

fördröjningsanläggningar 

Område Mark 
Magasinsbehova 

[m3] 

Träd i 
skelettjordb 

[antal] 

Växtbäddarc 
[m2] 

Gröna 
takd 
[m2] 

Genomsläpplig 
beläggninge 

[m2] 

A 
Allmän 

platsmark 
18 4 90 900 600 

A Kvartersmark 22 5 110 1 100 730 

B 
Allmän 

platsmark 
27 6 135 1 350 900 

B Kvartersmark 53 12 265 2 650 1 770 

 Summa 120 27 600 6 000 4 000 

a) Magasinsbehov vid 20-årsregn utan flödesregulator 

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

rotningsbar skelettjordsvolym och 30 % porositet). 

c) Beräknat utifrån magasinering enbart i fördröjningszonen med 0,2 m fördröjningsvolymsdjup. Magasinering 

sker även i filtermaterialet, men vid större regn är denna fördröjning försumbar då vattnet ej hinner infiltrera. 

d) Beräknat utifrån gröna tak med 20 mm fördröjning. 

e) Beräknat utifrån genomsläpplig beläggning med 30 mm fördröjning. 

Ur föroreningssynpunkt behöver reningsåtgärder främst vidtas vid parkeringar och 

bilvägar. Ur fördröjningssynpunkt beror den största ökningen av flödet på ökningen av 

takytor. Därmed bör renings- och fördröjningsåtgärder främst vidtas vid dessa typytor. En 

systemskiss över hur 120 m3 (magasinsbehovet vid ett 20-årsregn utan flödesregulator) 

kan uppnås redovisas i Figur 12 (samt i större format i bilaga 3). Skissen utgår från att 

magasinsbehovet inom kvartersmark uppnås genom 20–25 % magasinering i träd i 

skelettjord, 40 % i växtbäddar och 35–40 % i genomsläppliga beläggningar. Inom allmän 

platsmark sker hela magasineringen i träd i skelettjord. Då information saknas angående 

om husen ska anläggas med gröna tak utgår systemskissen ifrån att så inte är fallet. 

 

Figur 12. Systemskiss över potentiella dagvattenåtgärder. Magasinsbehovet (120 m3) 

kan t.ex. uppnås med 14 st träd i skelettjord (15 m3 rotningsbar skelettjordsvolym, 

30 % porositet), 150 m2 växtbäddar (fördröjningsvolymsdjup 0,2 m) och 915 m2 

genomsläpplig beläggning (30 mm fördröjning). 
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Observera att höjdsättning efter omexploatering ej erhållits. Flödespilarna i Figur 12 är 

placerade utifrån befintliga en-metershöjdkurvor. Det är även viktigt att poängtera att 

dagvattenbrunnarnas placering noterats vid platsbesök och därför endast är ungefärlig. 

Ingen ledningskarta för det lokala dagvattennätet inom området har erhållits från Victoria 

Park och det kan därmed finnas fler dagvattenbrunnar än vad Figur 12 visar. 

Flera stuprör på befintliga hus leds idag direkt till dagvattenledningsnätet. För att fördröja 

takdagvatten i växtbäddar behöver dessa stuprör förses med utkastare (Figur 13). 

4.2 Principiell hantering på allmän platsmark  

Eftersom markanvändningen i stort sett inte ska förändras inom allmän platsmark 

beräknas inte föroreningsbelastningen förändras från dessa ytor. Generellt är det en 

relativt hög föroreningsbelastning från gator och parkeringar, så vid omexploatering av 

dessa markanvändningstyper rekommenderar vi ändå att åtgärder vidtas för hantering av 

dagvatten. Nyanlagda parkeringar anläggs förslagsvis med genomsläpplig beläggning och 

där möjligt planteras träd i gatorna 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.  

4.3 Principiell hantering på kvartersmark  

Takvatten rekommenderas att ledas ut på gräsytor eller till växtbäddar, alternativt anläggs 

tjockare gröna tak med utjämningskapacitet. Växtbäddar bör kommunicera med 

underliggande marklager, alltså inte anläggas med en tät botten.  

 

Figur 13. Exempel på utkastare och dagvattenränna för takdagvatten till gräsytor. 

Parkeringsplatser rekommenderas att anläggas med genomsläpplig beläggning. Den 

genomsläppliga beläggningen kan i botten kommunicera med eventuellt angränsande 

trädplanteringar med skelettjordar. Alternativt kan en hårdgjord parkeringsyta luta mot en 

angränsande genomsläpplig yta som kan utjämna och rena dagvatten t.ex. växtbädd, 

gräsyta eller att dagvattnet avrinner till ett inlopp till en skelettjord.  
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Generellt bör kantstenar till planteringar och gröna ytor undvikas alternativt anläggs de 

med släpp i kantstenen så att dagvatten även ytledes kan avledas till dessa ytor. 

Höjdsättningen är mycket viktig för att undvika skador på byggnaderna. Markytan 

behöver slutta bort från byggnader, t.ex. mot grönytor och gång- och cykelvägar. GC-

vägarna bör anläggas lägre än byggnader för att på så sätt få en ytvattenavledande 

funktion vid skyfall. Alternativt kan skyfallsvägar anläggas som flacka dikesanvisningar i 

grönytor. 

4.4 Beskrivning av anläggningar 

Anläggningarna inom planområdet ska dimensioneras utifrån tekniskt avrinningsområde 

till respektive anläggning med utgångspunkt från att det totalt behöver finnas 

utjämningskapacitet på 77–120 m3 inom området beroende på vilket dimensionerande 

regn det dimensioneras för. Vid exempel på dimensioneringsbehov har vi räknat på en 

utjämningskapacitet på 20 mm nederbörd vilket motsvarar en kapacitet att utjämna ca 

90 % av årsnederbörden.  

4.4.1 Träd i skelettjord 

Vi rekommenderar att de träd planteras som planteras i områdena anläggs med skelettjord 

(Figur 14). 

 

Figur 14. Exempel på gatuutformning från Bro trädgårdsstad Gestaltnigsprogram 2014 

(vänster) och gatuutofmning och träd i skelettjord på Strandbodgatan i Uppsala 

(höger). 

Beroende på hur skelettjorden utformas kommer träden kunna ta emot olika mycket 

vatten. Träden har även ett vattenbehov som måste tillgodoses vilket gör 

trädplanteringarna lämpliga att använda för utjämning av 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. Problem som kan uppstå generellt för 

träd i stadsmiljöer är skador från bilar på rötter/stammar. När de placeras mellan 

parkeringsfickor är risken att trädet skadas av bilar större. Genom att plantera träden 

parvis mellan parkeringsfickor minskas radien där risk för påkörning finns. 

I Tabell 6 presenteras minimikraven för skelettjordar, men observera att generösare 

växtvolymer ger bättre växtförutsättningar. 
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Tabell 6. Minsta rekommenderade dimensionering av skelettjord för större och mindre 

typer av träd 

 Min krav bredd* 

[m] 

Min krav djup** 

[m] 

Större träd – t.ex. 
lind, lönn och ek 

4 1 

Mindre träd – t.ex. 
rönn, körsbär och 

prydnadsapel 

2 0,6 

*Källa: Stockholms stad (2009) 

**Källa: Stockholms stad (2017) 

Beroende på skelettjordens uppbyggnad kan anläggningen magasinera olika volymer 

vatten. Från olika beläggningar avrinner även olika mängder vatten. Hur mycket som 

avrinner beror på beläggningens avringningskoefficient. Exempelvis är den 0,8 för asfalt 

och 0,9 för tak (Svenskt Vatten, 2016). Vid 20 mm nederbörd på 100 m2 yta, avrinner för 

asfalterad yta ca 1,6 m3 och från tak ca 1,8 m3 (Tabell 7).  

Tabell 7. Volym dagvatten som avrinner från 100 m2 asfalt respektive tak vid 20 mm 

nederbörd 

Yta Avrinningskoefficient 

[-] 

Alstrad volym dagvatten per 100 m2 

[m3] 

Asfalt 0,8 1,6 

Tak 0,9 1,8 

 

Med utgångspunkt att minsta volym på skelettjorden bör vara 15 m3 kan en skelettjord 

med effektiv porvolym på 30 % utjämna 4,5 m3 dagvatten. En skelettjord med effektiv 

porvolym 30 % kallas för en ”luftig skelettjord” och kan utjämna 20 mm dagvatten från 

en asfaltsyta på ca 280 m2 (avrinningskoefficient 0,8) eller en takyta på 250 m2 

(avrinningskoefficient 0,9).  

Vi rekommenderar att luftiga skelettjordar används för trädplanteringar då de har 

möjlighet att ta hand om en större volym dagvatten per träd samt att de visat goda resultat 

vad gäller trädens hälsa och tillväxt (Hallgren, 2016). 

4.4.2 Växtbäddar 

Växtbäddars uppbyggnad kan anpassas till platsspecifika förhållanden och önskat 

utseende, vilket innebär att de kan se väldigt olika ut (Figur 15). Samma beståndsdelar 

förekommer dock i de flesta anläggningar: inlopp, erosionsskydd, fördröjningszon, 

filtermaterial, avvattning och dränering (Figur 16). I den övre delen av växtbädden 

konstrueras en fördröjningszon (100–300 mm djup) där vattnet kan magasineras och kan 

bli stående en kortare period.  

Växtbäddar har relativ hög reningsgrad, beroende på djup och material. Reningskapacitet 

avseende partikelbundna föroreningar kan nå upp till 80–90 % (Blecken, 2016). 

Växtbäddar har även förmåga att avskilja olja och organiska miljögifter från dagvattnet. 
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Figur 15. Bildexempel på nedsänkt eller upphöjd växtbädd i anslutning till parkeringar 

eller längs en husvägg. 

 

Figur 16. Principiell uppbyggnad av en nedsänkt växtbädd. Illustration WRS. 

Utformningen av växtbäddar beror på platstillgång, utjämningsbehov och filtersubstratets 

egenskaper i växtbädden. Om växtbädden anläggs med en fördröjningszon med djup på 

0,2 m (se Figur 16), med kapacitet att utjämna 20 mm nederbörd så krävs 2–8 m2 

växtbädd per 100 m2 asfaltyta och 3–9 m2 per 100 m2 takyta beroende på filtermaterialets 

infiltrationshastighet (Tabell 8). 

Tabell 8. Erforderligt ytbehov av växtbädd med fördröjningsvolymsdjup 0,2 m för att 

fördröja 20 mm nederbörd från 100 m2 typyta (asfalt eller tak) 

Tillrinnande 
yta  

Avrinningskoefficient, φ 

[-] 

Erfoderlig yta 
växtbädd, alternativ a 

[m2] 

Erfoderlig yta 
växtbädd, alternativ b  

[m2] 

100 m2 asfalt  0,8 2 8 

100 m2 tak  0,9 3 9 

Alternativ a: 100 mm/h infiltrationskapacitet i filtermaterialet 

Alternativ b: Infiltration i filtermaterialet försummad. All magasinering i ytmagasinet. 
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4.4.3 Gröna tak 

I anslutning till flera kvarter finns det begränsad yta för dagvattenlösningar på marknivå 

mot gata. Då kan gröna tak vara ett bra alternativ eller komplement.  

Tak med en tjocklek om minst 10 cm rekommenderas då tunnare gröna tak ofta behöver 

underhållsgödslas, vilket kan ge ett oönskat bidrag till näringsbelastningen från området. 

Tjockare gröna tak (>10 cm) är i dagsläget ej brandklassade enligt boverket, men används 

på många byggnader i Sverige och Europa. Det är upp till varje projekts brandansvarig att 

bedöma riskerna som finns med ett tjockare grönt tak. En särskild brandutredning kan 

krävas där åtgärder för att minska brandrisk redogörs (Pettersson Skog m.fl., 2017). En 

sådan utredning kan förslagsvis ske med utgångspunkt i de tyska riktlinjerna för gröna tak 

(FLL, 2008) som fått stor internationell spridning.  

Avvattningen från gröna tak kan ske direkt till dagvattennätet eller till växtbäddar för 

ytterligare utjämning innan det släpps till recipient eller ansluts till det kommunala 

dagvattennätet.  

 

Figur 17. Exempel på tunna (till vänster) och tjocka (till höger) gröna tak. 

4.4.4 Genomsläpplig beläggning 

Parkeringarna i området föreslås anläggas 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. 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. 

Magasinering möjliggörs om underliggande material har god porositet, exempelvis om 

det anläggs med makadam utan nollfraktioner som ger en porositet på 0,3. För 

parkeringsplatser i gata kan det underliggande lagret kommunicera med skelettjordarna 

som träden planteras i.  
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Figur 18. Exempel på parkering med genomsläpplig beläggning. 

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.  

4.5 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 ett antal lågpunkter inom planområdet (Figur 19). Det är viktigt 

att ta hänsyn till dessa i samband med nybyggnationen och höjdsättningen inom området. 

 

Figur 19. Lågpunkter inom området. Källa: Eskilstunakartans lågpunktskartering. 
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Vid skyfall finns det risk för stående vatten inom delar av planområdet (Figur 20). Delar 

av kvartersmarken inom område A riskerar uppemot 0,5 m stående vatten. Inom område 

B finns det ett flertal områden i närheten av planerade byggnader som riskerar så mycket 

som 0,7 m stående vatten. Detta gäller främst ett större område i sydöstra delen av 

planområdet som gränsar mellan kvartersmark och allmän platsmark samt ett område norr 

om det planerade parkeringsgaraget. Vid omexploatering är det viktigt att skapa ytliga 

avrinningsvägar så att byggnader inte riskerar att översvämmas. 

 

Figur 20. Skyfallskartering. Maxdjup vid 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 

(motsvarar 200-årsregn i dagens klimat) för hela planområdet (övre bild), 

kvartersmark i område A (nedre vänstra bilden) och delar av område B (nedre högra 

bilden). Källa: Eskilstuna kommuns gissupport. 
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Idag går det ett dike från Karl Hovbergsgatan mot kvarter 2 som även samlar upp vatten 

från skogsdungen. För att undvika att det vattnet avrinner till kvarteret och riskerar att 

skada byggnader/infrastruktur rekommenderar vi att befintligt dike förlängs och skapar 

ett avskärande dike öster om planerat kvarter se Figur 21.  

Kvarter 3 ligger högt placerat och dagvatten från området avrinner mot kvarter 4. Liksom 

för kvarter 2 rekommenderar vi att ett avskärande dike anläggs som kan fånga upp och 

avleda dagvattnet runt kvarter 4 istället se exempel i Figur 21.  

 

Figur 21. För att undvika kritiska situationer vid skyfall för kvarter 2 och 4 

rekommenderas avskärande diken.  

4.6 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 9). 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 9. Översiktlig kostnadsuppskattning för anläggande av dagvattenlösningar 

Anläggning Pris 

Växtbädd, nedsänkt 1400 kr/m2 

Genomsläpplig beläggning 850 kr/m2 

Gröna tak 370–820 kr/m2 

Träd i skelettjord 60 000 kr/träd 

 

I rapporten Kostnadsberäkningar av exempellösningar för dagvatten (WRS, 2016) finns 

kostnadssammanställningar för nedsänkta växtbäddar, genomsläpplig beläggning, gröna 

tak och träd i skelettjord. Enligt rapporten kostar nedsänkta växtbäddar i snitt ca 1 400–
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3 200 kr/m2 vilket innebär att en växtbädd på 5 m2 skulle kosta ca 7 000–16 000 kr. Som 

jämförelse kostar en plantering med enklare busk- eller örtvegetation ca 1 500 kr/m2. 

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 gröna tak är snittkostnaden 530–820 kr/m2. Ett grönt tak 

på 100 m2 kostar då mellan 53 000 kr och 85 000 kr. Jämförelsevis kostar betongpannor 

ca 300 kr/m2 och plåttak 600–1 200 kr/m2. Hur mycket ett träd i skelettjord kostar beror 

på om det redan finns ett befintligt träd, om marken och 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.  

4.7 Tillstånd och anmälningar 

Eftersom planområdet ligger inom detaljplanelagt område samt utgörs av sex fastigheter 

och tillhör verksamhetsområde för dagvatten, 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 77 alternativt 120 m3 

(utifrån 5- respektive 20-årsregn) inom planområdet vid tappning via rör eller överfall 

(Tabell 3). Denna magasinsvolym kan uppnås genom att kombinera olika LOD-åtgärder, 

exempelvis träd i skelettjord, växtbäddar eller gröna tak. 

Föroreningsbelastningarna i StormTac visar att enbart ett fåtal föroreningar väntas öka 

efter omexploatering (Tabell 4). WRS har tolkat Eskilstuna kommuns riktlinjer för 

dagvattenhantering (Eskilstuna kommun, 2015) som att föroreningsbelastningen från 

området inte får öka. Detta innebär att en reningsgrad på mellan 0–53 % behövs (Tabell 

10). 

Tabell 10. Reningskrav förutsatt att föroreningsbelastningen ej får öka jämfört med 

idag 

Område 
P 

[%] 

N 

[%] 

Pb 

[%] 

Cu 

[%] 

Zn 

[%] 

Cd 

[%] 

Cr 

[%] 

Ni 

[%] 

Hg 

[%] 

SS 

[%] 

Olja 

[%] 

A – Allmän platsmark  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A - Kvartersmark 53 0 0 0 0 46 8 0 0 0 13 

B – Allmän platsmark  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B - Kvartersmark 46 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 

 

Reningskapaciteten i de föreslagna LOD-anläggningar (StormTac, 2018b) visar att 

reningskraven uppnås för alla föroreningar i alla områden oavsett vilken LOD-åtgärd som 

väljs, undantaget oljerening i gröna tak (Tabell 11). 

Tabell 11. 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 

Växtbäddar b 65 40 80 65 85 85 55 75 80 80 70 

Gröna tak c 75 91 74 84 88 94 92 95 81 80 0 

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

a) Reningskravet visar hur omfattande rening som behövs för att belastningen från området ska minska. 

b) ”Biofilters” i StormTac. 

c) I StomTac redovisas endast reningsgraden för tunna gröna tak - som har negativ reningsgrad för vissa ämnen beroende 

på hur de sköts. Därför har siffrorna för ängsmark använts för att simulera tjocka gröna tak. Reningsgraden har beräknats 

genom att jämföra föroreningsbelastningen från ängsmark med tak och relatera dessa till avrinningskoefficienten. 

Genom att kombinera föreslagna LOD-åtgärder bedöms det inte vara några problem att 

säkerställa att föroreningsbelastningen från området inte ökar efter omexploateringen. 

Efter att en strukturplan tagits fram för området kan nya specificerade beräkningar på 

föroreningsbelastning utföras i StormTac. Det är dock 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.  
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6 Förslag text till planbeskrivning 

I detaljplanen kan kommunen bestämma om skyddsåtgärder för att motverka bland annat 

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 

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 den aktuella detaljplanen finns det, enligt genomförd skyfallsanalys viss risk för 

översvämning inom planområdet. 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 gård till mobilitetshus 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 

byggnaden så att inte dagvatten riskerar att avrinna mot byggnaden 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, 2011).  

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 22). Detta för att ge en 

bild av att området bör reserveras för trädplanteringar.  

 

Figur 22. Exempel på hur träd m.m. kan illustreras i plankartan. Källa: Stockholms 

Stad (2012) 
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7 Slutsatser 

- Den nya planen för området innebär totalt sett en minskning i andelen hårdgjorda 

ytor. 

- För att flödet från området inte ska öka vid ett 20-årsregn krävs en erforderlig 

magasinsvolym på 22 m3 (konstant tappflöde med flödesregulator). 

Magasinsbehovet utan full avtappning beräknas till 120 m3.  

- Beräkningarna av föroreningsbelastningen från området visar att belastningen 

från allmän platsmark är oförändrad för alla ämnen. För kvartersmark ökar 

belastningen av fosfor (+113 %), kadmium (+84 %), krom (+ 9%) och oja 

(+15%) för område A samt fosfor (+87 %) och kadmium (+44%) för område B. 

Genom att anlägga föreslagna åtgärder för dagvattenhantering kan dessa 

föroreningar till och med minska jämfört med nuläget. 

- Planområdet lutar generellt åt väster och varierar i höjd mellan +26 m till +17 m 

för område A och + 28 m till + 20 m för område B (RH2000). 

- Höjdsättningen av området 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. 

- Takdagvatten (oavsett om det är gröna tak eller vanliga hårdgjorda tak) 

rekommenderas ledas till växtbäddar eller andra grönytor. 

- Träd i gatorna 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.  

- Parkeringsplatser rekommenderas att anläggas med genomsläpplig beläggning. 

Den genomsläppliga beläggningen kan i botten kommunicera med ev. 

angränsande skelettjordar.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Markanvändning och avrinningskoefficienter 

Dagens markanvändning har kategoriserats som parkering, väg, gång- och cykelväg, 

skogsmark, parkmark och gräsyta (Tabell 12 och Figur 23). Efter omexploatering (utan 

LOD) har områdena för kvartersmark kategoriserats som flerfamiljshusområde (förutom 

befintlig skogsmark som ska bevaras) medan områdena för allmän platsmark har samma 

markanvändning som idag (Tabell 12). 

Avrinningskoefficienterna för de olika markanvändningarna har tagits från 

dagvattenberäkningsverktyget StormTac (2018) (Tabell 12). 

Tabell 12. Areor (A), viktade avrinningskoefficienter (φ), reducerade areor (Ared = A·φ) 

samt sammanvägda avrinningskoefficienter (= Ared/A) för de olika områdena innan och 

efter omexploatering 

Område Mark Omexploatering Markanvändning 
A  

[ha] 

φ  

[-] 

Ared  

[ha] 

A Allmän platsmark Innan Parkmark 4,0 0,10 0,40 

A Allmän platsmark Innan Sammanfattning 4,0 0,10 0,40 

A Allmän platsmark Efter Parkmark 4,0 0,10 0,40 

A Allmän platsmark Efter Sammanfattning 4,0 0,10 0,40 

A Kvartersmark Innan Parkering 0,26 0,8 0,21 

A Kvartersmark Innan Väg 0,02 0,8 0,02 

A Kvartersmark Innan Gräsyta 0,42 0,1 0,04 

A Kvartersmark Innan Sammanfattning 0,7 0,38 0,27 

A Kvartersmark Efter Flerfamiljshusområde 0,70 0,45 0,32 

A Kvartersmark Efter Sammanfattning 0,7 0,45 0,32 

B Allmän platsmark Innan Väg 0,59 0,8 0,47 

B Allmän platsmark Innan Gång- och cykelväg 0,10 0,8 0,08 

B Allmän platsmark Innan Gräsyta 0,41 0,1 0,04 

B Allmän platsmark Innan Sammanfattning 1,1 0,54 0,59 

B Allmän platsmark Efter Väg 0,59 0,8 0,47 

B Allmän platsmark Efter Gångväg 0,10 0,8 0,08 

B Allmän platsmark Efter Gräsyta 0,41 0,1 0,04 

B Allmän platsmark Efter Sammanfattning 1,1 0,54 0,59 

B Kvartersmark Innan Parkering 1,48 0,8 1,18 

B Kvartersmark Innan Väg 0,08 0,8 0,06 

B Kvartersmark Innan Gång- och cykelväg 0,10 0,8 0,08 

B Kvartersmark Innan Skogsmark 0,69 0,05 0,03 

B Kvartersmark Innan Gräsyta 1,35 0,1 0,14 

B Kvartersmark Innan Sammanfattning 3,7 0,40 1,50 

B Kvartersmark Efter Flerfamiljshusområde 3,01 0,45 1,35 

B Kvartersmark Efter Skogsmark 0,69 0,05 0,03 

B Kvartersmark Efter Sammanfattning 3,7 0,38 1,39 
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Figur 23. Markanvändning inom detaljplaneområdet idag. 
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Bilaga 2. StormTac resultatrapport 

Resultatrapport StormTac Web 

I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web. 

 

1. Avrinning 

 

1.1 Indata 

 

Avrinningsområden 

A1 = Allmän platsmark område A innan omexploatering 

A2 = Allmän platsmark område A efter omexploatering 

 

A3 = Kvartersmark område A innan omexploatering 

A4 = Kvartersmark område A efter omexploatering 

 

A5 = Allmän platsmark område B innan omexploatering 

A6 = Allmän platsmark område B efter omexploatering 

 

A7 = Kvartersmark område B innan omexploatering 

A8 = Kvartersmark område B efter omexploatering 

 

Volymavrinningskoefficienter 
ᵩ
v och area per markanvändning (ha).  

Markanvändning ᵩ
v 

ᵩ
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Parkmark 0.18 0.10 4.0 4.0 0 0 0 0 0 0 

Gräsyta 0.10 0.10 0 0 0.42 0 0.41 0.41 1.4 0 

Parkering 0.85 0.80 0 0 0.26 0 0 0 1.5 0 

Väg 3 0.85 0.80 0 0 0.020 0 0.59 0.59 0.080 0 

Flerfamiljshusområde 0.45 0.40 0 0 0 0.70 0 0 0 3.0 

Gång & cykelväg 0.85 0.80 0 0 0 0 0.10 0.10 0.10 0 

Skogsmark 0.050 0.050 0 0 0 0 0 0 0.69 0.69 

Totalt 0.33 0.28 4.0 4.0 0.70 0.70 1.1 1.1 3.8 3.7 

Reducerad avrinningsyta (hared)   0.72 0.72 0.28 0.32 0.63 0.63 1.6 1.4 

Reducerad dim. area (hared)   0.40 0.40 0.27 0.28 0.59 0.59 1.5 1.2 

 

Rinnsträcka, rinnhastighet och dimensionerande regnvaraktighet 
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Klimatfaktor fc 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 

Rinnsträcka m 700 700 700 700 700 700 700 700 

Rinnhastighet m/s 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Dim. regnvaraktighet min 12 12 12 12 12 12 12 12 

 

 

1.2 Utdata 

 

Flöden 
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Tot 

Tot. avrinning. årsmedel m3/år 7900 7900 2300 2500 4600 4600 13000 11000 54000 

Tot. avrinning. årsmedel l/s 0.25 0.25 0.072 0.078 0.15 0.15 0.40 0.36  

Medelavrinning l/s 1.2 1.2 0.81 0.85 1.8 1.8 4.5 3.7  

Dim. flöde l/s 67 83 44 58 99 120 250 260  

 

Dim. flöde total 920 l/s vid Dim. regnvaraktighet 10 min 
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2. Transport och flödesutjämning 

 

2.1 Utdata 

 

Föroreningsmängder (dagvatten+basflöde) utan rening 

Föroreningsmängder (kg/år). 

# P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP 

A1 0.66 9.0 0.030 0.064 0.14 0.0015 0.015 0.013 0.00012 150 1.5 0.000033 0.0000033 

A2 0.66 9.0 0.030 0.064 0.14 0.0015 0.015 0.013 0.00012 150 1.5 0.000033 0.0000033 

A3 0.30 4.4 0.045 0.066 0.22 0.00076 0.023 0.023 0.00013 220 1.3 0.0050 0.000090 

A4 0.64 3.9 0.031 0.064 0.22 0.0014 0.025 0.020 0.000055 150 1.5 0.0012 0.00010 

A5 0.61 8.4 0.018 0.095 0.12 0.0012 0.030 0.023 0.00030 270 3.1 0.00081 0.000050 

A6 0.61 8.4 0.018 0.095 0.12 0.0012 0.030 0.023 0.00030 270 3.1 0.00081 0.000050 

A7 1.5 24 0.25 0.37 1.2 0.0043 0.13 0.13 0.00074 1200 7.6 0.028 0.00051 

A8 2.8 17 0.13 0.28 0.94 0.0062 0.11 0.089 0.00024 640 6.3 0.0053 0.00045 

 

 

 

Föroreningsmängder (kg/ha/år) (dagvatten+basflöde) utan rening 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil 
PAH1

6 
BaP 

kg/ha/

år 

kg/ha/

år 

kg/ha/

år 

kg/ha/

år 

kg/ha/

år 

kg/ha/

år 

kg/ha/

år 

kg/ha/

år 

kg/ha/

år 

kg/ha/

år 

kg/ha/

år 

kg/ha/

år 

kg/ha/å

r 

0.41 4.4 0.029 0.058 0.16 
0.0009

4 
0.020 0.018 

0.0001

1 
160 1.4 0.0022 

0.0000

66 

 

 

 

Föroreningshalter (dagvatten+basflöde) utan rening 
# P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP 

A1 84 1100 3.8 8.1 18 0.18 1.9 1.6 0.015 19000 190 0.0042 0.00042 

A2 84 1100 3.8 8.1 18 0.18 1.9 1.6 0.015 19000 190 0.0042 0.00042 

A3 130 1900 20 29 96 0.33 10 10.0 0.057 99000 580 2.2 0.040 

A4 260 1600 12 26 87 0.58 10 8.2 0.022 60000 590 0.50 0.042 

A5 130 1800 4.0 20 26 0.25 6.5 4.9 0.065 58000 670 0.17 0.011 

A6 130 1800 4.0 20 26 0.25 6.5 4.9 0.065 58000 670 0.17 0.011 

A7 120 1900 20 30 97 0.34 11 10 0.059 98000 600 2.3 0.040 

A8 240 1500 12 24 82 0.54 9.4 7.8 0.021 56000 550 0.46 0.039 
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Bilaga 3. Förstorad systemskiss 

En förstorad systemskiss som redovisar volym, ytbehov och tänkbar placering av 

åtgärdsförslagen ses i Figur 24. Systemskiss för enbart område A ses i Figur 25 medan 

systemskiss för enbart område B ses i Figur 26. 

 

Figur 24. Systemskiss över potentiella dagvattenåtgärder. Magasinsbehovet (120 m3) 

kan t.ex. uppnås med 14 st träd i skelettjord (15 m3 rotningsbar skelettjordsvolym, 

30 % porositet), 150 m2 växtbäddar (fördröjningsvolymsdjup 0,2 m) och 915 m2 

genomsläpplig beläggning (30 mm fördröjning). 
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Figur 25. Systemskiss över potentiella dagvattenåtgärder för område A. 

Magasinsbehovet (40 m3) kan t.ex. uppnås med 5 st träd i skelettjord (15 m3 

rotningsbar skelettjordsvolym, 30 % porositet), 45 m2 växtbäddar 

(fördröjningsvolymsdjup 0,2 m) och 295 m2 genomsläpplig beläggning (30 mm 

fördröjning). 
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Figur 26. Systemskiss över potentiella dagvattenåtgärder för område B. 

Magasinsbehovet (80 m3) kan t.ex. uppnås med 9 st träd i skelettjord (15 m3 

rotningsbar skelettjordsvolym, 30 % porositet), 105 m2 växtbäddar 

(fördröjningsvolymsdjup 0,2 m) och 620 m2 genomsläpplig beläggning (30 mm 

fördröjning). 

 


