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Sammanfattning/Slutsats 
Planförslaget för Gillet 1 har ändrats sedan dagvattenutredningen för området utformades. Det har 

beslutats att de befintliga dagvattenledningar som går igenom området och leder dagvattnet till 

Torshällaån ska tas bort. Det har föreslagit att dagvattnet istället ska ledas till diket som ligger placerat 

i planområdets södra del. Denn komplettering till den befintliga dagvattenutredningen för Gillet 1 har 

därför utformats med syftet att beräkna det tillkommande flödet till diket samt att komplettera förslaget 

på dagavattenhantering utifrån det nya planförslaget. 

För att diket som ligger längs Holmleden ska klara av de ökade flödena behöver dikes breddas. Det 

flöde som förväntas uppkomma från planområdet samt dagvattenledningar beräknades till 0,26 m3/s 

för ett 10-årsregn och 0,28 m3/s för ett 20-årsregn Dimensioner på diket har föreslagits för att klara av 

det ökade flödet och samtidigt uppnå en god rening av dagvattnet. Om diket exempelvis 

dimensioneras så att dagöppningen är 4,1 m, längsgående lutning 1 %, släntlutning 1:3 samt en 

bottenbredd på 0,5 m blir uppehållstiden i diket tillräckligt lång för att uppnå en god rening utan att 

vattendjupet överskrider 0,3 m. Det totala djupet på diket är då 0,6 m, vilket betyder att det även finns 

en marginal för att undvika översvämningar.  

Dagvattnet föreslås i så stor utsträckning som möjligt omhändertas i öppna, tröga dagvattensystem. 

Dagvattnet från parkeringen och vändplatsen i norr föreslås avledas till ett mindre dike som mynnar ut 

i Torshällaån. Takvatten från huset i planområdets södra del samt dagvatten från närliggande område 

föreslås ledas till diket som är beläget längst med Holmleden.  

Dagvatten från planområdets västra del föreslås ledas till Torshällaån via skålformade diken. En del 

av takvatten från byggnaden i planområdets östra del föreslås fördröjas i en stenkista innan det leds 

till det allmänna dagvattensystemet. Resterande takvatten föreslås ledas till dagvattenledningar 

placerade vid parkeringsplatsen i norr samt till dagvattenledningarna som är belägna längst 

Eskilstunavägen.  
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1 Inledning 
På uppdrag av Eskilstuna kommun har Norconsult AB upprättat denna komplettering till befintlig 

dagvattenutredning för planläggning av fastigheten Gillet 1. I området planeras byggnation av vård- 

och omsorgsboende samt anslutande parkering. I figur 1 redovisas planområdets läge. 

 

Figur 1. Karta över planområdets läge, bild hämtad från Eniro 

 

1.1 Befintlig dagvattenhantering 

I figur 2 redovisas en karta över den befintliga dagvattenhanteringen för planområdet. Dagvattnet 

avrinner ytledes till rännstensbrunnar som är kopplade till en dagvattenledning med utlopp i 

Torshällaån. I södra delen av planområdet finns ett vägdike som omhändertar dagvattnet från 

Holmenleden, diket har utlopp i Torshällaån.  
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Figur 2. Karta över befintliga planområdet, bilden är tagen från den tidigare dagvattenutredningen 
 

1.2 Dagvattenutredningens tidigare förslag på dagvattenhantering 

I den befintliga dagvattenutredningen föreslås dagvattnet i första hand renas och fördröjas genom att 

ett så kallat ”trögt dagvattensystem” byggs upp. Det bygger på att dagvatten avrinner långsamt, via 

exempelvis diken och avledning sker till gröna ytor, träd planterade i skelettjord eller gröna tak. 

Dagvattnet föreslås ledas till Torshällaån via diken samt befintliga dagvattenledningar. I bilaga 1 

redovisas det tidigare förslaget på hantering av dagvattnet. 

Förslagen dagvattenhantering behöver uppdateras då kommunen beslutat att ta bort den befintliga 

dagvattenledningen som går igenom området. Vatten från dagvattenledningen har i stället föreslagits 

att ledas till Torshällaån via diket som ligger vid Holmleden.  
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1.3 Syfte 

Syftet med detta PM är att beräkna det tillkommande flödet till diket vid Holmenleden. Syftet är även 

att komplettera de förslag på dagvattenhantering som redovisas i den befintliga dagvattenutredningen 

utifrån det nya planförslaget.  

 

1.4 Underlag 

• Befintligt ledningsnät i dwg, erhållen 2019-04-01 

• Grundkarta med höjdkurvor i dwg, erhållen 2019-03-05 

• Plangränser samt planförslag i dwg, 2019-03-08 

• Framtida ledningsnät i dwg, erhållen 2019-04-01  

• Tidigare dagvattenutredning, 2016-10-18 
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2 Förslag på dagvattenhantering 
 

Föreliggande exploateringsförslag leder till förändrade dagvattenflöden och ett förändrat 

föroreningsinnehåll i dagvattnet. Det planeras att byggas fyra nya byggnader, samt en parkering med 

vändplan. Det finns även förslag på att bygga parkeringsgarage under några av byggnaderna. I figur 3 

redovisas en karta över planområdet med framtida exploateringsförslag. 

 

Figur 3. Framtida planskiss, det blåa fältet motsvarar de platser där garage kan komma att byggas.  

 

I framtiden väntas klimatförändringar leda till förändrade dagvattenflöden och det bör beaktas vid 

dimensionering av framtida dagvattensystem. Nedan följer förslag till en hållbar dagvattenhantering 

med hänsyn till de framtida förutsättningarna. 
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2.1 Dike vid Holmleden 

För att utreda hur stort diket som ligger längst med Holmleden måste vara för att hantera de ökade 

dagvattenmängderna har bidraget från planområdet samt från dagvattenledningen beräknats.  

 

I kapitel 2.1 redogörs framtida dagvattenflöden från planområdet till diket och i kapitel 2.2 redovisas 

framtida dagvattenflöden från anslutande dagvattenledningar till diket. 

 

2.1.1 Framtida dagvattenflöde från planområdet till dike 

Beräkning av framtida flöden från planområdet till diket har genomförts med rationella metoden enligt 

Svenskt Vattens publikationer P110 och P104, enligt följande formel: 

𝑄 = 𝐴 ∙ φ ∙ i  

𝑄 = 𝐹𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙
𝑠⁄ ] 

𝐴 = 𝐴𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑦𝑡𝑎 [ℎ𝑎] 

𝜑 = 𝐴𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

𝑖 = 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [ 𝑙
(𝑠 ℎ𝑎)⁄ ]                                                                                                                                                                                       

Den yta som bidrar till avrinning kallas reducerad area och beräknas genom att en 

avrinningskoefficient multipliceras med den totala arean. För att beräkna det befintliga flödet användes 

rinntiden 10 minuter enligt rekommendationer från P110 och beräkningarna utfördes för 5-årsregn, 10-

årsregn samt 20-årsregn. Det inkluderades även en klimatfaktor på 1,25 för att ta hänsyn till framtida 

ökning av nederbörd. De flöden som har beräknas är för den avrinning som förväntas ske till diket som 

är placerat i planområdets södra del, dikets avrinningsområde redovisas i bilaga 2. Beräknade flöden 

redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Framtida dagvattenflöde 

 
Area  
[ha] 

φ 
Red area 

[ha] 
Q5-årsregn 

[l/s] 
Q10-årsregn 

[l/s] 
Q20-årsregn 

[l/s] 

Takyta 0,10 0,9 0,09 19,7 24,9 31,3 

Grönyta 0,09 0,1 0,009 2,1 2,6 3,3 

Hårdgjord yta 0,09 0,8 0,07 15,7 19,9 251,1 

Väg 0,06 0,8 0,05 11,0 14,0 17,6 

Summa 0,34 - 0,22 48,5 61,5 77,3 

 

2.1.2 Framtida dagvattenflöde från anslutande dagvattenledningar 

I figur 4 visas det framtida VA-ledningar för planområdet som erhölls från PQ Projektering, de gröna 

linjerna motsvarar dagvattenledningar. Den befintliga dagvattenledningen som går igenom 

planområdet planeras att tas bort och det har föreslagits att dagvatten istället ska ledas till diket som 

är beläget i planområdets södra del.  
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Figur 4. Framtida VA-ledningar för Gillet, framtagen av PQ projektledning 

 

För att ta reda på hur stort flöde som kan uppkomma från dagvattenledningen till diket utfördes 

övergripande beräknades med Colebrook-diagram, som redovisas i Svenskt Vattens publikation P90 

(Svenskt Vatten, 2004). Med hjälp av diagrammet erhölls ledningarna maximala kapacitet. Vilken 

återkomsttid på regn som genererar maxflöde i ledningarna är inte känt eftersom information om 

storleken och karaktärer på det område som avrinner till dagvattenledningar saknas. Diameter, lutning 

och material för ledningarna mellan de markerade punkterna i figur 4 erhölls från PQ Projektering och 

redovisas i tabell 2. För PVC-ledningar användes råhetstal 0,2 mm och för betongledningarna 

användes 1 mm. Det beräknade maximala flödet för de olika ledningarna redovisas i tabell 2. 
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Tabell 2. Diameter, lutning och material för dagvattenledningar  

Punkter Diameter [mm] Lutning [‰] Material Beräknat flöde 
[l/s] 

7 till 11 400 5 PVC 188 

11 till 12 500 7 Betong 342 

12 till 13 315 11 PVC 151 

12 till 4 250 14 PVC 93 

4 till 3 250 6 PVC 59 

13 till 6 315 38 PVC 281 

 

Det maximala flödet i punkt 12 är det sammanlagda flödet från punkt 4 och 13 och beräknades till 210 

l/s. Enligt beräkningarna ligger de begränsade ledningarna mellan punkterna 7 och 11 och det 

maximala flödet för utloppet i diket är 188 l/s.  

 

2.1.3 Totala flöde till dike 

Det sammanlagda flödet till diket beräknades sedan genom att flödet från dagvattenledningen och 

flödet som uppkommer genom avrinning från planområdet summerades. För ett 5-årsregn beräknades 

det totala flödet till ca 237 l/s, för ett 10-årsregn till ca 250 och för ett 20-årsregn till ca 265 l/s. Det 

motsvarar ungefär 0,24, 0,25 m3/s samt 0,27 m3/s. 

 

2.2 Dimensionering av dike 

I den tidigare utformade dagvattenutredningen redovisas hur ett dike bör utformas för att ha goda 
reningsegenskaper. Diken bör vara flacka, gräsbeklädda och släntlutningen ska inte vara brantare än 
1:3. Bottenbredden bör vara mellan 0,5–3 m och den längsgående lutningen ska ligga inom intervallet 
0,5–6 %. Vattendjupet i diket bör inte överskrida ca 0,3 m. Om dessa kriterier uppfylls samt att diket är 
minst 60 m långt uppnås en tillräcklig uppehållstid för att få en god rening.  

Det befintliga diket är idag ca 100 m långt och det finns utrymme för ett dike med en dagöppning1 på 
ca 5 m enligt framtida planförslag. För att beräkna flödet (Q) i diket användes Mannings formel som 
redovisas nedan (Svenskt Vatten, 2016). Manningstalet för diket antogs vara 30 m1/3/s, vattendjupet 
valdes till 0,3 m och avståndet från vattenytan till marknivån till 0,3 m. 

𝑄 = 𝑀 ∙ 𝐴 ∙ 𝑅2/3 ∙ √𝑆 

𝑀 = 𝑀𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑡𝑎𝑙 

𝐴 = 𝑉å𝑡 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 

𝑅 = 𝐻𝑦𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛 

𝑆 = 𝐿ä𝑛𝑔𝑠𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

 
I tabell 3 redovisas förslag på dimensionering av diket tillsammans med beräknat flöde. Samtliga 
förslag följer rekommendationerna för att uppnå god rening. Ingen detaljprojektering har utförts utan 
förslagen är framtagna med mer övergripande beräkningar. 

 

 

                                                      
1 Dagöppningen är den totala bredden på diket. 
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Tabell 3. Förslag på dimensionering av dike 

Bottenbredd 
[m] 

Släntlutning 
[-] 

Längsgående 
lutning [%] 

Toppbredd 
[m] 

Dagöppning 
[m] 

Flöde 
 [m3/s] 

0,5 1:3 1 2,3 4,1 0,39 

1 1:3 1 2,8 4,6 0,58 

1 1.3 0,5 2,8 4,6 0,40 

 

Samtliga förslag är dimensionerade för att klara av att uppnå god rening för ett regn med en 

återkomsttid på 5–20 år. I dimensioneringen av diket inkluderas ett avstånd mellan vattenytan och 

marknivån på 0,3 m vilket betyder att diket har kapacitet att ta emot större mängder vatten än vad som 

redovisas i tabell 3 utan att översvämmas. Det är dock viktigt att utloppsledningen från diket till 

Torshällaån har tillräckligt stor kapacitet för att leda bort det maximala flödet.  

 

2.3 Förslaget dagvattensystem 

Hantering av dagvatten föreslås följa de förslag som redovisas i tidigare dagvattenutredning. 

Dagvattnet föreslås i så stor utsträckning som möjligt omhändertas i öppna, tröga dagvattensystem.  I 

bilaga 2 redovisas en uppdaterad version av förslag på dagvattenhantering för planområdet. Avrinning 

från en del av planområdets södra delar föreslås ledas till diket som är placerat längs med Holmleden. 

I bilaga 2 är detta området markerat, vid dimensionering av diket inkluderades flödet från denna del av 

planområdet.  

Eftersom det planeras att byggas garage under byggnaderna i den västra delen av planområdet 

kommer befintliga dagvattenledningar att försvinna och dagvattnet kan inte ledas bort från detta 

område via ledningar. För dessa ytor föreslås dagvattnet istället ledas till Torshällaån via små 

skålformade diken som placeras mellan husen, även takvatten föreslås ledas till dikena via stuprör 

med utkastare och ränndalar.  

En del av takdagvatten från byggnaden i planområdets östra del föreslås om möjligheten finns att 

infiltreras i grönyta och sedan leds bort via dagvattenledningar till de allmänna dagvattenledningarna 

vid Eskilstunavägen. Möjligheterna för infiltration anses dock vara begränsade eftersom stora delar av 

jordlagret består av lera samt att det förekommer föroreningar i marken. Takvattnet kan istället 

fördröjas via magasinering i en stenkista innan det leds till de allmänna dagvattenledningarna, vid 

förekomst av föroreningar i marken bör magasineringen göras tät. En stenkista är ett utrymme i 

marken fyllt med exempelvis sten eller makadam, vatten fördröjs i stenkistan innan det infiltreras i 

marken eller breddas vidare. Stenkistan ska dimensioneras för att fördröja ett 5-årsregn för att inte 

bidra med något flöde till diket vid Holmleden vid regn med den återkomsttiden. Resterande takvattnet 

föreslås ledas till dagvattenledningar placerade vid parkeringsplatsen vid planområdets norra del samt 

till dagvattenledningarna som är belägna längst Eskilstunavägen.  
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