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Sammanfattning 

Uppdraget redovisat i detta PM är att utföra en dagvattenutredning över området Östra 

Ängsholmen som ska detaljplaneläggas. Syftet med utredningen är att säkerställa 

markbehov för dagvattenhantering för att undvika risk för skador på byggnader och 

även säkerställa god avvattning från vägar. Syftet är även att klargöra  

VA-huvudmannens ansvar vid en eventuell allmän anläggning inom detaljplanen. 

Föreslagna åtgärder för området är vägdiken, översvämningsområden samt ett 

svackdike. Erforderlig magasinsvolym kan med marginal upptas i dessa anläggningar. 

Verksamhetsområde för vatten och spill bör upprättas. Det finns även behov av 

dagvattentjänster i ett större sammanhang, för både fastigheter (Df) och vägar (Dg). 

Detta då dagvtten inte alltid kan omhändertas lokalt på tomterna, samt för att 

gemensamma anläggningar som hela området har nytta av, både fastigheter och 

väghållare, behöver anläggas.   

De källor och ämnen som leder till påverkan på recipientens status och som är relevanta 

att analysera för detaljplaneområdet Östra Ängsholmen är föroreningar från enskilda 

avlopp. Enskilda avlopp är idag den enda typ av avlopp som finns inom området och 

belastningen av näringsämnen på recipienten härifrån är därmed tämligen hög. 

Detaljplanens syfte är att förse hela området med kommunalt VA vilket skulle minska 

påverkan från enskilda avlopp mycket och därmed sker ingen försämring av recipientens 

status i och med detaljplanens utformning utan den skulle i stället underlätta 

möjligheterna att uppnå önskade MKN i framtiden.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och uppdragsbeskrivning 

AFRY har fått i uppdrag av Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö att utföra en 

dagvattenutredning över området Östra Ängsholmen som ska detaljplaneläggas, se figur 

1 och 2 för detaljplanens geografiska läge. Syftet med utredningen är att säkerställa 

markbehov för dagvattenhantering för att undvika risk för skador på byggnader och 

även säkerställa god avvattning från vägar. Syftet är också att klargöra  

VA-huvudmannens ansvar vid en eventuell allmän anläggning inom detaljplanen, om ett 

sådant behov uppdagas under utredningen samt att utreda huruvida behov finns för att 

upprätta verksamhetsområde för dagvatten. 

Figur 1. Översiktskarta över planområdet, markerat med en svart kantlinje (Lantmäteriet, 2020) 
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Figur 2. Översiktskarta över planområdet, markerat med en svart kantlinje (Lantmäteriet, 2020) 

I denna rapport kommer AFRY enligt uppdragsbeskrivningen att redovisa för:  

• Beskrivning av recipientens status utifrån befintliga miljökvalitetsnormer (MKN) 

• Beräknade dagvattenflöden för planområdet innan och efter exploatering samt 

efter föreslagna åtgärder 

• Föroreningsbelastning från dagvatten från planområdet före och efter 

exploatering samt med föreslagna åtgärder 

• Bedömning av översvämningsrisker 

• Förslag på dagvattenlösningar 

• Bedömning av behovet av allmänna dagvattentjänster 
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2 Materiel och metod 

2.1 Underlag 

Följande underlag från beställaren har använts i denna utredning: 

Underlag Daterat Tillhandahållet 

Uppdragsbeskrivning och offert 2020-09-14 2020-09-15 

Offert 2020-09-25 2020-09-25 

Bakgrundskarta över utredningsområdet - 2020-10-02 

Skyfallskartering Eskilstuna kommun April 2019 2020-10-02 

Gränser för detaljplaneområde - 2020-10-19 

Tidigare utredning för VA-ledningar i området 2017-05-11 2020-10-19 

Riktlinjer för dagvattenhantering i Eskilstuna kommun 2015-01-29 2020-10-19 

Policy för dagvattenhantering i Eskilstuna kommun 2020-10-22 2020-11-12 

 

Följande dokument och villkor har använts i denna utredning: 

Underlag Utgivare Publikationsår 

P110 Svenskt Vatten 2016 

Skyfallskartering Länsstyrelsen  

VISS, Vatteninformationssystem Sverige Länsstyrelsen  

WebbGIS Länsstyrelsen  

Genomsläpplighetskarta SGU  

Jordartskarta SGU  

Jorddjupskarta SGU  

 

2.2 Dagvattenstrategi 

Eskilstuna kommuns dagvattenhantering utgår från EUs vattendirektiv, de nationella 

miljökvalitetsmålen samt målen i Eskilstuna kommuns vattenplan. Hanteringen av 

dagvattnet utformas på sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten klaras.  

• Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt (LOD) på eller i nära anslutning 

till den fastighet där dagvattnet uppkommer. 

• Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till platsens förutsättningar, 

dagvattnets föroreningsgrad och recipientens känslighet och status. 

• Dagvattensystem ska utformas så att man undviker skadliga uppdämningar vid 

kraftiga regn. 

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

recipienter begränsas. 

• Förorening av dagvatten ska begränsas vid källan.  

• Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av 

föroreningarna avskiljs och bryts ned under vattnets väg till recipienten. 
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• Den naturliga vattenbalansen ska i möjligaste mån behållas genom infiltration av 

rent dagvatten. Förorenat dagvatten får inte förorena grundvattnet. Särskilda 

bestämmelser gäller i vattenskyddsområden. 

• Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön med 

avseende på upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald. 

• Ledningar ska dimensioneras med utgångspunkt från Svenskt Vattens 

anvisningar (P90) och med hänsyn till klimatförändringens effekter samt 

miljökvalitetsnormerna.   

2.3 Hydrologiska beräkningsmetoder 

Flödesberäkningar görs för 20- och 100-årsregn med varaktighet på 10 minuter. Hänsyn 

tas till ökade flöden till följd av klimatförändringarna. För olika återkomsttider förväntas 

ökningen bli cirka 5 – 30 % vilket ger ett spann på klimatfaktorn för det beräknade 

regnet på 1,05 – 1,30. (Svenskt Vatten AB) 

2.3.1 Flöden 

För beräkning av regnintensitet har nedanstående ekvation enligt Svenskt Vatten P110 

kap 10.1 använts. Formeln gäller för regnvaraktigheter upp till ett dygn. 

𝑖Å = 190 ∗ √Å
3

∗
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2 

Där: 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑇𝑅 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟] 

Å = å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑 [𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟] 

Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella 

metoden med regnintensitet enligt Dahlströms formel ovan. Dagvattenflödena beräknas 

med följande formel. (Svenskt Vatten AB) 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖𝐴 ∗ 𝑘 

Där: 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠] 

𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑘 = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 
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2.3.2 Magasinsvolym 

Enligt policy för dagvattenhantering i Eskilstuna kommun bör 20 mm nederbörd 

fördröjas inom området. 

Då de fysiska förutsättningarna inom planområdet är givna kan erforderlig 

fördröjningsvolym för 20 mm beräknas. Volymen tas fram genom att den anslutna 

reducerade arean multipliceras med önskat regndjup enligt formeln nedan: 

𝑈𝑖 = 𝑑𝑟 ∗ 𝐴𝑖 ∗ 𝜑𝑖 = 𝑑𝑟 ∗ (𝐴𝑟𝑒𝑑 ∗ 10000) 

Där: 

𝑈𝑖 = 𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑓ö𝑟𝑑𝑟ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3] 

𝑑𝑟 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑑𝑗𝑢𝑝 [𝑚] 

𝐴𝑖 = 𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 [𝑚2] 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

𝐴red = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 reducerade 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 

3 Områdets förutsättningar 

3.1 Platsbeskrivning 

Detaljplaneområdet Östra Ängsholmen består idag av småskaliga fritidshus på 

arrendetomter. Fritidshuskaraktären som finns idag ska bevaras inom området men 

planen ska i framtiden ge förutsättningar till friköp av tomterna samt anslutning till 

kommunalt vatten och avlopp, som idag inte finns alls inom detaljplaneområdet. 

I dagsläget är fastigheterna framförallt sommarboende med enskilt VA med överlag 

mycket enkla lösningar så som sommarvatten och utedass, medans det i framtiden 

planeras att bli alltmer permanentboende, och kommunalt VA. 

Tomterna är terränganpassade med gräsmatta och naturmark. Husen är ofta placerade 

en bit ifrån gatan och intill befintliga bergbranter. Husen är överlag uppförda i ett plan 

och har stor variation i form, färg och material. 

De delar av området som inte består av fritidshus eller lokalgator är, och kommer även i 

den nya detaljplanen att vara, naturmark. Naturmarken består framförallt av skogsmark 

med inslag av berg i dagen. Lokalgatorna är av enkel standard med grus eller asfalt och 

har varierande bredd och skick.  

Området är småkuperat förutom ett högre berg i de östra delarna. Höjden varierar från 

ca 1 meter över havet (Mälarens strandlinje) till 38 möh för den högsta punkten. 

Områdets kupering kan ses i figur 3. 

Området avvattnas främst mot norr och öst till Mälaren. Mer om avrinningen finns i 

kapitel 3.3. 
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Figur 3. Översiktsbild över detaljplaneområdet Östra Ängsholmen, här markerat med en svart linje, med 

kuperingen visualiserad (Scalgo Live).  

3.2 Geotekniska förhållanden 

3.2.1 Markförhållanden 

Enligt SGUs jordartskarta, se figur 4, består det översta jordlagret inom området av 

sandig morän, urberg samt mindre områden med glacial respektive postglacial lera. Där 

det idag står byggnader är jordarten till allra största del sandig morän men det finns 

också enstaka byggnader på urberg och ler. Genomsläppligheten uppskattas av SGU vara 

medelhög över hela området förutom på platser där jordarten är lera, där är 

genomsläppligheten låg, se figur 5. Jorddjupet skattas från 0 meter där det är berg till 

upp mot 5 meter på enstaka platser med lera, se figur 6.   
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Figur 4. Jordartskarta från SGU. Detaljplanens ungefärliga utbredning visas med streckad svart linje. 

Figur 5. Genomsläpplighetskarta från SGU. Detaljplanens ungefärliga utbredning visas med streckad svart linje. 
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Figur 6. Skattat jorddjup enligt SGU. Detaljplanens ungefärliga utbredning visas med streckad svart linje. 

3.2.2 Grundvattennivåer 

Inga grundvattenförekomster är registrerade hos VISS (Vatteninformationssystem 

Sverige) för området. Inga geotekniska undersökningar har heller gjorts för området för 

att avgöra grundvattennivån. 

Under platsbesöket (2020-11-09) konstaterades en grundvattennivå på ca 2 meter 

under markytan efter undersökning av en gammal brunn i Ängsholmsvägens norra del. I 

en brunn vid Starvägen, mitt emellan Ängsholmsvägen och Andvägen, konstaterades 

grundvattennivån jämn med marknivån för platsen. Se figur 7. 

I figur 7 visas även troliga utströmningspunkter för grundvatten. Detta baseras på 

information insamlat vid platsbesöket samt från de geotekniska förhållandena i 

området. 
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Figur 7.Troliga utströmningsområden samt platser för grundvattennivåer noterade vid platsbesök 2020-11-09. 

3.3 Avrinning 

Figur 8 visar den ytliga markavrinningen inom området vid ett regn av storleken 17 mm 

vilket motsvarar ett 10 minuters 20-årsregn. Värt att notera är att inget vatten rinner via 

ytlig avrinning in på detaljplaneområdet utifrån utan den enda tillförseln av dagvatten är 

från nederbörd. Figuren är tagen från programmet Scalgo Live, mer info om programmet 

går att läsa under rubrik 3.6 Skyfallsanalys. 
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Figur 8. Befintlig avrinning inom detaljplaneområdet, som här markeras med en svart linje. Scenariot visar ett 

regn av storleken 17 mm vilket motsvarar ett 10 minuters 20-årsregn (Scalgo Live).  

Vid platsbesöket var det tydligt att områden som visar på översvämning i figur 8 också 

var tydliga lågpunkter i terrängen där vatten lätt ansamlades vid regn. 

3.3.1 Förutsättningar för LOD 

Från kapital 3.2 Geotekniska förhållanden kan vi se att genomsläppligheten för området 

varierar från låg till medelhög vilket skulle ge förhållandevis bra förutsättningar för LOD 

(lokalt omhändertagande av dagvatten) genom infiltration ner i marken. Markens 

jordarter är också kända, där sandig morän och urberg har den största representationen 

i området och den förstnämnda är överrepresenterad där byggnader finns. Dessa är 

jordarter som klassas som relativt bra med avseende på infiltration. Sandig morän har 

enligt SGI (2019) en permeabilitet på 10-6-10-8 m/s. Permeabilitet är ett mått på hur 

genomträngligt ett material är för vatten. Vatten infiltrerar snabbare i jordarter med hög 

permeabilitet. När permeabiliteten hos en jordart är högre än  

10-4 m/s anses materialet vara självdränerande medan det anses vara en tät jordart om 

permeabiliteten är 10-9 m/s eller lägre. 

Lutningen på marken är också en faktor som spelar in. På flacka partier är infiltrationen 

ofta sämre och vatten kan lätt bli stående vid kraftiga regn, medans något lutande 

partier med sandig morän har en bra förmåga att ta omhand dagvatten genom 

infiltration. Lutar marken kraftigt minskar dock infiltrationskapaciteten igen.  
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Jorddjupet inom området är ganska tunt, övervägande omkring 0-3 meter, vilket 

begränsar markens förmåga att ta om hand dagvatten.  

Ytterligare en faktor är grundvattennivån, som även den, utifrån egna bedömningar vid 

platsbesök, är relativt hög, så hög som i marknivå i vissa fall. Detta ger en sammanlagd 

bedömning  att förutsättningarna för att infiltrera allt dagvatten inom området varierar 

men överlag är relativt dåliga. Detta medför att en genomtänkt dagvattenlösning för 

hela området är att föredra för att undvika lokala översvämningar och problem 

nedströms. 

3.4 Markavvattningsföretag 

Markavvattningsföretag är gemensamhetsförläggningar enligt anläggningslagen och är 

en vanlig företeelse i Sverige där bönder under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal dikade 

ut stora ytor för att odla upp kärr, mosse eller annan vattendränkt mark. Företaget 

måste omprövas eller avvecklas om flöden till företaget avleds eller förändras. 

(Länsstyrelsen, 2017) 

Inga markavvattningsföretag finns inom detaljplaneområdet. 

3.5 Rekommendationer för byggande vid Mälaren 

Vid planläggning ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 

hänsyn till risken för olyckor, översvämning och erosion. Länsstyrelserna Stockholm, 

Södermanland, Uppsala och Västermanland har tillsammans tagit fram 

rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren. 

Figur 9 visar lägsta grundläggningsnivå inom området framtaget ur WebbGIS. Mörklila 

representerar Riskzon A och ljuslila Riskzon B.  

Rekommendationerna utgår från lägsta grundläggningsnivå för byggnader och anger två 

olika nivåer, +2,7 meter över havet för den beräknade högsta nivån (Riskzon A+B) och 

+1,5 meter över havet för 100-årsnivån (Riskzon A). Båda i RH2000. Med lägsta 

grundläggningsnivå menas underkant på grundsula eller betongplatta. Ovan 2,7 meter 

behöver ny sammanhållen bebyggelse samt samhällsfunktioner av betydande vikt 

placeras. Ovan 1,5 meter kan enstaka mindre värdefulla byggnader såsom exempelvis 

uthus och garage placeras.  
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Figur 9. Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå framtagna av Länsstyrelsen. 

3.6 Skyfallsanalys 

För att undersöka risker för översvämning och konsekvenser av skyfall har det  

GIS-baserade verktyget SCALGO Live använts. Detta för att kartera lågpunkter och 

avrinningsvägar samt för att skapa en översiktlig bild av konsekvenser vid kraftiga skyfall. 

SCALGO Live använder sig av lantmäteriets höjddata med en upplösning om 2x2 meter. 

Modellen tar inte hänsyn till något ledningsnät eller infiltration och därmed är 

avrinningskoefficienten vid analys 1 vilket innebär att all nederbörd avrinner på 

markytan och ingen infiltration sker. Modellen tar inte heller hänsyn till det dynamiska 

förloppet, dvs avrinningsvägar redovisas baserat på höjd men ingen hänsyn tas till 

råheten på ytmaterialet eller hur fort vattnet rinner. Dessa förenklingar av verkligheten 

skapar en viss osäkerhet i de eventuella rinnvägar vattnet tar samt storlek och placering 

på översvämningsytorna. Analysen ger dock en tydlig översiktlig bild över 

översvämningssituationen. 

SMHIs definition av ett skyfall är 50 mm/h och därför har ett 50 mm regn studerats i 

analysen. Se figur 10 för resultat av översvämningsanalysen. 



 

Sida 13 av 28 

 

Figur 10. Översvämmade ytor (djup > 5 cm) vid ett 50 mm regn. Detaljplanegränsen är markerad med svart linje. 

3.7 Recipient 

Den del av Mälaren som i VISS benämns Mälaren-Blacken är recipient för 

detaljplaneområdets dagvatten, se figur 11. Recipienten (Mälaren-Blacken) har en yta av 

87 km2. Det måste säkerställas att planens genomförande bidrar till att 

miljökvalitetsnormer för vatten i Mälaren-Blacken följs och att mål nås. 

Mälaren är dricksvattentäkt för drygt två miljoner människor. Eftersom det saknas 

alternativa uthålliga vattentäkter till Mälaren är det extra viktigt att skydda och förbättra 

dess vatten. De faktorer som i första hand försvårar dricksvattenproduktionen är 

tillförsel av material som grumlar vattnet och av löst organiskt material samt närsalter 

som leder till algproduktion. Sedan 1965 finns en tydlig trend med ständigt tilltagande 

grumling och brunhet hos Mälarens vatten. De senaste åren har halterna av löst 

organiskt material ökat tydligt, både för brunfärgade humusämnen och ofärgade 

kolföreningar. Dessa ställer till med problem vid framställningen av rent vatten. 

(Mälarens Vattenvårdsförbund, 2020) 
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Figur 11. Översiktskarta för recipienten Mälaren-Blacken, markerat i ljusblått. Detaljplaneområdets placering 

markerat med en röd ring. Rosa stråk visar grundvattenförekomster. (VISS, 2020)  

3.7.1 Miljökvalitetsnormer för dagvatten 

EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 

som Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så 

kallade miljökvalitetsnormer (MKN), normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som 

införts i svensk lag för att komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor. 

Normerna för vatten beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en 

viss tidpunkt. Varje vattenförekomst statusklassificeras sedan i syfte att beskriva 

vattenförekomstens vattenkvalitet i dagsläget. Huvudregeln är att alla 

vattenförekomster ska uppnå god status eller potential innan år 2021 samt att ingen 

vattenförekomsts status får försämras, den ska istället förbättras eller bevaras. 

Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för vattenförekomster, ekologisk status 

och kemisk status. (HaV, 2019) 

Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts på 

att vattenkvaliteten inte får försämras samt att målen gällande kemisk och ekologisk 

status ska uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som används 

för statusklassificering av vattenförekomsten, inte får försämras. Projekt eller 

verksamheter som orsakar en försämring riskerar således att inte tillåtas. 

Recipienten är enligt vattendirektivet en vattenförekomst och klassas i VISS enligt  

tabell 1. Statusklassificeringen för ekologisk och kemisk status sattes vid beslut om den 

andra förvaltningscykeln. 

Tabell 1. VISS statusklassificering av recipienten Mälaren-Blacken från 2017-02-23. 

Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Mälaren-Blacken 

SE659544-154000 

Otillfredsställande 

ekologisk status 

God ekologisk status 

2027 

Uppnår ej god 

kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 

ytvattenstatus 
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Recipienten för detaljplaneområdet har idag otillfredsställande ekologisk status och 

uppnår ej god kemisk status. Det är bedömningen av näringspåverkan som ligger till 

grund för den ekologiska klassificeringen. Problemet är växtplankton som idag skapar 

övergödning. Detta på grund av belastningen av näringsämnen till recipienten. 

Att den kemiska statusen ej är god beror på att gränsvärden för kvicksilver (Hg) och 

polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids. Detta gäller alla Sveriges 

ytvattenförekomster och är på grund av atmosfärisk deposition. Den sammanvägda 

bedömningen för kemisk status utan överallt överskridande ämnen (Hg och PBDE) 

uppnår ej god kemisk status. Detta främst på grund av Tributyltenn föreningar (TBT) som 

uppmätts till för höga halter i ytsedimentet.  

Påverkanskällor med betydande påverkan på MKN i recipienten är (samt ämnet som 

avses):  

• Punktkällor 

o Reningsverk (tot-P) 

• Diffusa källor 

o Urban markanvändning (tot-P) 

o Jordbruk (tot-P) 

o Transport och infrastruktur (TBT) 

o Enskilda avlopp (tot-P) 

o Atmosfärisk deposition (Hg, PBDE) 

• Historisk förorening (tot-P) 

Inom denna detaljplan kan alltså utsläppen av fosfor påverkas genom minskad 

belastning från enskilda avlopp. 

4 Flödesberäkningar 

4.1 Befintlig situation 

Detaljplaneområdet Östra Ängsholmen består idag av småskaliga fritidshus på 

arrendetomter. Tomterna är terränganpassade med gräsmatta och naturmark. De delar 

av området som inte består av fritidshus eller lokalgator är naturmark. Naturmarken 

består framförallt av skogsmark med inslag av berg i dagen. Området är småkuperat 

förutom ett högre berg i de östra delarna. Se figur 12. 
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Figur 12. Befintlig markanvändning för detaljplaneområdet, här markerat med streckad svart linje. 

4.1.1 Markanvändning 

Tabell 2 beskriver den befintliga markanvändningen genom att redovisa de separata 

ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerade yta. 

Markanvändningen inom området består dels av skogsmark med en relativt hög andel 

berg i dagen. Därav antas avrinningskoefficienten för skogsmarken vara 0,15. Dels 

fritidshusområde (med enskilda avlopp), som idag består av små hus på ganska stora 

tomter och avrinningskoefficienten antas därför till 0,15. Samt vägar, med 

avrinningskoefficient 0,8. 

Vid beräkning av skyfall har avrinningskoefficienterna höjts, med hänsyn till den då till 

stor del redan vattenmättade marken. 

Tabell 2. Areaberäkning för befintlig markanvändning inom planområdet. 

Markanvändning 
Yta 

[ha] 

Avrinningskoefficient 

20-årsregn 

Reducerad 

yta [hared] 

Avrinningskoefficient 

100-årsregn 

Reducerad 

yta [hared] 

Skogsmark 15,7 0,15 2,4 0,8 12,6 

Fritidshusområde 16,7 0,15 2,5 0,8 13,4 

Vägar 1,6 0,8 1,3 1 1,6 

Totalt 34  6,1  27,5 

4.1.2 Flöden 

Flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1 samt reducerade ytor 

enligt tabell 2. Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde för ett 20-årsregn samt 

ett 100-årsregn, båda med en regnvaraktighet på 10 minuter. 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 287 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

• 𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 489 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 
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Dagvattenflödet har beräknats utan klimatfaktor för befintlig markanvändning. 

Resultaten för planområdet redovisas i tabell 3. 

Tabell 3. Beräknade dagvattenflöden för befintlig situation vid ett 20- och 100-årsregn. 

Markanvändning 
Flöden [l/s] 

20-årsregn 100-årsregn 

Skogsmark 675 6140 

Fritidshusområde 718 6531 

Vägar 367 782 

Totalt 2435 13452 

4.2 Planerad utformning 

Fritidshuskaraktären som finns idag ska bevaras inom området men planen ska i 

framtiden ge förutsättningar till anslutning till kommunalt vatten och avlopp. För att 

kunna tillgodose utrymmesbehoven vid anslutning till kommunalt VA ges möjlighet till 

en mindre utbyggnad.  

4.2.1 Markanvändning 

Tabell 4 beskriver den planerade markanvändningen genom att redovisa de separata 

ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerade yta. 

Markanvändningen för planerad utformning av detaljplaneområdet kommer inte skilja 

sig mycket från den befintliga. Den skillnad som blir är att möjlighet kommer finnas att 

bygga ut fritidshusen något samt att dessa kan ansluta sig till det kommunala VA-nätet. 

Därav har markanvändningen ändrats till villaområde och avrinningskoefficienteten 

ökats till 0,22.  

Tabell 4. Areaberäkning för planerad markanvändning inom planområdet. 

Markanvändning 
Yta 

[ha] 

Avrinningskoefficient 

20-årsregn 

Reducerad 

yta [hared] 

Avrinningskoefficient 

100-årsregn 

Reducerad 

yta [hared] 

Skogsmark 15,7 0,15 2,4 0,8 12,6 

Villaområde 16,7 0,22 3,7 0,8 13,4 

Vägar 1,6 0,8 1,3 1 1,6 

Totalt 34  7,3  27,5 

4.2.2 Flöden 

Översiktliga flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1, reducerade 

ytor enligt tabell 4 samt med en klimatfaktor på 1,25. Regnintensitet har beräknats med 

specifikt flöde vid ett 10 minuters 20- och 100-årsregn. 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 358 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

• 𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 611 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

Resultaten för dagvattenflöden samt volym redovisas i tabell 5. 

Tabell 5. Beräknade dagvattenflöden och dess volym för planerad situation vid ett 20- och 100-årsregn med en 

klimatfaktor på 1,25. 

Markanvändning 
Dagvattenflöde [l/s] Volym [m3] 

20-årsregn 100-årsregn 20-årsregn 100-årsregn 

Skogsmark 844 7674 506 4605 

Fritidshusområde 1317 8163 790 4898 

Vägar 459 978 275 587 

Totalt 2619 16815 1572 10089 
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I och med den ökade avrinningen som skapas vid utbyggandet av fritidshusen samt en 

klimatfaktor på 25 % får vi högre flöden för ett framtida skede jämfört med befintlig 

situation.  

4.3 Magasinsvolym 

Enligt policy för dagvattenhantering i Eskilstuna kommun bör 20 mm nederbörd 

fördröjas inom området. 

Fördröjningen har delats upp utifrån om marken är allmän platsmark eller tomtmark. 

Det har även gjorts en uppskattning av hur mycket vägdiken som behövs inom området 

för att täcka det givna fördröjningsbehovet, se tabell 6. Beräkningarna har utförts i 

enlighet med formler och antaganden i avsnitt 2.3.2. 

Tabell 6. Beräknad magasinsvolym för planerat planområde. 

Delområde Markanvändning Magasinsvolym [m3]  
Längd vägdike [m] 

(fördröjningsvolym 0,3 m3 per meter) 

Tomtmark Villaområde 735  2449 

Allmän platsmark 
Vägar 256  853 

Skogsmark 471  1570 

Totalt  1462  4873 

5 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga beräkningar har utförts i databasen StormTac för 

föroreningskoncentrationer och -mängder inom området, för befintlig och framtida 

situation. Koncentrationerna och mängderna har summerats för hela 

detaljplaneområdet och redovisas i tabell 7 och 8 som det totala föroreningsbidraget till 

recipienten. De markanvändningar som använts i beräkningarna återfinns i tabell 2 och 

4, dock utan väg som en separat markanvändning då både fritidshusområde och 

villaområde inkluderar lokalgator i StormTacs beräkningar. 

De ämnen som analyserats är de 10 standardämnena enligt StormTac samt Kvicksilver 

och Tributyltenn (TBT) eftersom dessa har stor påverkan på MKN för recipienten. TBT 

har dock låg säkerhet i sina indata enligt StormTacs modell och vi kan därför inte med 

säkerhet avgöra föroreningsbelastningen för det ämnet. 

Tabell 7. Föroreningskoncentrationer (µg/l) för hela planområdet för befintlig respektive framtida situation. 

Koncentrationer som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet Befintlig situation Framtida situation 

Fosfor (P) µg/l 150 84 

Kväve (N) µg/l 1800 890 

Bly (Pb) µg/l 2,7 4,7 

Koppar (Cu) µg/l 7,5 9,8 

Zink (Zn) µg/l 28 37 

Kadmium (Cd) µg/l 0,15 0,21 

Krom (Cr) µg/l 1,4 2,8 

Nickel (Ni) µg/l 3,4 4,0 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,0077 0,0091 

Suspenderad substans (SS) µg/l 23000 24000 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,011 0,020 

Tributyltenn (TBT) µg/l 0,0015 0,0016 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 740 mm. 
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Tabell 8. Föroreningsmängder (kg/år) för hela planområdet för befintlig respektive framtida situation. 

Mängder som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet Befintlig situation Framtida situation 

Fosfor (P) kg/år 14 8,0 

Kväve (N) kg/år 160 85 

Bly (Pb) kg/år 0,24 0,45 

Koppar (Cu) kg/år 0,66 0,94 

Zink (Zn) kg/år 2,4 3,5 

Kadmium (Cd) kg/år 0,013 0,020 

Krom (Cr) kg/år 0,13 0,27 

Nickel (Ni) kg/år 0,29 0,38 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00067 0,00086 

Suspenderad substans (SS) kg/år 2000 2200 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,00094 0,0019 

Tributyltenn (TBT) kg/år 0,00014 0,00015 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 740 mm. 

I och med det kommunala VA-nätet för framtida situation tar vi bort aspekten enskilda 

avlopp som finns i dagens läge. Detta ger en betydlig förbättring vad avser utsläpp av 

näringsämnen från området. Däremot ger den ökade exploateringen (förändringen från 

markanvändning fritidshusområde till villaområde) en ökning av förorening från 

resterande ämnen. Detta kan motverkas med en genomtänkt dagvattenlösning som 

innebär rening av dagvattnet från området innan utsläpp sker till recipienten. 

6 Dagvattenhantering 

6.1 Allmänna rekommendationer 

Följande förslag på dagvattenhantering följer Eskilstuna kommuns riktlinjer, som 

beskrivs närmare  i kapitel 2.2. 

6.1.1 Höjdsättning och översvämningsrisk 

Vid kraftigare regn än de dimensionerande 20-årsregnen kommer vattnet inte kunna 

avledas tillräckligt snabbt via det planerade dagvattensystemet inom området. Då måste 

området vara höjdsatt så att vattnet avrinner från byggnaderna mot områden som kan 

översvämmas utan skador på byggnader. Svenskt Vatten rekommenderar att nybyggda 

fastigheter dimensioneras så att marköversvämningar med skador på byggnader sker 

mer sällan än vart 100:e år (Svenskt Vatten P110, 2016).  

För att förhindra att yt- eller dagvatten rinner in i byggnaden måste marken ges en 

tillräcklig lutning från byggnaden. Avrinningen sker då lämpligast i riktning mot 

närliggande gator. Dessa avrinningsvägar ska dock ses som sekundära då dagvattnet i 

förstahand ska omhändertas på varje enskild tomt. 

I detta område spelar vägarna en avgörande roll i hur vattnet vid skyfall kan 

transporteras bort från fastigheterna på ett säkert sätt. Detta innebär att det är av stor 

vikt att vägarna har rätt höjdsättning samt att vägens avvattningsanläggning är väl 

utformad och skött. Detta för att instängda områden inte ska skapas och så att vatten 

kan avrinna säkert ut från området vid skyfall. 
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6.1.2 Miljöanpassade materialval 

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som inte innehåller 

miljöskadliga ämnen väljas. 

Kända material som avger föroreningar är exempelvis takbeläggning, belysningsstolpar 

och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt innehåller zink. Plastbelagda plåttak 

avger organiska föroreningar. Planen bör därför inte föreskriva material som ger ifrån sig 

miljöskadliga ämnen, som exempelvis koppar- och zinktak. Byggvaror bör klara 

egenskapskriterier som satts upp av branschorganisationer såsom BASTA eller 

Byggvarubedömningen. För att undvika onödigt tillskott av miljöfarliga ämnen är det 

viktigt att tidigt se över de materialval som ska användas för byggnation. 

6.2 Dagvattenlösningar 

Som dagvattenlösningar för området föreslås svackdike, gräsdike samt 

översvämningsyta. Dessa anläggningar presenteras översiktligt nedan. 

6.2.1 Svackdike 

Ett svackdike är ett gräsklätt dike med svag släntlutning, se figur 13. Huvudsyftet med 

ett svackdike är att fördröja och avleda dagvatten. Är markförhållandena lämpliga kan 

vattnet infiltrera vidare i marken och bidra med viss rening. Även växtligheten kan bidra 

med rening. Reningsfunktionen kan också förstärkas om ett dräneringslager läggs i 

botten. Svackdiken etableras på naturmark i nivå under ytan som ska avvattnas. 

Figur 13. Principskiss av ett svackdike (Stockholm Vatten och Avfall, 2020)  

6.2.2 Gräsdike 

Ett gräsdike, också kallat öppet vägdike, är likt ett svackdike, men med brantare 

släntlutning, se figur 14. Enligt StormTac går gränsen mellan ett gräsdike och ett 

svackdike vid släntlutning 1:2. För släntlutning 1:2 eller brantare klassas diket som ett 

gräsdike. Den längsgående lutningen behöver inte heller vara lika flack i ett gräsdike som 

ett svackdike. En betydande fördel med gräsdiken jämfört med svackdikena är att de 

inte kräver lika stor yta medan nackdelen med gräsdiken är att reningseffekten inte är 

lika god. I regel är huvudsyftet med gräsdiken transport av dagvatten. Rätt utförda och 

utnyttjade kan dock gräsdiken fungera som goda reningsanläggningar för förorenat 

dagvatten. 
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Figur 14. Exempel på ett gräsdike (VA Syd, 2020) 

6.2.3 Översvämningsyta 

En översvämningsyta är ett grönt nedsänkt område särskilt ämnat för att hålla dagvatten 

vid regn. Vid höga flöden bildas en tillfällig vattenspegel. Här görs inte alltid några 

särskilda åtgärder mer än att se till så att dagvattnet inte kan komma att göra skada på 

byggnader eller annan infrastruktur utan håller sig inom det tänkta 

översvämningsområdet. En översvämningsyta måste placeras på en naturlig lågpunkt. 

Vid god infiltrationskapacitet på marken inom översvämningsytan kan vattnet infiltrera. 

Har marken däremot en dålig infiltrationskapacitet bör en avrinningsväg såsom ett dike 

eller annat strypt utlopp planeras. Se figur 15. 

Figur 15. Principskiss för en översvämningsyta (Stockholm Vatten och Avfall, 2020) 
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6.3 Föreslagen dagvattenhantering 

Figur 16. Översiktlig bild över området med föreslagna dagvattenlösningar. 

I figur 16 ses en skiss över föreslagen dagvattenhantering för området. Här ges en 

ungefärlig bild av dagvattensystemens storlek och placering i planområdet.  

Avvattning av vägar och tomter föreslås göras via gräsdiken längs med alla vägar inom 

området. Detta för att få till både rening och fördröjning av dagvatten som inte kan tas 

omhand lokalt på tomterna samt undvika problem med översvämningar vid skyfall. 

Diken rekommenderas på båda sidor av vägen så långt det är möjligt med avseende på 

utrymme. På platser med utrymmesbrist får det räcka med ett dike på ena sidan om 

vägen. Där infarter eller liknande skär av dikena behövs trummor. Så även där vattnet 

måste korsa själva vägen. Det är viktigt att skötsel sker regelbundet av både diken och 

trummor för att säkerställa dess kapacitet för både fördröjning och rening av dagvattnet. 

Längden på markerade vägar i figur 16 uppgår till 2,5 km. Enligt beräkningarna i kapitel 

4.3 Magasinsvolym behövs drygt 4,8 km diken med en fördröjningsvolym på 0,3 m3 

vatten per meter dike för att tillgodose hela fördröjningsbehovet vid ett 20 mm regn.  
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Som en mer övergripande lösning för en större del av området förslås ett svackdike 

längs med Ängsholmsvägen i Skabbviken, se figur 16. Svackdiket utformas så att det i 

båda ändar lutar mot mitten, där utsläpp till Mälaren sker. Svackdiket har som uppgift 

att ytterligare rena dagvattnet från föroreningar innan det släppt till recipient. Hit tar sig 

dagvattnet via ytlig avrinning och i vägdiken för de delar av detaljplaneområdet som ses 

i figur 17. Svackdiket beräknas vara ca 250 m långt, ha en bredd på 8 meter och ett 

fördröjningsdjup på 0,5 m. Detta ger en total fördröjningsvolym på 500 m3 dagvatten. 

Svackdiket kan ses som en extraåtgärd för fördröjning och rening utöver vägdikena och 

skapar även ett extra olycksskydd vid till exempel oljeläckage. Med ett svackdike före 

utsläpp till recipienten både fördröjs och, till viss del, stoppas sådana typer av olyckor 

från att förorena recipienten Mälaren. 

Figur 17. Avrinningsområde för ytlig avrinning till föreslaget svackdike längs med Ängsholmsvägen i 

Skabbviken. Figur från Scalgo Live. 

På två platser inom området föreslås översvämningsytor, se figur 16. Här är det ytterst 

olämpligt att placera nya byggnader eller annan infrastruktur då områdena är 

lågpunkter som ansamlar mycket vatten vid regn och vatten ofta blir stående en längre 

tid. Här kan bottenutlopp med ett strypt utlopp behöva anläggas då markens 

infiltrationskapacitet på båda platserna är begränsad. Detta ger både en bra 

fördröjnings- och reningseffekt för översvämningsytorna. 
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Övriga befintlig instängda områden, utöver de som planeras användas som 

översvämningsområden, måste höjdsättas och dräneras så att inte risk för översvämning 

finns vid skyfall. Detta sker lämpligast med ovan nämnda vägdiken och en genomtänkt 

höjdsättning över hela planområdet. Instängda områden kan ses som blåa ytor i figur 16. 

6.4 Föroreningsberäkningar efter föreslagen dagvattenlösning 

De dagvattenlösningarna som rekommenderas i avsnitt 6.3 används i detta kapitel för 

översiktliga beräkningar av planområdets slutgiltiga föroreningsbidrag till recipienten. 

Tabell 9 och 10 redovisar de totala föroreningskoncentrationerna och -mängderna efter 

föreslagna åtgärder för dagvattenhanteringen inom planområdet. Åtgärderna innefattar 

anläggningar i form av svackdike, gräsdiken och översvämningsytor. Beräkningarna har 

utförts i databasen StormTac. 

Tabell 9. Föroreningskoncentrationer (µg/l) före exploatering och efter exploatering med föreslagna 

dagvattenlösningar. Koncentrationer som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet Befintlig situation 
Efter föreslagen 

dagvattenlösning 

Reduktion (%)**  

Fosfor (P) µg/l 150 68 55% 

Kväve (N) µg/l 1800 580 68% 

Bly (Pb) µg/l 2,7 2,4 11% 

Koppar (Cu) µg/l 7,5 6,0 20% 

Zink (Zn) µg/l 28 16 43% 

Kadmium (Cd) µg/l 0,15 0,18 -20% 

Krom (Cr) µg/l 1,4 1,8 -29% 

Nickel (Ni) µg/l 3,4 2,3 32% 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,0077 0,0072 6% 

Suspenderad substans (SS) µg/l 23000 11000 52% 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,011 0,012 -9% 

Tributyltenn (TBT) µg/l 0,0015 0,00084 44% 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 740 mm. 

** från befintlig situation till ny situation med föreslagen dagvattenhantering 

Tabell 10. Föroreningsmängder (kg/år) före exploatering och efter exploatering med föreslagna 

dagvattenlösningar. Mängder som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet Befintlig situation 
Efter föreslagen 

dagvattenlösning 

Reduktion (%)** 

Fosfor (P) kg/år 14 6,4 54% 

Kväve (N) kg/år 160 55 66% 

Bly (Pb) kg/år 0,24 0,22 8% 

Koppar (Cu) kg/år 0,66 0,57 14% 

Zink (Zn) kg/år 2,4 1,6 33% 

Kadmium (Cd) kg/år 0,013 0,017 -31% 

Krom (Cr) kg/år 0,13 0,17 -31% 

Nickel (Ni) kg/år 0,29 0,22 24% 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00067 0,00069 -3% 

Suspenderad substans (SS) kg/år 2000 1000 50% 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,00094 0,0011 -17% 

Tributyltenn (TBT) kg/år 0,00014 0,000080 43% 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 740 mm. 

** från befintlig situation till ny situation med föreslagen dagvattenhantering 

Vi ser en stor positiv förändring för näringsämnen och suspenderad substans från 

befintlig till framtida situation. Detta beror såklart mestadels på bytet från enskilda 
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avlopp till kommunalt VA. Även TBT har en hög reduktion. För metaller är resultatet mer 

osäkert och något felvisande då markanvändningen villaområde har använts i StormTac 

för framtida situation. Denna markanvändning är bättre anpassad för områden med mer 

villaområdeskaraktär än vad som gäller i Östra Ängsholmen, även inräknat den möjliga 

utbyggnaden som kan komma att ske av befintliga hus i och med den nya detaljplanen. 

Det är dock den bästa lösningen i det här fallet, då det möjliggör en simulering av att 

enskilda avlopp i framtiden byts mot kommunalt VA. Slutsatsen är därför att de ämnen 

som enligt tabell 9 och 10 inte når ner till befintliga nivåer mycket troligt kommer att 

vara lägre i verkligheten än vad som visas i detta teoretiska exempel från StormTac.  

6.5 Bedömning av behovet för verksamhetsområde för dagvatten 

Eskilstuna har differentierat verksamhetsområde för vattentjänsterna. Detta innebär att 

avloppstjänsterna för dagvatten har delats upp på dagvatten fastighet (Df) och 

dagvatten gata (Dg). 

Vid bedömning av ett behov för upprättande av verksamhetsområde för dagvatten 

enligt §6 tas hänsyn till om det föreligger risk för människans hälsa eller miljön och att 

detta behöver ordnas i ett större sammanhang. Begreppet ”större sammanhang” från  

6 § är omdiskuterat. Det nämns dock som en grundprincip att 20-30 närliggande 

fastigheter kan utgöra ett större sammanhang.  

De faktorer som påverkar upprättande av verksamhetsområde för dagvatten enligt §6 

är, utifrån en bedömningsmodell som AFRY tagit fram, bland annat: 

• Infiltrationskapacitet (förutsättningar till LOD) 

• Påverkan på angränsande bebyggelse 

• Fastigheter med kända problem 

• Problem vid dimensionerande regn 

• Risk för förorening av skyddad dricksvattentäkt 

Inom detaljplaneområdet finns redan tydlig dagvattenproblematik vilket denna 

utredning visar. Bland annat längs med Ängsholmsvägen finns flera lågpunkter där 

vattensamlingar uppkommer idag (se figur 8). En del av dessa problemområden för 

dagvatten har bekräftats under platsbesöket. 

I dagsläget är en vägförening huvudman för vägarna. Vid platsbesök kunde konstateras 

att vägavvattningsanläggningen inte var väl underhållen samt att vägstandarden, med 

avseende på vägbredd samt typ och skick på beläggningen var mycket varierande. Vid 

framtagning av dagvattenutredningen var det okänt om vägstandarden skulle bibehållas 

i samband med detaljplaneläggning samt om vägföreningen kommer vara den framtida 

huvudmannen för vägarna. Detaljplaneläggning och utbyggnad av kommunalt VA kan 

öka intresset för området vilket kan innebära att vägstandarden kan bli undermålig för 

detaljplanens ändamål. Därmed är frågor om framtida vägstandard och väghållare 

viktiga att ta ställning till redan under detaljplaneprocessen. 

De dagvattenåtgärder som föreslås i denna utredning handlar mycket om åtgärder som 

behövs för att väganläggning ska fungera tillfredsställande samt att vägdagvatten inte 

rinner till tomtmark. Vägdiken avleder även naturmarksvatten och framträngande 

grundvatten (se figur 4 och figur 7), främst längs med Ängsholmsvägen inom 

avrinningsområdet för svackdiket, se figur 16. 
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En större dagvattenanläggning, svackdike, är föreslagen för att uppnå kraven enligt  

kommunens dagvattenpolicy (20 mm fördröjningskrav). De ytor som bidrar till 

anläggningen är tomtmark, skogsmark och vägar (se tabell 6).  

Kraven i kommunens dagvattenpolicy kan uppfattas oskäliga för detta 

detaljplaneområde av flera anledningar. För det första kan MKN för recipienten 

förbättras genom att enskilda avlopp ”byggs bort” genom utbyggnad av kommunalt VA 

(se tabell 7 och tabell 8 i kap 5). För det andra blir mängden av föroreningar troligen på 

samma nivå som innan genomförande, se kap 6.4. För det tredje kommer det att finnas 

bra avledningskapacitet, speciellt efter upprustning av vägdiken. 

Om kraven enligt kommunens dagvattenpolicy gäller och inga undantag tillåts för 

detaljplaneområdet behöver de föreslagna dagvattenåtgärder genomföras och driftas av 

VA-huvudman, och ett verksamhetsområde för dagvatten gata behöver upprättas.  

Om undantag till kraven i kommunens dagvattenpolicy kan godtas kunde storleken på 

verksamhetsområde för dagvatten gata minskas till de fastigheter som ligger inom 

avrinningsområde för svackdike (figur 16). 

De föreslagna anläggningarna kan lämpligen samordnas och anläggas i samband med 

utbyggnad av VA-nät inom detaljplaneområdet. 

För ytterligare stöd för bedömning om behov av att upprätta verksamhetsområde för 

dagvatten (gata/fastighet) kan de kunder som arrenderar mark inom 

detaljplaneområdet kontaktas för en enklare enkätundersökning. De frågor som ställs 

kan handla om hur tomten avvattnas idag, om byggnader har dränering och om de anser 

att avvattningen fungerar idag. 

7 Slutsats och rekommendationer 

Föreslagna åtgärder för området är vägdiken, översvämningsområden samt ett 

svackdike. Erforderlig fördröjningsvolym kan med marginal upptas i dessa anläggningar. 

Verksamhetsområde för vatten och spill bör upprättas. Det finns även behov av 

dagvattentjänster i ett större sammanhang, för både fastigheter (Df) och vägar (Dg). 

Detta då dagvtten inte alltid kan omhändertas lokalt på tomterna, samt för att 

gemensamma anläggningar som hela området har nytta av, både fastigheter och 

väghållare, behöver anläggas. Därför bör det bildas ett kommunalt verksamhetsområde 

för både Df och Dg. Df och Dg måste också överlappa, så att alla fastighter som har 

tjänsten Df även har Dg. Sistnämnda tjänst avser fastigheternas nytta av avvattning av 

de lokalgator de behöver trafikera för att nå sin fastighet.  Förbindelsepunkt för Df 

kommer inom området sällan, eller aldrig, vara en ledning. Avledning av dagvatten från 

fastighet kan ske via vägdike, vilket är en bättre lösning inom området. 

Som ett steg i bedömningen om behov finns för att upprätta verksamhetsområde för 

dagvatten rekomenderas en enkätundersökning hos de boende i området. Detta för att 

ytterligare tydliggöra befintliga problem kring avvattning av tomterna.  

För hela området är det av stor vikt för funktionaliteten i systemet att diken och 

trummor sköts och hålls efter kontinuerligt. Om någon del av systemet får minskad 

kapacitet på grund av undermålig drift kan problem uppstå uppströms.  
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De källor och ämnen som leder till påverkan på recipientens status och som är relevanta 

att analysera för detaljplaneområdet Östra Ängsholmen är näringsämnen från enskilda 

avlopp. Enskilda avlopp är idag den enda typ av avlopp som finns inom området och 

belastningen av näringsämnen på recipienten härifrån är därmed tämligen hög. 

Detaljplanens syfte är att förse hela området med kommunalt VA vilket skulle minska 

påverkan från enskilda avlopp mycket och därmed sker ingen försämring av recipientens 

status i och med detaljplanens utformning utan den skulle i stället underlätta 

möjligheterna att uppnå önskade MKN i framtiden. 

Det rekommenderas att göra noggrannare mätningar av grundvattennivåerna för hela 

området. Detta för att skaffa sig ytterligare information kring hur vattnet flödar i 

området, förutsättningarna för LOD och en lämplig höjdsättning för föreslagna 

dagvattenåtgärder.  
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