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Bilaga 3 

Komplettering dagvattenutredning Lagersberg 1:12 

allmän platsmark, Eskilstuna  

Inledning 

WRS AB har fått i uppdrag att komplettera dagvattenutredningen för den allmänna platsmarken 

inom detaljplanen Lagersberg 1:12 (Stenby etapp 5). Det har framkommit nya förslag på hur 

dagvattenhanteringen på allmän plats inom detaljplanen ska ske. Dagvattenutredningen behöver 

kompletteras med detta inför detaljplanens granskningsskede. Anledningen är bland annat att 

gatorna har breddats och planområdesgränsen har justerats.  

 

Figur 1. Markanvändning i nuläge. Kartunderlag: Google maps (2020). 

Markanvändning 

Detaljplanen Lagersberg 1:12 ligger i den sydöstra delen av Eskilstuna och består idag av 

åkermark (Figur 1). Den allmänna platsmarken inom detaljplanen utgör ca 1400 m2 och innebär 

främst vägsektionen som kommer att breddas (Figur 1 och Figur 3). Längs vägen öst-västlig 

riktning tillkommer gångvägar på båda sidor. Se vägsektion i Figur 2. 

mailto:info@wrs.se


 

Uppsala 17 december 2020 

Sid 2 (10) 

 

 

 

WRS AB | Östra Ågatan 53 | 753 22 Uppsala | Tel 018-17 45 40 | www.wrs.se | info@wrs.se | 

Certifierade enligt ISO 9001 och 14001 

 

Figur 2. Planerad vägsektion för vägen i öst-västlig riktning inom planområdet. 

Ändringen innebär att vägen i öst-västligriktning kommer att breddas och bli totalt 12,5 m, 

varav 5 m blir gångbanor och 2,5 m blir plats för dagvattenhantering i form av grönyta som 

antingen blir gräsbeklädda diken eller träd med skelettjord. Den norra delen av den allmänna 

marken blir endast gång-och cykelväg och den södra delen bilgata. (Figur 3) 
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Figur 3. Markanvändning i efter exploatering Källa: Signum fastigheter (2020-12-03). 

Fördelningen mellan de olika markanvändningstyperna före och efter planerad exploatering 

redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1. Area, avrinningskoefficienter och reducerad area för allmän platsmark i nuläget 

samt efter exploatering. 

Markanvändning 
Area 
[m2] 

Avr. koeff 
[-] 

Area red 
[ha] 

Nuläge 

Jordburksmark 1400 0,05 70 

Summa nuläge 1400 0,05 70 

Efter exploatering 

Väg 680 0,8 550 

Gång- och cykelväg 490 0,8 390 

Grönyta 250 0,05 10 

Summa efter exploatering 1400 0,66 950 

 

Dimensionerande flöde 

Dimensionerande flöden har beräknats med rationella metoden (Ekvation 1) enligt 

branschstandard i publikation 110 (Svenskt Vatten, 2016). Rationella metoden är en statistisk 

överslagsmetod som lämpar sig för mindre områden (upp till cirka 50 hektar) med liknande 

rinntider inom området. 
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Ekvation 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 (T) och dimensionerande varaktighet (tr) 

 kf = klimatfaktor [-] 

 

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓 

Areor (A) och avrinningskoefficienter (φ) har använts enligt Tabell 1. 

Nederbördsintensiteten beror också på återkomsttiden (T), som anger sannolikheten att 

motsvarande flöde inträffar eller överskrids ett enskilt år. Ett 20-årsregn är ett regntillfälle där 

sannolikheten att det inträffar ett enskilt år är 1 på 20. Här har dimensionerande flöden 

beräknats för regn med ett 20 års återkomsttid enligt Eskilstuna kommuns rekommendation. 

Slutligen används en klimatfaktor (kf) i den rationella metoden för att ta hänsyn till 

nederbördens ökade mängder och intensitet i framtiden. Eskilstuna kommunen stället krav på att 

använda en klimatfaktor på minst 1,25 för regn.  

I Tabell 3 redovisas resultaten av flödesberäkningar för nutida och framtida markanvändning, 

för ett 20-årsregn. Det dimensionerande dagvattenflödet förväntas öka inom allmän platsmark 

från 2 l/s till 34 l/s vid ett 20-årsregn, vilket motsvarar en ökning med 1600 %. Detta beror på 

ökad hårdgjord yta inom planområdet samt ökad regnintensitet till följd av förväntade 

klimatförändringar (klimatfaktorn).   

 

Tabell 2. Dimensionerande dagvattenflöde i nuläget och efter planerad exploatering utan 

införda åtgärder 

 Kf Varaktighet 20-årsregn 

Nuläge 1,25 10 min  

Dim. regnintensitet (l/s, ha)    287 

Flöde Q [l/s)   3 

Efter exploatering 1,25 10 min  

Dim. regnintensitet (l/s, ha)   287 

Flöde Q [l/s)   34 

 

Magasinsbehov 

Magasinbehovet för att flödet från området i framtiden inte ska öka jämfört med dagens flöde 

vid ett 20-årsregn med 10 minuters varaktighet redovisas i Tabell 3. Magasinsberäkningar 

utifrån detta krav har beräknats enligt ekvation 9.1 i publikation 110 (Svenskt Vatten, 2016) 

med värden från Tabell 2 (Ekvation 2). 
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Ekvation 2. Magasinsvolym beräknat med rationella metoden (ekvation 9.1 i P110). 

V = specifik magasinsvolym (m3/hared) 

iregn = regnintensitet för aktuell varaktighet (l/s, ha) 

tregn = regnvaraktighet (min) 

trinn = rinntid (min) 

K = specifik avtappning från magasinet (l/s, hared) 

 

𝑉 = 0,06(𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛 ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 −𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 −𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 +
𝐾2𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛

) 

 

För att flödet från planområde vid ett 20-årsregn (2 l/s) utan klimatfaktor inte ska öka jämfört 

med flödet med klimatfaktor idag krävs en utjämningskapacitet på 25 m3 vid ett konstant 

tappflöde med flödesregulator (Tabell 3), d.v.s. att avtappningen sker med full kapacitet under 

hela tappfasen.  

För LOD-anläggningar sker oftast avrinningen först när de är fyllda och nederbördsintensiteten 

är högre än infiltrationskapaciteten. För att beräkna magasinsbehov vid dessa förutsättningar 

antas en tappning motsvarande den via rör eller överfall där full kapacitet inte erhålls initialt. Då 

multipliceras en så kallad reducerad flödesfaktor (vanligen 0,67) med maxtappflödet. En 

minskning av maxtappflödet ger i sin tur ett större erforderligt magasinsbehov. För planområdet 

innebär det att magasinsbehovet ökar till 30 m3 om flödesregulator ej används (Tabell 3).  

Utjämningsbehov för att flödet vid ett 20-årsregn inte ska överstiga redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3. Erforderlig magasinsvolym vid 20-årsregn, med samt utan flödesregulator, för att 

flödet ej ska öka jämfört med nuläge 

Återkomsttid regn 
[år] 

Flödesregulator? 
Magasinsvolym 

 [m3] 

20 Ja 25 

20 Nej 30 

 

Förslag på dagvattenhantering 

Den nya planen innebär en ny typ av markanvändning där nuvarande åkermark ersätts av 

lokalgator och gång-och cykelvägar. För att flödet inte ska öka från den allmänna platsmarken 

krävs ett utjämnande magasin om 30 m3. Kommunens VA-bolag önskar åtgärder i form av 

gräsbeklädda svackdiken. I de tidigare åtgärdsförslagen för hantering av dagvatten föreslogs att 

dagvattnet från gator skulle ledas till träd i skelettjord. Längs med gatan och gc-vägen i nord-

sydlig riktning finns det ingen grönyta planerad. Här rekommenderar vi att det avsätts en yta på 

förgårdsmarken, längs med gc-vägen som kan rena och utjämna dagvatten från både bilgatan 

och gc-vägen i nordsydlig riktning. Bilgatan sluttar mot norr vilket gör att avrinnande dagvatten 

kan avledas till en grönyta längsmed gc-vägen, se Figur 4.  
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Figur 4. Principiella avledningsvägar för dagvatten inom allmän platsmark.  

Nedan beskrivs utformning och dimensionering av både gräsbeklädda svackdiken och 

trädplanteringar i skelettjord.  

Altaranativ 1: Svackdike med förstärkt infiltration och dränering 

Utjämningsbehovet för allmän platsmark efter exploatering beräknas till 30 m3. Som ett förslag 

på utformning för tillräcklig utjämningskapacitet i gräsbeklädda diket har följande exempel 

tagits fram; Ett dike som är 2 meter brett i överkant och ca 0,4 m djupt (slänter 1:10) rymmer ca 

0,8 m3 per löpmeter. Om diken anläggs längs med hela vägsträckan i öst-västlig riktning samt 

längs med gc-vägen finns det ca totalt 100 löpmeter att utnyttja. Det motsvarar en 

magasinsvolym om ca 40 m3. Se placering av diket i Figur 7. 

 

 

Figur 5. Principskiss för föreslagendike för dagvatten från väg och gångbanor. Illustration: 

WRS. 
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Diket bör anläggas med en gräsbeklädd yta ovan matjord och med ett underliggande poröst 

makadamlager för att öka reningseffekt. Strax över botten av makadamlagret placeras en 

dräneringsledning som ansluts till dagvattenledningsnätet. Se principiell uppbyggnad i Figur 6. 

 

 

Figur 6. Principiell uppbyggnad av diket för god utjämning samt rening. Illustration: WRS. 

 

Figur 7. Dike placering inom allmän platsmark. Källa: Signum fastigheter (2020-12-03). 
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Alternativ 2: Trädplanteringar med skelettjord 

Dagvatten från lokalgator och gc-vägar kan också utjämnas i trädplanteringar med skelettjord. 

Skelettjordsdelen utgörs av grov makadam med hög porositet (minst 30 %) vilket både gynnar 

träden och fungerar som reningsanläggning för dagvatten. Rekommenderad rotningsbar 

skelettjordsvolym per träd är 15 m3, exklusive eventuellt bärlager och överbyggnad, dvs. endast 

skelettjordslagret (Stockholms stad, 2017). Trädrötterna behöver ges möjlighet att växa 

obegränsat i minst två riktningar. Med en dränerbar porositet i skelettjorden på 30 % kan en 

trädplantering med skelettjord då magasinera ca 4,5 m3 vatten. Utifrån den magasinskapaciteten 

krävs det 7 träd för att fördröja 30 m3 vatten.   

Närsalts- och föroreningsberäkningar 

Förorenings- och närsaltmängder i dagvattnet som alstras inom planområdets allmänna 

platsmark har beräknats med beräkningsverktyget Stormtac (v20.2.2). Beräkningarna i 

verktyget görs utifrån indata i form av markanvändning och årsmedelnederbörd. Modellen 

använder sig av markanvändningsspecifika avrinningskoefficienter och schablonhalter för ett 

flertal markanvändningsslag och vanligt förekommande dagvattenföroreningar. Detta gör att 

resultaten inte bör avläsas i exakta tal utan snarare ses som en indikation på 

föroreningsbelastning då både beräkningsverktyget och indata inhyser både osäkerheter och 

variationer. 

I beräkningarna har den korrigerade årliga nederbörden 636 mm använts (SubID 7314) (SMHI, 

2020). För kategorisering av markanvändningsslag inom planområde har nuvarande 

markanvändning bedömts motsvara kategorin Jordbruksmark i Stormtac. För framtida 

markanvändning användes kategorierna lokalgata med kantsten, gräsyta, och gång- och 

cykelväg.  

Beräkningarna visar att belastningen från allmän platsmark i och med planerad exploatering 

ökar för alla undersökta ämnen förutom kväve, bly och suspenderat material. Ökningen beror 

till stor del på att marken i nuläget framför allt består av jordbruksmark som kommer att 

exploateras med bilgator och gång- och cykelvägar.  Vägdagvatten är ofta relativt förorenat.  

I Tabell 4 jämförs nuvarande belastning från område och belastningen efter exploatering med 

belastningen efter exploatering med reningsåtgärder. Vi har redovisats reningseffekten för både 

gräsdike och för träd i skelettjord. Träd i skelettjord har en något högre reningskapacitet än 

svackdiken. Med rening i skelettjordar är det enligt beräkningarna endast mängden krom som 

ökar och det är endast med ca 0,5 gram. Med gräsbeklädda svackdiken som reningsåtgärd 

beräknas följande ämnen öka; koppar, krom och nickel. Även för dessa ämnen är det små 

mängder det rör sig om i ökning, mellan 0,5 till 1 gram per ämne och år, se Tabell 4.    
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Tabell 4. Beräknad närings- och föroreningsbelastning för nuläget respektive efter 

exploatering med LOD inom planområdet. Fetmarkerade värden motsvarar ämnen som ökar 

efter exploatering med föreslagna dagvattenåtgärder. 

Ämnen P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS 

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

Nuläge Planområde 0,056 1,4 2,4 4,2 7 0,035 0,82 0,53 35 

Efter exploatering utan 

LOD 
0,078 1,2 2,1 14 11 0,18 4,3 3 29 

Reningsbehov (%) 
28 -17 -14 70 36 81 81 82 -21 

Reningsgrad träd i 

skelettjordar* 

(%) 55 48 83 75 80 85 70 83 85 

Totalt framtida belastning 

med LOD 0,04 0,62 0,36 3,5 2,2 0,027 1,3 0,51 4,4 

Förändring jämfört nuläge 

med LOD (% 

ökning/minskning) 
-37 -55 -85 -17 -69 -23 57 -4 -88 

Reningsgrad gräsbeklätt 

svackdike* 

(%) 60 55 80 65 85 85 55 65 80 

Totalt framtida belastning 

med LOD 
0,03 0,54 0,42 4,9 1,7 0,03 1,9 1,1 5,8 

Förändring jämfört nuläge 

med LOD (% 

ökning/minskning) 

-44 -61 -83 17 -76 -23 136 98 -83 

*reningsgrad som används i Stormtac version (v20.11.26 och v20.2.2). 

Koppar, krom och nickel är samtliga ämnen som påverkas av vilka byggmaterial som används 

vid exploateringen. Schablonhalterna bygger på provtagning från flera olika områden där 

byggmaterial kan antas innefatta dessa förorenande ämnen. Genom att styra vilket byggmaterial 

som används vid exploateringen kan även föroreningarna till dagvattnet minskas. Inerta material 

rekommenderas medan legeringar med krom, nickel och koppar såklart rekommenderas att 

undvikas. Genom medvetna materialval bedöms området kunna klara kraven på att 

föroreningsbelastningen från området inte får öka. 

Slutsatser 

- Både flödet och föroreningsbelastningen från området för allmän platsmark beräknas 

öka kraftigt i och med den planerade exploateringen.  

- Två olika reningsanläggningar för dagvatten har utretts, gräsbeklätt dike och 

trädplanteringar i skelettjord. Trädplanteringarna har högst reningskapacitet och ger 

därför störst möjlighet för exploateringen att klara kraven om ingen försämring av 

miljökvalitetsnormen för recipienten.  

- Efter rening i trädplanteringar med skelettjord beräknas krom fortfarande öka med ca 

0,5 gram per år. Efter rening i gräsbeklädda svackdiken beräknas krom, koppar och zink 

öka samtliga med ca 0,5 till 1 gram per år. Genom att styra vilket byggmaterial som 

används vid exploateringen bedöms föroreningarna till dagvattnet och från området 

totalt sett kunna minskas. 

- För att skapa utjämningsmöjligheter för vägen som går i nord-sydlig riktning har vi 

utgått ifrån att del av förgårdsmarken längs gc-vägen går att nyttja för 

dagvattenhantering.  
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- Möjligheterna att klara reningskravet d.v.s att föroreningsbelastningen inte får öka 

bedöms vara de samma som för hela planområdet (som för den allmänna platsmarken). 

Reningskapaciteten i dagvattenanläggningarna ligger generellt i samma nivå som 

reningsbehovet så det är inga stora marginaler men kan gå genom bra planering och 

materialval. 

 

Preetam C. Hernefeldt och Maja Granath 

WRS AB 
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