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Sammanfattning
Eskilstuna kommun planerarar att utöka den befintliga kombiterminalen i Folkesta där
detaljplanen ska pröva möjligheterna för handel, industri och logistik. Planområdet
avgränsas i väster av fyra järnvägsspår, varav de två östra är kommunägda och ingår i
planen. Väg E20 med avfarter omsluter planområdet i norr och öster. Planområdet utgör
21 ha varav 15 ha planeras att exploateras med logistik- och lagerverksamhet. WRS har
fått i uppdrag av Eskilstuna kommun att göra en översiktlig och tidig dagvattenutredning
för detaljplaneområdet. Då planen är i ett tidigt skede ska den hållas flexibel där resultatet
från dagvattenutredningen kommer att påverka utformningen av byggrätterna.
Dagvattenutredningen redovisar på en övergripande nivå vilka ytor och volymer som
behövs för fördröjning och rening så att riktlinjer och miljökvalitetsnormer följs.
I nuläget innefattar planområdet åkermark, ett villaområde och grönytor. I den södra
delen av området passerar länsväg 900 (Folkestaleden). Söder därom finns framförallt en
parkering med uppställningsyta för fordon. Markanvändningen söder om Folkestaleden
(inklusive vägen) kommer inte att förändras i och med planen.
Framtida exploatering innebära att hårdgörningsgraden ökar vilket leder till ökad
avrinning. Flödes- och magasinsberäkning visar ett behov av utjämningsvolym, till följd
av den planerade exploateringen, motsvarande ca 3 600 m3 (utan flödesregulator) för hela
planområdet. Utjämningsbehovet för hela planområdet är 17 m3 per 1 000 m2.
För att fördröja och rena dagvattnet innan det lämnar planområdet föreslås att nedsänkta
grönytor anläggs i närheten av respektive delavrinningsområdes utloppspunkt.
Anläggningarna föreslås anläggas i de mer låglänta delarna där även vatten förväntas bli
stående vid ett 100-årsregn. De nedsänkta grönytorna föreslås ha ett magasineringsdjup
ovan mark på i genomsnitt ca 0,5 m. För att uppnå utjämningsvolymen behövs därmed en
area på ca 7 200 m2. Det innebär att minst 3,4 % av hela planområdet bör avsättas som
nedsänkt grönyta baserat på ett dimensioneringsdjup på 0,5 m samt att befintlig
markanvändning förblir oförändrat vid Folkestaleden och söder därom. Utöver de
nedsänkta grönytorna tillkommer yta för avrinningstråk. Förslagsvis anläggs dessa som
svackdiken för avledning av dagvatten till de nedsänkta grönytorna.
Föroreningsberäkningar visar att de dagvattenburna föroreningarna från planområdet ökar
till följd av exploateringen vilket innebär att rening av dagvattnet krävs för att Eskilstuna
kommuns riktlinjer ska följas och föroreningarna inte öka i framtiden. Tillräckligt stor
reningseffekt kan enligt modellprogrammet Stormtac uppnås i föreslagna nedsänkta
grönytor (biofilter) för ämnena fosfor, kväve, koppar, zink och suspenderat substans samt
PAH-föroreningen benso(a)pyren, för att belastningen inte ska öka efter exploatering.
Vid fortsatt utredning bör avvattningen från och inom området utredas vidare då det
kvarstår viss osäkerhet framförallt gällande läget på befintlig dagvattenledning i
planområdets nordvästra del. Ledningen transporterar troligtvis merparten av områdets
dagvatten norrut under väg E20.
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1

Inledning

Eskilstuna kommun planerar att exploatera i Folkesta där en detaljplan tagits fram för att
pröva möjligheten för handel, industri och logistik i området. Detaljplanen omfattar cirka
21 hektar och ska möjliggöra att Folkesta kombiterminal utvidgas i nordväst med en
exploaterbar yta på 15 hektar. Kombiterminalen är ett viktigt samhällsintresse. Det
förväntas ske en ökning av transportbehovet, där främsta fördelen är att kunna frakta stora
godsmängder långa sträckor på energisnål järnväg, för senare omlastning för transport
med bil och lastbil till och från de lokala företagen. Behov av ytor för denna typ av
logistik ökar därmed. Planområdet ligger nordväst om den befintliga kombiterminalen,
mellan järnvägen och väg E20. Området består i nuläget av åkermark och ett tidigare
bostadsområde och framtida markanvändning innefattar logistik- och lagerverksamhet.

1.1

Uppdrag och syfte

WRS har fått i uppdrag av Eskilstuna kommun att göra en översiktlig och tidig
dagvattenutredning för detaljplaneområdet för fastigheterna Hällby 19:1 m.fl. Planen är i
ett tidigt skede och ska hållas flexibel där resultatet av dagvattenutredningen kommer att
påverka utformningen av byggrätterna. Dagvattenutredningen fokuserar på vilka ytor och
volymer som krävs för rening och fördröjning inom området, skyfallshantering och
förväntade föroreningar från planerad markanvändning samt påverkan på recipient.
Föreslagna åtgärder visar på principlösningar för dagvattenhanteringen. Utredningens
beräkningar följer Svenskt Vattens publikation P110. Förslagen ska vara i
överrensstämmelse med Eskilstuna kommuns riktlinjer och säkerställa att MKN i
mottagande recipient inte försämras.
Dagvattenutredningen baseras på nuvarande förutsättningar där kommunens plan är att
den exploaterbara ytan bebyggs med 60 %. Därtill tillkommer 20 % hårdgjord yta och
resterande 20 % ska utgöra grönyta. Då planen är i tidigt skede har beräkningar i denna
utredning gjorts utifrån scenariot att 60 % av exploaterbar yta bebyggs med tak och 40 %
utgörs av andra hårdgjorda ytor (körytor m.m.). Detta för att dagvattenutredningens
förslag på framtida dagvattenhantering syftar till att visa på hur stor andel av ytan som
bör reserveras för gröna ytor och dagvattenlösningar även om framtida exploatering gör
avsteg från nuvarande planering. Dagvattenutredningen visar därmed hur stora ytor som
kan bebyggas och hårdgöras samtidigt som detaljplanenen uppnår gällande riktlinjer och
miljökvalitetsnormer. Observera dock att det utifrån andra perspektiv kan finnas behov av
att reservera ytterligare ytor som inte bör bebyggas (t.ex. utifrån genomförd
naturvärdesinventering).
Dagvattenutredningen har i detta övergripande skede inte skiljt på kvartersmark och
allmän platsmark. Dagvattenutredningens föreslagna åtgärder redovisar principiella
dagvattenlösningar för att gällande riktlinjer och krav ska uppnås.

2

Förutsättningar

2.1

Planområdet i nuläget

Planområdet ligger i stadsdelen Folkesta som ligger cirka 7 km nordväst om Eskilstuna
centrum, se Figur 1. Planområdet innefattar ett 21 hektar stort område. I sydväst
avgränsas planområdet av järnvägen (fyra spår). Väg E20 med avfarter omsluter
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planområdet i norr och öster. Av de fyra järnvägsspåren är de två östra i kommunal ägo
och ingår i planområdet. I nuläget utgörs planområdets norra del av åkermark medan den
södra är ett villaområde med parkområden samt en plantskola. Marken inom planområdet
är i kommunal ägo och de flesta byggnader är rivna eller ska rivas. Folkestaleden
(länsväg 900) passerar igenom planområdet i sydväst-nordöstlig riktning. Söder om
Folkestaleden ligger idag en parkeringsyta för uppställning av fordon som är hårdgjord
med asfalt. Folkestaleden passerar över järnvägen med en bro. Markanvändningen för
området söder om Folkestaleden (inklusive vägen) kommer inte att förändras vid framtida
exploatering.

Figur 1. Planområdet i relation till Eskilstuna stad. Planområdet avgränsas i väster av
järnvägsspår och i norr och öster av väg E20 med avfart. Söder om planområdet ligger
Folkesta kombiterminal. Bakgrundskarta Bing Aerial.

Figur 2 visar den befintliga åkermarken som utgör planområdets norra del och som
avgränsas av järnvägen och väg E20. I mitten av planområdet finns ett villaområde (som
till stora delar är rivet), se Figur 3, med lokalgatorna Torlundavägen (Figur 4) och
Dalhemsvägen (Figur 5). Inom planområdets södra del finns en parkeringsyta som
används för uppställning av fordon, se Figur 6.
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Figur 2. Foto taget från planområdets nordvästra hörn med utblick åt sydöst över
åkermarken samt järnvägsspåren som visas i bildens högra del. Väg E20 skymtar till
vänster i bild. Foto: WRS 2020-06-11.

Figur 3. Delar av befintligt villaområde där plantskolan tidigare var belägen.
Byggnaderna har nu rivits. Foto: WRS 2020-06-11.
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Figur 4. Torlundavägen, bild taget från järnvägen mot öster. Foto: WRS 2020-06-11.

Figur 5. Dalhemsvägen i planområdets centrala del. Foto: WRS 2020-06-11.
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Figur 6. Planområdets södra del med parkering och uppställningsyta för fordon. Foto
taget mot sydväst. Längst bort i bild ses järnvägen. Denna del av planområdet
planeras inte att förändras i och med planerad exploatering. Foto: WRS 2020-06-11.

2.2

Geologi och topografi

Inom planområdet dominerar glacial lera och längs med planområdets västra gräns finns
postglacial lera, se Figur 7. Mindre inslag av urberg samt sandig morän finns inom
planområdet. Möjligheten för infiltration och perkolation inom planområdet med
avseende på jordarter är därmed låg. Enligt SGU:s kartvisare finns inga risker för ras eller
skred inom området.

Figur 7. Jordarter inom planområdet. Källa: SGU jordartartskarta.
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Planområdets topografiska förhållanden visas i Figur 8. Området är generellt relativt platt
men vissa höjder och låglänta områden finns. Generellt lutar merparten av området mot
väster/sydväst, mot järnvägen, men den östligaste delen lutar österut och den nordligaste
delen lutar norrut. Åkermarkens höjd varierar mellan +19 m till som lägst +16 m (RH
2000) och avvattnas åt väster, den östliga rinner åt öster (vattendelare redovisas i nästa
avsnitt). Åkermarken omsluts idag av järnvägens banvall i väster och vägdiket till E20 i
norr och öster. Vid villaområdet sluttar marken ned mot järnvägen med de högsta
höjderna på +22 m och som lägst +16 m. Parkeringsytan i planområdets södra del har en
höjdsättning mellan +18,5 m och som sluttar ned mot järnvägens banvall (+16-17 m).
Mellan Folkestaleden och parkeringen finns ett gång- och cykelstråk samt en större vall.

Figur 8. Planområdets topografi. Höjdkurvor (0,5 m ekvidistans) i RH2000 från Scalgo
Live.

2.3

Markföroreningar

Centralt i planområdet finns ett potentiellt förorenat område, där den tidigare plantskolan
låg, med riskklass 3 (måttlig risk) på den femgradiga skalan enligt Länsstyrelsernas
geokatalog. Dagvattenhantering med infiltration bör ej anläggas i området med potentiellt
förorenat område för att inte riskera att föroreningar transporteras och/eller sprids via
vatten samt att vattnet förorenas.

2.4

Nuvarande dagvattenhantering

Inom planområdet finns tre delavrinningsområden, se Figur 9. Avrinningsområdena har
olika utloppspunkter från planområdet men rinner slutligen i en nordlig riktning till ett
dikningssystem norr om väg E20. Avrinningsområde 1 (ARO1) avrinner från
planområdet i en sydvästlig riktning för att senare troligtvis passera igenom planområdet
för avrinning norrut. Avrinningsområde 2 och 3 (ARO2 och ARO3) avrinner direkt från
planområdet i nordlig riktning. I dagvattenutredningen, vid beräkning av flöden,
föroreningar och förslag till placering av dagvattenåtgärder har det antagits att
Dagvattenutredning Hällby 19:1 m.fl., WRS AB, 2020-09-08
10(38)

planområdet har fyra utsläppspunkter. För ARO1 finns det två utloppspunkter där vattnet
lämnar planområdet/leds ner i ledning även om vattnet sedan leds in i planområdet på
nytt. I dagvattenutredningen har de utloppspunkter som redovisas i Figur 9 använts vid
beräkningar.
Vid denna dagvattenutredning har bedömning av avrinningsområden gjorts utifrån
höjddata, inventering i fält, historiska kartor samt kontakt med Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö (ESEM).

Figur 9. Planområdet med delavrinningsområden samt nuvarande avrinningsriktning
för dagvatten. Observera att placeringen av grönstreckad ledning är osäker.
Bakgrundskarta Bing Aerial.

2.4.1

Avrinning från avrinningsområde 1

ARO1 avrinner i sydvästlig riktning mot järnvägen och har två utloppspunkter för
dagvatten, avrinningsområdet har därmed indelats i två delområden (A och B).
ARO1A är störst till ytan och avvattnar framförallt villaområdet, Folkestaleden och
parkeringsytan söder därom. Dagvattnet från ARO1A avleds ytligt och via diken samt via
ett mindre dagvattenledningsnät i villaområdet med utlopp vid järnvägen (södra delen av
planområdet). Figur 10 visar utloppspunkten för ARO1A väster om järnvägsspåren,
utanför planområdet. Dagvattnet från ARO1A leds under järnvägen i västlig riktning, för
att sedan avrinna norrut i ett befintligt dike och ledning parallellt med järnvägen (västra
sidan), se Figur 9, enligt uppgift från ESEM. En pumpstation finns på sträckan i
diket/ledningen som går parallellt med järnvägen för att transportera vattnet norrut enligt
ESEM. Vattnet leds därefter tillbaka in i planområdet (i ARO1B), under järnvägen, via
ledning för att därefter troligtvis fortsätta i ledning norrut i planområdet. Ledningen
mynnar antagligen i planområdets nordvästra del (till samma punkt som för utsläpp från
ARO3) där en äldre ”stenbro” identifierades för att sedan transporteras under väg E20
norrut. I arbetet med dagvattenutredningen har det varit svårt att få fram exakta uppgifter
om läge och sträckning på denna ledning samt vem som ansvarar för ledningen. Vid
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fortsatt utredning behöver ledningens placering, kapacitet och ansvarsfördelning utredas
vidare. Eventuellt servitut för sträckan där ledningen går kan komma att behövas vid
framtida exploatering för att säkerställa avrinningen för området. Efter ombyggnationen
av järnvägen, från enkelspår till dubbelspår, har det enligt uppgift från ESEM stått vatten
vid större regn i diket väster om järnvägen (utanför planområdet), vilket kan beror på
underdimensionering av trumma eller ledning vid ombyggnation.
Vid fältbesök bedömdes området under bron till Folkestaleden (inom ARO1A) som en
potentiell lågpunkt, med anledning av stående vatten i marknivå samt att det växte
bladvass i området, se Figur 9.

Figur 10. Utloppspunkt från ARO1A väster om järnvägen, strax utanför planområdet.
Foto: WRS 2020-06-11.

I ARO1B avvattnas åkermarkens västra delar via ytlig avrinning samt via åkerdiken till
en punkt i höjd med befintlig trumma/rör (Figur 11, uppskattad diameter 400 mm) vid
järnvägens banvall, se Figur 9. Dagvattnet från ARO1B ansluter därifrån troligtvis till
samma ledningssystem som beskrivits för ARO1A med transport i ledning (norrut)
genom planområdet för att sedan vid E20 lämna planområdet norrut. Hur vattnet ansluter
till den antagna ledningen är inte utrett inom dagvattenutredningen. Antagligen sker
anslutning via befintlig trumma i banvallen.
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Figur 11. Åkerdiken leder vattnet från ARO1B till ett plaströr (uppskattad diameter
400 mm) som antas vara ansluten till ledningen i osäkert läge som sedan leder vattnet
i nordlig riktning. Diket på västra sidan järnvägen leds österut under järnvägen och in i
planområdet i höjd med trumman. Foto: WRS 2020-06-11.

Då området ligger i direkt anslutning till både järnväg samt väg E20 kan som tidigare
nämnt utbyggnaden av järnvägen och väg E20 ha påverkat avledningen av dagvatten i
området. Järnvägens samt E20:s avvattning vid planområdet är vid detta skede inte känt.
Kontakt med representanter från Trafikverket samt boende norr om väg E20 har
kontaktats men de har inte i nuläget kunnat ge någon vidare information i frågan.
Vid dagvattenutredningen har bland annat historiska kartor använts för att kartlägga
avrinningen i området. Baserat på ortofoto från 1960 fanns ett öppet dike i åkermarkens
västra del (inom det som idag benämns ARO1B i planområdet), se Figur 12. Åkerdiket är
troligtvis ihopkopplade med tidigare åkerdike väster om järnvägen, vattnet leds sedan via
diket vidare till ett åkerdike norr om E20 och vidare i ett dikningssystem. Idag är
åkerdikena (streckad pil i Figur 12) inte synliga utan vattnet leds sannolikt i
täckdiken/rör/ledning till det större dikessystemet norr om planområdet, se Figur 13. En
kupolbrunn (Figur 14) identifierades i det befintliga åkerdiket vid banvallen (för
ungefärlig placering se Figur 9 och Figur 13). Kupolbrunnen är troligtvis kopplad till det
tidigare åkerdiket. Kupolbrunnen kan även vara kopplad till det ledningsnät som troligtvis
går igenom åkermarken och beskrivits ovan.
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Figur 12. Ortofoto från 1960 över planområdet i Folkesta. Pilar visar åkerdiken som då
fanns. Diket längst norrut är idag ett öppet dike (heldragen blå pil, utanför
planområdet). År 1960 fanns ett öppet åkerdike inom planområdet som ledde vattnet
norrut mot det större dikessystemet (blå pil). Sannolikt tillfördes diket i planområdet
vatten från diket väster om järnvägen. Diken illustrerade med orange pil leder vattnet
idag sannolikt via ledning/täckdiken. Järnvägen visas som gul punkstreckad linje.
Orange punkt visar identifierad kupolbrunn i fält 2020-06-11. Källa karta: Eskilstuna
kartan ortofoto 1960, Eskilstuna kommun.
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Dike norr
om planomrade

Figur 13. Karta över planområdet (rödstreckad linje) samt befintligt dike norr om
planområdet som planområdet avvattnas till. Källa karta: Eskilstuna kartan Topoweb,
Eskilstuna kommun.
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Figur 14. Kupolbrunn vid åkerdike identifierad vid fältbesök 2020-06-11. Foto: WRS.
För ungefärlig placering av kupolbrunn se Figur 12. Åkerdiket som ses i bild går
parallellt med banvallen.

2.4.2

Avrinning från avrinningsområde 2 och 3

ARO2 och ARO3 bedöms båda avrinna i nordlig riktning från planområdet och passerar
under E20 mot och genom åkermarken i norr (utanför planområdet), se Figur 9.
Dagvattnet från åkermarkens östra del samt delar av villaområdets norra del, se Figur 9
avrinner mot väg E20 avfartsväg och ingår i ARO2. Bedömning från befintligt underlag
och fältbesök är att ARO2 avvattnats i en trumma (Figur 15) vid avfarten E20. Norr om
E20 inventerades vid fältbesök en brunn, vattnet leds sannolikt till denna brunn och
därefter via någon form av ledning eller dike mot dikessystemet norr om planområdet
(Figur 13).
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Figur 15. Trumma vid avfart väg E20, utloppspunkt för ARO2.
Foto: WRS 2020-06-11.

Baserat på befintligt underlag och fältbesök görs bedömningen att ARO3 avvattnar ett
mindre område av åkermarken samt vägdiket vid E20, se Figur 9. En äldre ”stenbro” i
anslutning till åkerkanten samt ett kortare öppet dike och betongrör (vid E20) leder
vattnet mot och under väg E20. Norr om E20, utanför planområdet, inventerades en brunn
samt betongrör, vattnet från ARO3 avleds därefter genom ledning/rör genom åkermarken
norr om E20 till dikessystemet norrut (Figur 13). Figur 12 visar sträckningen av åkerdiket
vid år 1960, vattnet leds idag troligtvis via ledning/rör/täckdiken.
2.4.3

Markavvattningsföretag

Inget markavvattningsföretag finns inom planområdet eller direkt anslutning till
planområdet utifrån befintligt underlag i Eskilstunakartan.

2.5

Ytvattenrecipient

Planområdet avrinner till ytvattenförekomsten Eskilstunaån-Torshällaån (SE658428153975) enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) vilken omfattas av EU:s
ramvattendirektiv. Ytvattenrecipientens avrinningsområde och planområdet visas i Figur
16. Enligt den senaste förvaltningscykeln, den tredje, (VISS anteckning 2019-09-06)
bedöms vattenförekomsten till måttlig ekologisk status baserat på övergödning och fysisk
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påverkan (VISS - Vatteninformationssystem Sverige, 2020a). Den biologiska
kvalitetsfaktorn påväxt-kiselalger visar måttlig status. Vattendraget har förhöjda
totalfosforhalter och näringsämnen bedöms till otillfredsställande. Vattendragets
konnektivitet bedöms enligt Vattenmyndigheten till dålig status då vattendraget har
vandringshinder, dess morfologiska tillstånd bedöms till otillfredsställande.
Vattenförekomstens kvalitetskrav är god ekologisk status år 2027.
Vattendraget uppnår inte heller god kemisk status. Utöver de överallt överskridande
ämnena kvicksilver och bromerade difenyleter där halterna inom samtliga
vattenförekomster bedöms överskridas i Sverige, har vattenförekomsten tidsfrist till 2021
för PAH:erna: antracen, benso(a)pyrene, fluoranten och naftalen. PAH:er är en grupp
ämnen som bildas vid förbränning av framförallt fossila bränslen och oljeprodukter eller i
tillverkningsindustrin och kan förekomma i dagvatten (SMED, 2018).

Figur 16. Planområdet samt avrinningsområdet för Eskilstunaån-Torshällaån
(SE658428-153975). Källa: VISS. Bakgrundskarta Google Satellite.

2.6

Grundvattenrecipient

Det aktuella planområdet angränsar i väster till grundvattenförekomsten
Strömsholmsåsen, Eskilstunaområdet (SE658356-153546) enligt VISS. Enligt det
modellerade tillrinningsområdet för grundvattenförekomsten inkluderas i stort sett hela
planområdet i det modellerade tillrinningsområdet. I Figur 17 visas
grundvattenförekomstens utbredning och modellerat tillrinningsområde enligt VISS.
Grundvattenförekomsten är en sand- och grusförekomst och har vid den senaste
bedömningen god kvantitativ status och god kemisk status (VISS Vatteninformationssystem Sverige, 2020b). Enligt SGU:s brunnsarkiv finns några
brunnar inom villaområdet, i dessa brunnar är grundvattenytan mellan 3-5 m djup (SGU:s
kartvisare - Brunnar, 2020).
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Figur 17. Grundvattenförekomst Strömsholmsåsen vid Eskilstunaområdet (SE658356153546) visas i mörkblått och modellerat tillrinningsområde för grundvattenförekomst
i ljusblått. Planområdet visas i rött. Källa grundvattenförekomst och modellerat
tillrinningsområde: VISS

2.7

Riktlinjer för dagvattenhantering

Eskilstuna kommun har framtagna riktlinjer för dagvattenhantering som syftar till att ge
vägledning för planering av bland annat nya bebyggelser (Eskilstuna kommun, 2015). Ny
uppdaterad dagvattenpolicy är under framtagande. Vid hantering av dagvatten ska
följande principer tillämpas enligt kommunens riktlinjer (2015):
•

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.

•

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.
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•

Den naturliga vattenbalansen ska i möjligaste mån bibehållas 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
och med hänsyn till klimatförändringens effekter och miljökvalitetsnormerna.

I uppdragets beställning ställs också krav på att det inte får avrinna mer dagvatten från
detaljplaneområdet vid ett 20-årsregn än vid befintlig markanvändning. Utformning av ny
bebyggelse ska även planeras för att inte ta skada vid ett 100-årsregn. För framtida flöden
ska en klimatfaktor på 1,25 användas. Flöden och föroreningar får inte öka från
detaljplaneområdet jämfört med nuläget. Då detaljplanen är i ett tidigt skede kommer
dagvattenutredningen visa på principiella lösningar för hantering av dagvatten. Där
utjämningsbehovet utryckt som volym dagvatten (m3) kommer redovisas per 1000 m2.
Dagvattenutredningen kommer inte skilja på allmän platsmark och kvartersmark då
planen är i ett tidigt skede.

3

Planerad exploatering

Eskilstuna kommun planerar att exploatera den befintliga kombiterminalen i Folkesta
norrut med handel, industri och logistik. Figur 18 visar den framtida markanvändningen
efter exploatering. I denna dagvattenutredning har hela exploateringsområdet (området
norr om Folkestaleden) beräknats som industriområde vilket omfattar cirka 15 hektar och
där totala planområdet utgör 21 hektar. Kommunens plan är att den exploaterade ytan ska
bebyggas till 60 % samt att ytterligare 20 % anläggs som hårdgjord yta. Resterande 20 %
ska utgöras av grönyta. Då planen är i ett tidigt skede och där framtida byggnader, vägar
ect. ej är bestämt görs beräkningen i denna dagvattenutredning utifrån scenariot att 60 %
av den exploaterbara ytan bebyggs med tak och resterande 40 % anläggs som hårdgjord
yta, enligt önskemål från Eskilstuna kommun. Detta görs för att visa på hur stor andel av
ytan som kan bebyggas och hårdgöras utan att äventyra att detaljplanen ska uppnå
gällande riktlinjer och miljökvalitetsnormer. Antagandet görs även för att ta höjd för om
mindre än 20 % grönyta behålls vid framtida exploatering. I följande avsnitt beskrivs
metod för beräkning av förorenings- och flödesberäkningar.
Vid framtida läge kommer delar av den befintlig markanvändning i planområdet behållas
oförändrad. Befintlig markanvändning som kvarstår även efter exploatering är järnvägen,
Folkestaleden samt hela området söder om vägen, se Figur 18.
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Figur 18. Planområde med planerad exploatering med industriområde. Området söder
om Folkestaleden och järnvägsområdet planeras att behålla nuvarande utformning.

I dagsläget är det inte känt om planerad exploatering kommer att innebära förändrad
höjdsättning och förändrade avrinningsområdesgränser. Dagvattenutredningen har därför
för framtida läge utgått från befintliga avrinningsområden. Ur dagvattensynpunkt, för att
minska avrinnande flöden och föroreningar, är det önskvärt om så stor andel grönyta som
möjligt behålls inom planområdet för att minska avrinning, föroreningar och flöden ut
från planområdet. Ökade grönytor minskar även behovet av anlagda
dagvattenanläggningar. Grönytor bidrar även till andra värden och det kan utifrån andra
perspektiv (t.ex. minskat buller och ökad biologisk mångfald) finnas behov av att större
gröna ytor än vad som behövs för dagvattenhanteringen behålls eller skapas.
En riskutredning har gjorts för planområdet med anledning av att farligt gods
transporteras på de fyra järnvägsspåren samt på väg E20 med avfartsvägar, men även med
anledning av att farligt gods hanteras samt gasol lossas på den befintliga kombiterminalen
söder om planområdet (AFRY, 2020). Riskanalysens utredning visar att planområdet
omringas av flera riskobjekt. Där giftig och brandfarlig gas samt fluorvätesyra
transporteras på järnväg, detta bedöms bidra till den största risknivån inom området enligt
riskutredningen. På korta avstånd bedöms brandfarlig vätska stå för största risken med
risk för pölbrand. Rekommendationer av säkerhetshöjande åtgärder och
avståndsangivelser med markanvändning redovisas i riskutredningen (AFRY, 2020).

4

Flödes- och föroreningsberäkningar

Avrinningen från planområdet före och efter exploatering har beräknats enligt
branschstandard i publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016). Eskilstuna kommun har ställt
krav på att flöden och magasinsbehov ska beräknas utifrån ett 20-årsregn. Beräkning av
föroreningsbelastning från området har gjorts med hjälp av modellering i Stormtac
(Stormtac, 2020a) (version 20.2.2) med tillhörande markanvändningskategorier. I
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kommande avsnitt beskrivs den markanvändning som används för nuläge respektive
framtida läge. Beräkningar av flöden och magasinsbehov redovisas baserat på Svenskt
Vatten publikation P110 samt dess tillhörande markanvändningskategorier.
Föroreningsberäkningarna baseras på Stormtacs markanvändningskategorier,
schablonvärden och avrinningskoefficienter.

4.1

Markanvändning

Planområdets nuvarande markanvändning karterades baserat på fältbesök (2020-06-11)
samt befintligt kartmaterial. I Figur 19 visas den nuvarande markanvändningen för
planområdet. I områdets norra del finns en ca 5,2 hektar stor åkermark och söder om den
ligger ett villaområde på ca 5,8 hektar. Väg E20 passerar i direkt anslutning till
planområdet i norr och öster med anslutande av- och påfarter. I planområdets norra del
ingår ett större vägdike i planområdet. I väster avgränsas planområdet av de fyra
järnvägsspåren med tillhörande banvall, de två östra järnvägsspåren som är i kommunalt
ägo ingår i planområdet och utgör 2,8 hektar. Folkestaleden passerar igenom området i
söder. En parkering med uppställningsyta för fordon finns i planområdets södra del som
är 1,7 hektar. I nuläget finns 4,3 hektar parkmark inom planområdet.
Vid framtida exploatering kommer markanvändningen söder om Folkestaleden inte att
förändras. Detta gäller även ytan för banvallen inom planområdet som förblir oförändrad.
Markanvändning för planerad exploatering visas i föregående avsnitt, se Figur 18. Tabell
1 redovisar markanvändning för befintlig situation och efter planerad exploatering.

Figur 19. Planområdet med markanvändning i nuläge. Bakgrundskarta Bing Aerial.
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Tabell 1. Markanvändning i nuläget samt efter exploatering. Karta över
tillhörande markanvändning ses i Figur 19 för nuläge och Figur 18 för
framtida situation
Markanvändning

Nuläge

Efter exploatering

[ha]

[ha]

Banvall

2,8

2,8

GC-väg

0,10

0,090

Industriområde

15

Jordbruksmark

5,2

Parkering

1,7

1,7

Parkmark

4,3

1,2

Villområde

5,8

Väg

0,30

Vägdike mot motorväg

0,90

Summa

4.2

21

0,30
21

Flöden nuläge och framtid

För avrinnande flöden från planområdet före och efter exploatering har beräkningar gjorts
enligt branschstandard i publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016). Vid beräkning av
flöden valdes avrinningskoefficienter (φ) och markkategorier för markanvändning i
nuläge och framtida situation enligt Tabell 4.8 och Tabell 4.9 i P110. För det befintliga
villaområdet valdes kategorin villor, tomter >1000 m2 (flackt) med φ = 0,20 och för
åkermarken valdes kategorin odlad mark, gräsyta, ängsmark med φ = 0,10. Vägdiket
längst E20 samt parkmark inom planområdet sattes till kategorin park med rik vegetation
samt kuperad bergig skogsmark med φ = 0,1. För väg, GC-väg samt parkering valdes
avrinningskoefficient 0,8 motsvarande kategorin betong- och asfalt, berg i dagen i stark
lutning. För banvallen (järnvägsområdet) sattes avrinningskoefficienten till noll då det
dagvatten som uppstår inom banvallsområdet bedöms infiltrera ner i banvallen. Banvallen
bedöms därmed fungera som ett magasin för dagvatten då vallen är uppbyggd av grov
makadam. Banvallen bedöms således inte bidra med några flöden vid beräkning av
dagvatten i denna utredning.
För flöden från framtida exploateringsområde (15 ha) beräknades att 60 % av
exploaterbara ytan utgörs av tak utan ytmagasin med φ = 0,9. Resterande 40 % av
industriområdet beräknades utgöra hårdgjord yta med φ = 0,8, enligt kategorin betongoch asfalt, berg i dagen i stark lutning i P110. Då planen är i tidigt skede visar
dagvattenutredningen på ett ”värsta scenario” där den exploaterbara ytan anläggs med
60 % tak och 40 % hårdgjord yta. Ett sådant scenario har använts, enligt önskemål från
Eskilstuna kommun, för att visa på minsta andelen grönyta som behövs för att
planområdet ska uppnå dagvattenriktlinjer och miljökvalitetsnormer, se även beskrivning
avsnitt 3.
Flödes- och magasinsberäkningar har gjorts uppdelat på varje delavrinningsområde med
anledning av att planområdet i nuläget har olika utloppspunkter för dagvatten och vid
framtida läge kommer utjämningsbehovet därmed att vara olika stort för de olika
avrinningsområdena.
För beräkning av dimensionerande flöden har den så kallade rationella metoden använts
(Formel 1). Nederbördsintensitet fås från publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016).
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Formel 1. Rationella metoden, beräkning av dimensionerande flöde
Qdim = dimensionerande flöde [l/s]
A = avrinningsområdets area [ha]
φ = avrinningskoefficient [-]
i(tr) = dimensionerande nederbördsintensitet [l/s ha], beror på
regnets återkomsttid
kf = klimatfaktor [-]

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟 ) ∙ 𝑘𝑓
Rationella metoden är en statistisk överslagsmetod som lämpar sig för mindre områden
(upp till cirka 50 hektar) med liknande rinntider inom området. Rinntiden har beräknats
inom delavrinningsområdena och med antagande att avrinningsområdena vid framtida
läge är oförändrat efter exploatering. I P110 rekommenderas att minsta rinntid sätts till 10
minuter och följaktligen är också minsta dimensionerande varaktighet 10 minuter.
Rinntider för de olika delavrinningsområdena ses i Tabell 2. Rinntiden (varaktigheten)
beräknades utifrån den längsta rinnsträckan inom varje delavrinningsområde och en
vattenhastighet på 0,5 m/s vilket enligt Tabell 4.5 i P110 motsvarar dike och rännsten.
Samma varaktighet användes för nuläge samt flöden för framtida läge.
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 hårdgörningsgrad och högre andel avrinnande nederbörd. Som exempel är
avrinningskoefficienten för tak 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
avrinningskoefficienten.
Enligt prognostiserade klimatförändringar kommer regn med högre nederbördsintensitet
att bli vanligare under perioden fram till år 2100. Därför rekommenderar Svenskt Vatten i
publikation P110 (2016) att nya dagvattensystem dimensioneras med en klimatfaktor (kf)
på minst 1,25 för nederbörd med kortare varaktighet än en timme.
Enligt Eskilstuna kommun ska flöden för planområdet beräknas för ett dimensionerande
20-årsregn och för framtida läge med klimatfaktor 1,25.
Beräkningar av dimensionerande flöde har gjorts utifrån nedan angivna indata (Tabell 2).
Tabell 2. Indata för beräkning av dimensionerande flöden för respektive
delavrinningsområde. Från Svenskt Vatten P110
Parameter
Återkomsttid [månader (år)]
Varaktighet [min]

ARO1A

ARO1B

ARO2

ARO3

240 (20)

240 (20)

240 (20)

240 (20)

17

11

10

10

Regnintensitet utan kf och fördröjning
[l/s, ha]

210

270

290

290

Klimatfaktor [-]

1,25

1,25

1,25

1,25

Dimensionerande avrinning med och utan klimatfaktor för varje delavrinningsområde
gällande nuläge och efter framtida exploatering (innan åtgärder) visas i Tabell 3
respektive Tabell 4. När man jämför den dimensionerande avrinningen idag och i
framtiden (innan exploatering utan kf jämfört med efter exploatering med kf) ses att
avrinningen ökar för samtliga delavrinningsområden efter exploatering. Detta beror på att
området efter exploateringen blir mer hårdgjort vilket medför att den reducerade arean
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ökar efter exploateringen samt så bidrar även klimatfaktorn till ett ökat flöde. Exempelvis
ökar hårdgörningsgraden och i sin tur den reducerade arean för ARO1A från cirka 3
hektar till 8 hektar efter exploatering, se Tabell 3 och Tabell 4.
Tabell 3. Dimensionerande flöde (Q) vid 20-årsregn för varje
delavrinningsområde för nuvarande markanvändning (enligt P110) utan
införda åtgärder. Area, avrinningskoefficient (φ) och reducerad area visas för
varje delavrinningsområde
Markanvändning,
nuläge

Area
[ha]

φ
[-]

Areared
[ha]

Q 20 år
[l/s]

Q 20 år inkl. kf
[l/s]

Villor

4,8

0,20

0,96

210

260

Park med rik vegetation

3,7

0,10

0,37

78

98

Betong-och asfaltyta

2,1

0,80

1,7

350

440

Banvall

1,4

0

-

-

-

Summa nuläge ARO1A

12

0,25

3,0

640

800

Villor

0,11

0,20

0,02

6

7

Park med rik vegetation

0,23

0,10

0,02

6

8

Odlad mark

3,1

0,10

0,30

83

104

Banvall

1,4

0

-

-

-

Summa nuläge ARO1B

4,8

0,07

0,35

95

120

Villor

0,86

0,20

0,17

49

61

Park med rik vegetation

ARO1A

ARO1B

ARO2

0,52

0,10

0,052

15

19

Odlad mark

1,3

0,10

0,13

37

47

Summa nuläge ARO2

2,7

0,13

0,35

100

130

Park med rik vegetation

0,77

0,10

0,077

22

28

Odlad mark.

0,82

0,10

0,082

24

30

1,6

0,1

0,16

46

58

ARO3

Summa nuläge ARO3
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Tabell 4. Dimensionerande flöde (Q) vid 20-årsregn för varje
delavrinningsområde för framtida markanvändning efter exploatering (enligt
P110) med area, avrinningskoefficient (φ) och reducerad area
Markanvändning, efter
exploatering

Area
[ha]

Φ
[-]

Areared
[ha]

Q 20 år
[l/s]

Q 20 år inkl.
kf [l/s]

Tak utan ytmagasin

4,4

0,90

4,0

840

1050

Betong-och asfaltyta

5,0

0,80

4,0

850

1060

Park med rik vegetation

1,2

0,10

0,12

25

31

Banvall

1,4

0

-

-

-

Summa exploatering ARO1A

12

0,67

8,1

1700

2100

Tak utan ytmagasin

2,0

0,90

1,8

500

620

Betong- och asfaltyta,

1,4

0,80

1,1

290

370

Banvall

1,4

0

-

-

-

Summa exploatering ARO1B

4,8

0,61

2,9

790

990

Tak utan ytmagasin

1,6

0,90

1,5

420

520

Betong- och asfaltyta,

1,1

0,80

0,86

250

310

Summa exploatering, ARO2

2,7

0,86

2,3

670

830

Tak utan ytmagasin

0,96

0,90

0,86

250

310

Betong- och asfaltyta

0,64

0,80

0,51

150

180

1,6

0,86

1,4

400

490

ARO1A

ARO1B

ARO2

ARO3

Summa exploatering ARO3

4.3

Magasinsbehov

Vid beräkning av magasinbehov för planområdet har det gjorts baserat på att flödet inte
får öka ut från planområdet vid ett 20-årsregn. Det är möjligt att befintliga ledningar och
diken har en kapacitet som understiger sådana flöden. Vid dagvattenutredningens
genomförande är kapaciteten i diken och ledningssystem ej klarlagt. För beräkning av
magasinsvolym har bilaga 10.6a i P110 använts (Svenskt Vatten, 2016). Indata för
magasinsberäkning för respektive område ses i Tabell 5.

Dagvattenutredning Hällby 19:1 m.fl., WRS AB, 2020-09-08
26(38)

Tabell 5. Indata vid beräkning av magasinsvolym för respektive
avrinningsområde. Återkomsttid, rinntid, klimatfaktor och dimensionerande
flöde (Q) vid 20-årsregn innan exploatering och reducerad area efter
exploatering
Återkomsttid

Rinntid

Klimatfaktor

Q 20 år innan
exploatering

Areared efter
exploatering

[mån]

[min]

[-]

[l/s]

[hared]

ARO1A

240

17

1,25

640

8,1

ARO1B

240

11

1,25

95

2,9

ARO2

240

10

1,25

100

2,3

ARO3

240

10

1,25

46

1,4

Avrinningsområde

Fördröjningskravet är att flödet i framtiden ej får öka jämfört med dagens flöde vid 20årsregn. Magasinsberäkningar utifrån detta krav har beräknats enligt ekvation 9.1 i
publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016) med värden från Tabell 5 (Formel 2)
Formel 2: Magasinsvolym beräknat med rationella metoden (ekvation 9.1 i
P110)

V = specifik magasinsvolym [m3/hared] (hared = reducerad area [ha])
iregn = regnintensitet för aktuell varaktighet [l/s, ha]
tregn = regnvaraktighet [min]
trinn = rinntid [min]
K = specifik avtappning från magasinet [l/s, hared]
𝐾 2 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛
𝑉 = 0,06 (𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛 ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 +
)
𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛
För att flödet vid ett 20-årsregn i framtiden inte ska öka jämfört med nuläget krävs en
utjämningskapacitet på ca 2 800 m3 vid ett konstant tappflöde med flödesregulator
(Tabell 6), d.v.s. att avtappningen sker med full kapacitet under hela tappfasen. 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 multipliceras en så kallad reducerad flödesfaktor (vanligen 0,67) med maxtappflödet.
En minskning av maxtappflödet ger i sin tur ett större erforderligt magasinsbehov. För
hela planområdet innebär det att magasinsbehovet ökar till 3 600 m3 om flödesregulator
ej används (Tabell 6). Det totala utjämningsbehovet med flödesregulator är 13 m3 per
1 000 m2. Vid beräkning utan flödesregulator ökar utjämningsbehovet för planområdet till
17 m3 per 1 000 m2.
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Tabell 6. Erforderlig magasinsvolym vid 20-årsregn, med samt utan
flödesregulator, för att flödet ej ska öka jämfört med nuläget. Tillåten
avtappning och total area för respektive område redovisas, så även
utjämningsbehovet (m3/1000m2)
Avrinningsområde Flödesregulator?

Tillåten avtappning

Magasinsvolym

Area

Magasinsbehov

[Ja/Nej]

[l/s, hared]

[m ]

[ha]

[m3/1000m2]

Nej

53

1 580

12

13

ARO1A

Ja

79

1 130

12

9,4

ARO1B

Nej

22

930

4,8

20

ARO1B

Ja

33

780

4,8

16

Nej

29

660

2,7

24

ARO2

Ja

44

540

2,7

20

ARO3

Nej

22

440

1,6

27

ARO3

Ja

33

370

1,6

23

ARO1A

ARO2

3

Hela planområdet

Nej

3 610

21

17

Hela planområdet

Ja

2 820

21

13

Då det under utredningens gång har framkommit att den största delen av dagvattnet
avleds via utsläppspunkten i ARO3 (dagvatten från ARO1 och ARO3) kan det i praktiken
vara möjligt att omfördela behovet av magasinsvolym inom ARO1 och ARO3. Detta
föreslås utredas vidare i framtida skeden där hänsyn till kapacitet etc. i befintliga diken
och ledningar som ska behållas bör utredas vidare.

4.4

Skyfallskartering och översvämningsrisk

En skyfallskartering för Eskilstuna kommun är framtagen baserad på en kopplad
markavrinnings- och ledningsnätsmodell (DHI, 2019), där hänsyn tagits till befintlig
ledningsnätskapacitet. Beräknat maximalt vattendjup för planområdet och dess
omgivning vid 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 visas i Figur 20. Vid ett 100-årsregn
kommer delar av planområdet, i olika grad, översvämmas med stående vatten. Det gäller
framförallt vid de låglänta områdena vid åkermarkens västra del samt vid avfartsväg till
E20. Lågpunkten vid Folkestaleden mot järnvägsspåren riskerar även att ha stående
vatten vid ett framtida 100-årsregn. Observera att skyfallskarteringen är gjord utifrån
nulägets markanvändning och inte med avseende på planerad exploatering. Då
höjdsättningen för planerad exploatering inte är känd har det antagits att samma höjder
kvarstår efter exploatering. Vid exploatering av området bör hänsyn tas till genomförd
skyfallskartering. Om nulägets höjdsättning kvarstår bör de områden som riskerar att
ställas under vatten utformas med tanke på detta. Ett alternativ är att höjdsättningen
ändras så att dagvattnet leds till andra ytor vilka i så fall bör utformas med tanke på att de
tidvis kan översvämmas vid kraftiga regn.

Dagvattenutredning Hällby 19:1 m.fl., WRS AB, 2020-09-08
28(38)

Figur 20. Maximal vattendjup (m) vid 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. Källa: DHI,
2019. Bakgrundskarta Bing Aerial.

4.5

Närsalts- och föroreningsberäkningar

Förorenings- och närsaltsberäkningar har utförts i Stormtac (version 20.2.2). Modellens
schablonhalter och avrinningskoefficienter har använts för valda
markanvändningskategorier och vanligt förekommande dagvattenföroreningar.
Korrigerad årsmedelnederbörd sattes till 623 mm baserat på medelvärde för
årsnederbörden för området den senaste 30-årsperioden (1989-2018) (SMHI Luftwebb,
2020). Beräkningen utgår från schablonhalter och visar hur föroreningssituationen
förändras med planerad exploatering.
För nuvarande markanvändning användes kategorierna villaområde, parkmark,
jordbruksmark, gång- och cykelväg samt parkering i Stormtac, för järnvägsområdet
valdes kategorin banvall. För marken och diket i anslutning till E20 användes kategorin
vägdike vid motorväg. Till Folkestaleden (länsväg 900) användes en årsmedeldygnstrafik
(ÅDT) som enligt Trafikverkets senaste mätning (2015) visade på 1820 fordon
(Trafikverket, 2020). För nuläget användes en ÅDT på 1 800 fordon. Vid en framtida
situation kommer troligtvis trafikflödet öka i området och där ÅDT har antagits öka med
25 % jämfört med nuläget. ÅDT för Folkestaleden sattes därmed till 2 300 fordon vid
beräkning av framtida närsalts- och föroreningsberäkningar.
För framtida läge valdes kategorier i Stormtac på samma sätt som för nuläget. I vissa
delar av planområdet kommer inte markanvändningen att ändras, för dessa områden
valdes samma markanvändning som vid nuläget. Detta gäller området för järnvägsspåren
(banvall) samt Folkestaleden och området söder om vägen som innefattar en yta med
parkmark, parkering och gång- och cykelväg (se Figur 18 i avsnitt 3 för ytor som används
för framtida läge). För ytan som planeras att exploateras (Figur 18) har hela ytan antagits
utgöra industriområde vid närsalts- och föroreningsberäkningen.
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Tabell 7 sammanfattar area och markanvändningskategorier som används vid närsaltsoch föroreningsberäkningar i Stormtac med tillhörande avrinningskoefficienter för nuläge
och framtida exploatering.
Tabell 7. Markanvändning, volymavrinningskoefficient (φv) samt reducerad
area för nuläge och framtida exploatering som används vid beräkning av
föroreningar i Stormtac
Area
Markanvändning

Reducerad area

φv

Nuläge

Efter exploatering

Nuläge

Efter exploatering

[-]

[ha]

[ha]

[hared]

[hared]

Banvall

0,50

2,8

2,8

1,4

1,4

Gång & cykelväg

0,80

0,10

0,090

0,080

0,072

Industriområde

0,50

-

15

-

7,5

Jordbruksmark

0,26

5,2

-

1,4

-

Parkering

0,80

1,7

1,7

1,4

1,4

Parkmark

0,10

4,3

1,2

0,43

0,12

Villaområde

0,25

5,8

-

1,5

-

Väg (ÅDT 1800)

0,80

0,29

-

0,23

-

Väg (ÅDT 2300)

0,80

-

0,29

-

0,23

Vägdike vid
motorväg

0,10

0,90

-

0,090

-

21

21

6,4

11

Summa

Beräkningen i Stormtac visar att belastningen av näringsämnen och föroreningar från
planområdet ökar i och med exploateringen (innan rening) jämfört med nuläget, se Tabell
8. Mängderna ökar för samtliga bedömda ämnen om inte något lokalt omhändertagande
av dagvatten (LOD) införs. Resultatet visar på reningsbehovet efter exploatering för att
föroreningsbelastningen inte ska öka jämfört med nuläget. Exempelvis innebär den
framtida exploatering ett reningsbehov för fosfor på minst 58 % och för de vanligaste
metallerna är reningsbehovet 64-84 %. De beräknade mängderna av näringsämnen och
föroreningar bygger på beräkningar utifrån schablonhalter och kan ses som en indikation
eftersom osäkerheter i nederbörd, avrinningskoefficienter och schablonhalter sänker
tillförlitligheten på beräkningarna.
Närings- och föroreningshalter innan och efter exploatering (innan LOD) visas i Tabell 9.
Samtliga halter, undantaget kväve, ökar efter exploatering jämfört med nuläget (Tabell 9).
Att halten av kväve minskar (däremot ökar mängden) efter exploatering beror på en
utspädningseffekt då större volym avrinner i ett framtida läge.
Tabell 8. Beräknad närings- och föroreningsbelastning innan och efter
exploatering utan LOD. Fetmarkerade värden motsvarar ämnen som ökar
efter exploatering
Ämnen

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

SS

[kg/år] [kg/år] [kg/år] [kg/år] [kg/år] [kg/år] [kg/år] [kg/år] [kg/år]
Nuläge

7,2

120

Efter exploatering

17

150

1,7

Relativ förändring
(%)

240

130

350

58

20

71

64

Reningsbehov*
(%)

0,49

1,0

2,9

0,012

0,26

2,8

15

0,076

280

520

630

81

84

BaP
[kg/år]

0,27

3 300

0,0016

0,85

1,0

6 400

0,0082

330

370

190

510

69

73

48

80

* För att föroreningsbelastningen inte ska öka jämfört med innan detaljplaneläggning
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Tabell 9. Närings- och föroreningshalt innan och efter exploatering utan LOD.
Fetmarkerade motsvarar ämnen vars halter ökar efter exploatering (µg/l)
Ämne

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

SS

BaP

[µg/l]

[µg/l]

[µg/l]

[µg/l]

[µg/l]

[µg/l]

[µg/l]

[µg/l]

[µg/l]

[µg/l]

Nuläge

130

2 200

9,0

19

54

0,21

4,9

5,0

61 000

0,029

Efter exploatering

220

1 800

22

36

190

0,96

11

13

81 000

0,10

För mer information om in- och utdata från Stormtac, se Bilaga 1.

5

Förslag på dagvattenhantering

Föreslagna åtgärder redovisas som principlösningar enligt Eskilstuna kommuns önskemål
då detaljplanen är i ett tidigt skede och där resultatet av dagvattenutredningen kommer
kunna påverka byggrätterna. Föreslagna åtgärder är på en övergripande nivå för att visa
på de arealer och volymer som krävs för rening och fördröjning för att flödena inte ska
öka jämfört med nuläget (vid 20-årsregn) och för att den dagvattenburna
föroreningsbelastningen inte ska öka.
Då området i framtiden till stora delar kommer att utgöras av ett industriområde och där
stora andelar av ytan kommer att hårdgöras eller bebyggas föreslås robusta och
gemensamma lösningar för dagvatten som är billiga samt lätta att underhålla. Nedan
angivna åtgärder är förslag på sådana, observera att det även finns andra
dagvattenlösningar som lämpar sig inom industriområden (t.ex. gröna tak, genomsläpplig
beläggning, trädplanteringar i skelettjordar, nedsänkta växtbäddar längs med
parkeringsplatser etc.). I fortsatt arbete bör exploateringen och utbredningen och
placeringen av de hårdgjorda ytorna planeras med hanteringen av dagvatten i åtanke.
Områden som ej är lämpliga att bebyggas ur dagvattensynpunkt redovisas baserat på
lågpunkter och skyfallsanalys vid 100-årsregn.

5.1

Nedsänkt grönyta

Dagvattnet föreslås avledas ytligt till nedsänkta grönytor för att renas samt fördröjas
innan det avleds från planområdet. Nedsänkta grönytor föreslås att anläggas i närhet till
respektive delavrinningsområdes utloppspunkt, se Figur 21. Placeringen av de nedsänkta
grönytorna har anpassats till den naturliga topografin, till låglänta områden där stående
vatten kan förväntas vid 100-årsregn (inklusive klimatfaktor 1,25) enligt
skyfallsanalysen, se Figur 20 i avsnitt 4.4. Om exempelvis höjdsättning förändras i
framtiden måste placering av dagvattenhanteringen anpassas.
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Figur 21. Föreslagna åtgärder (nedsänkt grönyta) inom varje delavrinningsområde
med ett magasinsdjup på 0,5 m. För respektive area se Tabell 10. Bakgrundskarta
Bing Aerial.

I Tabell 10 sammanställs den area som behövs för att magasinsbehovet ska uppfyllas vid
ett 20-årsregn utan flödesregulator för varje delavrinningsområde. För att fördröja ca
1 580 m3 inom ARO1A behövs en yta motsvarande 3 160 m2 om den nedsänkta grönytan
anläggs med ett magasinsdjup på i genomsnitt 0,5 m. På samma sätt behövs ca 1 860 m2
för att fördröja ca 930 m3 inom ARO1B. För ARO2 och ARO3 behövs en yta
motsvarande 1 320 m2 respektive 880 m2 med ett magasinsdjup på i genomsnitt 0,5 m.
Sett till hela planområdet behövs därmed ca 7 220 m2 nedsänkt grönyta med ett djup på
0,5 m för att omhänderta, fördröja och rena dagvattnet i framtiden. De nedsänkta
grönytorna föreslås ha ett utjämningsdjup på 0,5 m vilket är den nivå vattenytan tillåts
stiga vid nederbörd för att sedan långsamt avtappas. Detta skulle innebära att minst 3,4 %
av hela planområdet måste avsättas som nedsänkt grönyta i framtiden med ett djup på 0,5
m. Det motsvarar ca 4,8 % av den ytan som planeras att exploateras.
Vid denna beräkningen har vi utgått från att markanvändningen i planområdets södra del
förblir oförändrad och resterande (undantaget banvallen) förblir industriområde med
60 % takyta och 40 % hårdgjord yta, se Figur 18 i avsnitt 3 vid flödesberäkning. Andelen
grönyta som måste lämnas för att uppnå utjämningsbehovet styrs i sin tur av
anläggningsdjup, exempelvis om anläggningen istället görs grundare ökar ytbehovet.
Utöver behovet av nedsänkta grönytorna tillkommer ytor för att avleda dagvatten till de
nedsänkta grönytorna, se avsnitt 5.3.
Ur dagvattensynpunkt är det positivt ju större andel grönyta som lämnas vid exploatering,
vilket gör att den reducerade ytan minskar och mindre dagvatten måste omhändertas,
renas och utjämnas.
För hela planområdet är utjämningsbehovet 17 m3 per 1 000 m2 (utan flödesregulator), se
Tabell 6 i avsnitt 0.
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Tabell 10. Magasinsvolym (utan hänsyn till flödesregulator) och area för
nedsänkt grönyta för varje delavrinningsområde, beräknat med 0,5 m djup på
nedsänkt grönyta
Avrinningsområde

Magasinsvolym

Area nedsänkt grönyta med 0,5 m djup

[m ]

[m2]

ARO1A

1 580

3 160

ARO1B

930

1 860

ARO2

660

1 320

3

ARO3

440

880

Totalt

3 610

7 220

Enligt riskanalysen rekommenderas att 0-30 m från järnväg, E20 och dess avfarter förblir
bebyggelsefritt och farligt gods ej hanteras inom detta område (AFRY, 2020). Slutsatsen
från riskanalysen är också att ingen stadigvarande vistelse utförs på ett avstånd 0-40 m
från riskobjekten (järnväg och E20), tekniska anläggningar kan anläggas från 20 m
(AFRY, 2020). Vid placering av dagvattenanläggningar bör riskanalysens
rekommendationer tas i beaktan.

5.2

Teknisk beskrivning av nedsänkt grönyta

Infiltration i grönyta kan utformas på olika sätt beroende på syftet med anläggningen. De
nedsänkta grönytorna som föreslås för dagvattenhantering inom planområdet föreslås
anläggas med ett magasinsdjup ovan mark på i genomsnitt 0,5 m. Ytbehovet för att flödet
inte ska öka jämfört med dagsläget vid ett 20-årsregn redovisas i Tabell 10 och Figur 21.
Illustration av nedsänkt grönyta för infiltration av dagvatten ses i Figur 22. Infiltration i
grönyta är en robust och billig lösning och kan användas för att omhänderta dagvatten
från hårdgjorda ytor som vägar, parkering och tak (Stockholm Vatten och Avfall, 2017).
Ytan föreslås anläggas med gräs som upprätthåller infiltrationskapaciteten, är tåligt och
bidrar med rening av det förorenade dagvattnet. En väldränerad grönyta föreslås för att
främja infiltrationskapaciteten till underliggande makadammlager med dränering. Inom
planområdet består marken framförallt av glacial lera och postglacial lera vilka har låg
genomsläpplighet, vidare perkolation anses därför inte möjlig i någon större utsträkning
utan grönytan bör utrustas med dräneringsledning i botten samt möjlighet till bräddning.
En bräddbrunn med samma höjd som maximalt djup på anläggningen (0,5 m) bör
placeras i släntens kantzon. Bräddbrunnen kopplas samman med dräneringsledningen och
i sin tur till dagvattenledning. Bräddbrunnen möjliggör avledning vid högre flöden och
bör alltså vara i nivå med maximalt djup för att breddning ej ska ske i onödan.
Dagvattnet bör, i den mån det är möjligt, ledas till grönytan på bred front för att fördela ut
och möjliggöra infiltration. Inom området kommer även avledning till grönytorna behöva
ske via diken eller ledning.
Grönytor har god förmåga att fånga upp partikelbundna föroreningar och har även
kapacitet att avskilja lösta föroreningar. Reningen sker främst när vattnet infiltrerar i
marken genom att partiklar och ämnena fastläggs. Grönytans reningseffekt påverkas av
ytans infiltrationskapacitet, jorddjup och dess förmåga att binda föroreningar (Stockholm
Vatten och Avfall, 2017). Generellt kan grönytor bidra med god reduktion av
metallföroreningar och växtnäringsämnen men också organiska miljögifter och
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smittämnen (Stockholm Vatten och Avfall, 2017). Grönytan kan även användas som
förvaring av snö enligt Stockholm Vatten och Avfall (2017). Gräsytan underhålls årligen
genom gräsklippning och slänternas lutning bör anläggas för att möjliggöra detta. I
anslutning till grönytorna behöver även lite extra mark avsättas för på ett enkelt sätt göra
grönytorna tillgängliga för skötsel och underhåll med exempelvis fordon.

Figur 22. Exempelskiss på nedsänkt grönyta med 0,5 m magasinsdjup för
flödesutjämning. Markytan föreslås vara gräsbeklädd och i kanten på slänten placeras
en bräddbrunn med höjden 0,5 m. Under det infiltrerande översta lagret anläggs
makadam och dränering. Dränering och bräddbrunn kopplas samman med ledning.
Illustration: WRS.

5.3

Avledning av dagvatten inom planområdet

Dagvattnet föreslås avledas ytligt genom avrinningsstråk, förslagsvis svackdiken, till de
nedsänkta grönytorna. Avledningen bör ske ytligt genom avrinningsstråk och i så liten
utsträckning som möjligt via ledningar då stråken både bidrar med viss fördröjning och
rening innan det slutligen når den nedsänkta grönytan. Placering och dimensionering av
svackdiken kan i detta skede inte föreslås då planen är i tidigt skede och placeringen av
byggnader etc. ej är bestämd. Vid fortsatta utredningar bör placering av
avrinningstråk/svackdiken till anläggningarna tillgodoses. Lika så behovet av
utjämningsvolym i nedsänkta grönytor.
Gräsbeklädda svackdiken bidrar till ökad grönyta inom området. Svackdiken har främst
till uppgift att fördröja och avleda dagvatten. Avrinningsstråken/diken kan inte ersätta de
nedsänkta grönytorna för flödesutjämning eller rening utan utgör istället ett komplement
till anläggningarna. Svackdiken har inte tillräckligt hög reningsgrad av föroreningar, se
Tabell 11 (nedan), för att fungera som ensam lösning inom området. Svackdiken kan
utformas lite olika beroende på syfte och önskemål, vanligtvis anläggs ett skålformat
gräsbeklätt dike utan underliggande dränering (Stockholm Vatten och Avfall AB, 2017).
Omgivande mark höjdsätts med lutning mot svackdiket vilket möjliggör god avledning av
dagvattnet för vidare transport till en nedsänkt grönyta. Andra typer av lösningar med
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öppna/fyllda diken för avledning av dagvatten inom planområdet kan vara alternativ till
svackdiken, exempel på sådana är makadamdiken.

5.4

Bedömda effekter av föreslagna åtgärder

Föroreningsbelastningarna i Stormtac visar att de vanligaste förekommande ämnena i
dagvatten förväntas öka i och med planerad exploatering (Tabell 11). Detta innebär att
dagvattnet efter exploatering måste renas innan det avrinner från planområdet för att
gällande riktlinjer ska följas och för att inte riskera att medföra svårigheter att uppfylla
gällande miljökvalitetsnormer för Eskilstunaån. Enligt Eskilstuna kommuns riktlinjer ska
dagvatten i första hand omhändertas lokalt (LOD) där föroreningar ska begränsas vid
källan och förorenat dagvatten renas i så stor utsträckning som möjligt innan det når
recipient.
Enligt Stormtac finns beräknad reningseffekt (%) av ämnena: fosfor, kväve, koppar, zink
och suspenderat substans samt PAH föroreningen benso(a)pyren för nedsänkt grönyta
(definierat som biofilter i Stormtac) och svackdike, se Tabell 11. Genom att behandla
dagvattnet i en gemensam anläggning utformad som nedsänkt grönyta bedöms tillräcklig
rening kunna säkerställas så att belastningen inte ökar efter exploateringen för
modellerade ämnen, se Tabell 11. Enligt Stormtac är reningsgraden av näringsämnena
totalfosfor och totalkväve 65 % respektive 40 % i biofilter (Tabell 11). För metallerna
koppar och zink förväntas anläggningen kunna avskilja 65 % respektive 85 %. En
avskiljningsgrad upp till 88 % kan uppnås för suspenderat substans och för benso(a)pyren
(BaP) upp till 60 %. Leds dagvattnet dessutom via svackdiken ökar reningsgraden
ytterligare. Men enbart svackdiken ger inte en tillräcklig rening utan föreslås som ett bra
komplement för rening samt framförallt avledning av dagvatten till respektive nedsänkt
grönyta.
Tabell 11. Reningsbehov för näringsämnen och föroreningar i dagvatten inom
planområdet samt reningsgrad av LOD-åtgärder i Stormtac web database
(Stormtac, 2020b)
Ämnen

P

N

Cu

Zn

SS

BaP

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

58

20

64

81

48

80

Biofilter/nedsänkt grönyta*

65

40

65

85

88

85

Svackdike

35

35

50

65

70

60

Reningsbehov
Reningsgrad åtgärd:

**

”Biofilter” i Stormac
**
”Svackdike” i Stormac
*

Föreslagna åtgärder bedöms ha låg risk för påverkan på grundvattentäkt på grund av att
området utgörs av glacial lera och postglacial lera som har låg infiltrationskapacitet.
Ingen hantering av dagvatten har föreslagits i området för potentiellt förorenat områden
detta för att undvika risk för spridning av eventuella föroreningar.
För att begränsa föroreningsbelastningen och för att förväntad rening ska kunna uppnås i
praktiken är det viktigt att LOD-åtgärderna dimensioneras korrekt och att de placeras
lämpligt i förhållande till placering av byggnader och hårdgjorda ytor. För att minska
mängden föroreningar som uppstår bör även byggnadsmaterial väljas med hänsyn till
miljö.
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Parallellt med denna dagvattenutredningen genomförs en ekosystemstjänstanalys för
Hällby 19:1 (Folkesta) som visar på att det även är viktigt att bevara grönytor, träd och
alléer för flertalet ekosystemtjänster (Calluna AB, 2020). Grönområden bör bevaras i
området för att minska avrinningen och dagvattenflöden men också sett till biologisk
mångfald. Området omgärdas av flera trafikleder som orsakar bland annat buller.
Bevarande av grönstråk med vegetation är därför viktigt även för bullerreduktion och
temperaturreglering i området (Calluna AB, 2020).

6

Slutsatser och förslag till fortsatt arbete

Nedan anges de slutsatser och förslag till fortsatt arbete som framkommit vid genomförd
dagvattenutredning:
•

Flödes- och magasinsberäkning enligt P110 (Svenskt Vatten, 2016) visar på ett
behov av utjämningsvolym motsvarande ca 3 610 m3 (utan flödesregulator) för
hela planområdet. I beräkningarna har den exploaterade ytan antagits utgöras av
60 % takyta och 40 % hårdgjord markyta. I utredningen förutsätts även att
markanvändningen förblir oförändrad vid Folkestaleden och söder därom.
Utjämningsbehovet för hela planområdet beräknades till 17 m3 per 1 000 m2.

•

För att uppnå renings- och utjämningsbehovet föreslås nedsänkta grönytor inom
varje delavrinningsområde. Dessa föreslås ha ett genomsnittligt magasinsdjup på
0,5 m. Baserat på 0,5 m magasineringsdjup behövs en yta motsvarande ca 7 220
m2 i form av nedsänkt grönyta.

•

Svackdiken föreslås som ett komplement till de nedsänkta grönytorna främst för
att transportera dagvattnet till de fördröjande och renande lösningarna.
Svackdiken kan inte ersätta nedsänkta grönytorna för flödesutjämning eller
rening utan ska ses som ett komplement till dessa.

•

Sett till hela planområdets yta behöver minst 3,4 % av planområdet avsättas som
nedsänkt grönyta dimensionerat med ett magasinsdjup på 0,5 m. Utöver detta
tillkommer även behovet av avledningsstråk i form av svackdiken. I anslutning
till grönytorna behöver även mark avsättas för att underlätta åtkomst och
möjliggöra för skötsel och underhåll av dagvattenlösningarna.

•

Föroreningsberäkningen i Stormtac (version 20.2.2) visar att föroreningarna i
dagvattnet ökar efter exploatering om inga reningsåtgärder genomförs.
Reningseffekten som kan uppnås i nedsänkt grönyta (biofilter) för ämnena fosfor,
kväve, koppar, zink och suspenderat substans samt PAH föroreningen
benso(a)pyren bedöms enligt beräkningar i Stormtac vara tillräckligt stor för att
belastningen inte ska öka efter exploatering.

•

I det fortsatta planarbetet behöver nuvarande och framtida avvattning från
avrinningsområdena utredas vidare. Dels så behöver det exakta läget på
ledningen som antas gå genom ARO1B norrut till utloppspunkten i ARO3
kartläggas. Även ansvarsfördelningen för ledningen behöver klargöras.
Kapaciteten i befintliga diken och ledningar som planeras att användas även i
framtiden behöver utredas, inklusive kapaciteten nedströms planområdet för att
inte riskera översvämningar.
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Bilaga 1: Stormtac resultatrapport
StormTac Web v20.2.2
Filnamn: Hällby
Datum: 2020-06-16
Resultatrapport StormTac Web
I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web.
1. Avrinning
1.1 Indata
Avrinningsområden
Volymavrinningskoefficienter

ᵩ

v

och area per markanvändning (ha).

Markanvändning

ᵩ

Väg 1 (ÅDT 1800)

0,80 0,80 0,29

0

Parkering

0,80 0,80 1,7

1,7

Villaområde

0,25 0,35 5,8

0

Parkmark

0,10 0,10 4,3

1,2

Jordbruksmark

0,26 0,10 5,2

0

Banvall

0,50 0,50 2,8

2,8

Vägdike vid motorväg

0,10 0,10 0,90

0

Gång & cykelväg

0,80 0,80 0,10

0,090

Väg 2 (ÅDT 2300)

0,80 0,80 0

0,29

Industriområde

0,50 0,50 0

15,0

Totalt

0,40 0,40 21,0

21,0

v

ᵩ

A1
A2
Nuläge Framtida läge

Reducerad avrinningsyta (hared)

6,4

11

Reducerad dim. area (hared)

6,1

11

2. Föroreningstransport
2.1 Utdata
Föroreningsmängder (dagvatten+basflöde) utan rening
Föroreningsmängder (kg/år).
#

Kommentar

A1 Nuläge

P

N

Pb

Cu Zn Cd

Cr

Ni

SS

BaP

7,2 120 0,49 1,0 2,9 0,012 0,26 0,27 3300 0,0016

A2 Framtida läge 17 150 1,7

2,8 15 0,076 0,85 1,0

6400 0,0082

Föroreningshalter (µg/l) (dagvatten+basflöde) utan rening
Totala fraktioner av föroreningshalter om inget annat anges.
#

Kommentar

A1 Nuläge

P

N

Pb Cu Zn

130 2200 9,0 19 54

Cd

Cr Ni SS

BaP

0,21 4,9 5,0 61000 0,029

A2 Framtida läge 220 1800 22 36 190 0,96 11 13 81000 0,10
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