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SAMMANFATTNING

Utredningsområdet för dagvattenutredningen omfattar detaljplanen för Vintergatan 19
i Eskilstuna kommun där fastigheten Vintergatan 19 samt del av allmän platsmark
(Kungsgatan, Gredbyvägen och Ståhlbergsvägen) ingår. Detaljplanen kommer att pröva
platsens lämplighet för etablering av kontor, handel, verksamheter, samhällsservice
samt centrumändamål inom planområdet. Den gällande detaljplanen från 1964 anger
att fastigheten ska användas för industriändamål.

Recipient för dagvatten från planområdet är Eskilstunaån-Torshällaån. Recipienten har
måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Att vattenförekomsten inte
innehar god ekologisk status beror på fysisk påverkan och övergödning. När det gäller
övergödning bedöms bland annat utsläpp från Eskilstuna reningsverk ha en betydande
påverkan på grund av belastning av näringsämnen.

Eftersom till- och ombyggnad av den befintliga byggnaden har medgetts bygglov där
arbetet startar under 2020 blir det beräkningsförutsättning för befintlig situation,
vilket kallas scenario 1. Scenario 2 avser planerad situation utan 7000 kvm extra
byggrätt och scenario 3 planerad situation med 7000 extra byggrätt.

Efter omdaning bedöms flödet för hela detaljplaneområdet öka mellan 25–28 % om
klimatfaktor beräknas för situationen efter. Ökningen beror främst på klimatfaktor
samt planerad omdaning inom fastighetsmark. För att inte belasta det anslutande
ledningsnätet efter planens genomförande, och vid ökade mängd nederbörd i
framtiden på grund av klimatförändring, krävs ett magasin på ca 1300 m3. Volymen är
beräknat på ett 100-årsregn med 1,25 klimatfaktor och förutsätter att ledningsnätet
har kapacitet för dagens avrinning från fastigheten vid 20-årsregn utan klimatfaktor.
Flödesutjämning av ökade flöden vid 100-årsregn med klimatfaktor motiveras genom
att området ligger i en lågpunkt som är mycket översvämningskänsligt.

Lågpunkten ligger i det nordvästra hörnet av planområdet (både inom fastighetmark
och på allmän platsmark, Kungsgatan). För skydd mot översvämning, som kan skada
planerad befintlig och avlasta befintlig situation på Kungsgatan, föreslås en
multifunktionell yta på fastighetens nordvästra hörn. Ytan utformas som en nedsänkt
parkering med kapacitet att ta emot stora volymer dagvatten vid skyfall. Exakt
dimensionering av ytan bör genomföras i samband med en uppdaterad skyfallsanalys.

För att säkerställa framkomligheten till den utökade byggrätten rekommenderas
utökad skyfallsutredning där byggrätten med omnejd modelleras. Detta eftersom
planområdet är mycket känsligt för översvämningar vid skyfall.

Föroreningsberäkningarna är uppdelade i tre olika scenarier enligt beskrivningen ovan.
Det blir en knapp ökning av föroreningsbelastningen i scenario 2 och 3 jämfört med
scenario 1. För att ge dagvattnet från fastigheten möjlighet att infiltrera och därmed
minska belastningen på recipienten så föreslås parkeringsytorna höjdsättas med
lutning mot grönyta.
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1 INLEDNING
Utredningsområdet för dagvattenutredningen omfattar detaljplanen för Vintergatan 19
i Eskilstuna kommun. Fastigheten Vintergatan 19 samt del av allmän platsmark
(Kungsgatan, Gredbyvägen och Ståhlbergsvägen), se Figur 1. Utredningsområdet
angränsar i öst och väst till industriverksamheter, söder om fastigheten domineras av
järnvägsspår och norr om fastigheten ligger Eskilstuna kraftvärmeverk.

Detaljplanen kommer att pröva platsens lämplighet för etablering av kontor, handel,
verksamheter, samhällsservice samt centrumändamål inom planområdet. Den gällande
detaljplanen från 1964 anger att fastigheten ska användas för industriändamål. I den
nordöstra delen får marken inte får bebyggas och det gäller även längs med
Kungsgatan och längs med fastighetens nordvästra gräns.

Fastigheten Vintergatan 19 består idag av en industribyggnad med tillhörande
angöring och parkeringsyta, se Figur 1. Inom fastighetens västra del finns idag även
tre stora gräsytor.

Den befintliga byggnaden kommer att behållas men byggas om invändigt och delvis
utvändigt för att göra plats för ny verksamhet. Parkering och in- och utfarter kommer
att göras om. Om- och tillbyggnaden av den befintliga byggnaden samt parkeringsytan
i nordväst har medgetts bygglov, se Figur 2 för områden inom fastigheten med
bygglov. Planerad till- och ombyggnad av byggnaden kommer att ske under 2020.
Ombyggnad av parkeringsyta i nordväst planeras till 2021.

Figur 1. Ortofoto av utredningsområdet i centrala Eskilstuna.
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Figur 2. Situationsplan för DP Vintergatan 19 (Sweco 2020-09-02). Grönt område med planerat bygglov och
planerad ombyggnad 2021 och blått område med bygglov och planerad till- och ombyggnad 2020.

2 UNDERLAG OCH METOD
Markplaneringsplan över till- och ombyggnad av den befintliga byggnaden och
parkeringen i nordväst, med bygglov, samt situationsplan över planerad ombyggnad
efter planens genomförande har erhållits från SWECO 2020-04-02. Primärkarta över
befintlig bebyggelse och ledningsunderlag för dagvatten på allmän platsmark har
erhållits från ESEM. Geologisk information har inhämtats från Sveriges Geologiska
Undersökning (SGU). Höjder anges i RH 2000. Eskilstuna kommun har även tagit fram
en skyfallsmodell. Denna används för bedömning av befintliga och framtida
översvämningsrisker vid skyfall.

Avrinningsytor har tagits fram med hjälp av erhållen situationsplan för området samt
ortofoto och primärkarta för bedömning av markanvändning innan omdaning.
Beräknad avrinning, rening- och utjämningsbehov är begränsad till planområdet.
Inströmmande dagvatten utifrån planområdet och dagvattenflöden från planområdet
till nedströms liggande områden beaktas. Dagvattenåtgärder föreslås kvartersmarken
(fastigheten Vintergatan 19).

Avrinning har beräknats med rationella metoden enligt Svenskt Vattens publikation
P110. För utredningsområdet har dagvattenflöden beräknats för situationen före och
efter exploatering vid 20-årsregn. För situationen efter exploatering har en
klimatfaktor på 1,25 tillämpats för att beakta ett framtida blötare klimat.

För bedömning av utjämningsbehov har Svenskt Vattens beräkningsmetod enligt
P104/P105 använts. Här har avrinning från markytor efter exploatering beräknats med
1,25 klimatfaktor på 20-årsregn. Flöde från magasinets utlopp är beräknat med
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avrinning från dagens markanvändning utan klimatfaktor och 20-årsregn regn.
Kvarvarande naturmark eller grönyta efter exploatering har inte beräknats för
utjämning då dessa ytor inte antas medföra en ökad avrinning.

För beräkning av dagvattnets föroreningsinnehåll före och efter exploatering har
StormTac v.20.1.1 använts. När föroreningshalter beräknas i StormTac görs detta
utifrån insamlade värden för liknande markanvändning (schablonvärden). Ofta finns
inte platsspecifik information eller information om hur data har samlats in tillgänglig.
När det finns en stor mängd data är sannolikheten större att ett medianvärde är
representativt för områden som är under utredning än att ett medelvärde är det. När
det inte finns en stor mängd data får individuella mätvärden stort genomslag, och
detta kan medföra att ett framräknat schablonvärde inte är representativt för det
område som modelleringen avser.

Tabell 1 Markanvändningstyper med schablonhalter (µg/l) som använts i föroreningsberäkningar i StormTac
v.20.1.1. Färg indikerar säkerhet i mätdata och beror på mängd och spridning.

3 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Utredningen jämför tre olika scenarier enligt Tabell 2. Eftersom till- och ombyggnad av
den befintliga byggnaden har medgetts bygglov där arbetet startar under 2020 blir det
beräkningsförutsättning för befintlig situation (scenario 1). Resterande utformning av
fastigheten ska utredas för dagvattenhantering i scenario 2 och 3.

Tabell 2. Beräkningsförutsättningar för tre jämförda scenarier. Scenario 2 och 3 (planerad) jämförs med
scenario 1 (befintlig situation med ombyggnad enligt bygglov, se)

Markanvändning Avrinningskoefficient

Scenario 1
Befintlig situation med

till- och ombyggnad
enligt bygglov

(ha)

Scenario 2
Planerad situation

utan 7000 kvm
extra byggrätt

(ha)

Scenario 3
Planerad situation

med 7000 kvm
extra byggrätt

(ha)

Tak 0,9 3,4 3,2 3,9

Grönyta 0,1 1,1 0,8 0,8

Parkering/Väg
(hårdgjort)

0,8 4,4 4,4 3,7

GC-väg 0,8 0,3 0,4 0,4

Genomsläppligt,
ej grönt

0,4 0,0 0,3 0,3

Totalt 9,2 9,2 9,2

Reducerad area 6,89 6,94 7,0

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP
Parkering 140 2400 30 40 140 0,45 15 15 140000 0,06
Takyta 170 1200 2,6 7,5 28 0,8 4 4,5 25000 0,01
Blandat grönområde 120 1000 6 12 23 0,27 1,8 1 43000 0,01
Gång & cykelväg 85 1800 3,5 23 20 0,3 7 4 7400 0,01
Grusyta 42 2000 2,2 12 33 0,11 1 0,85 9700 0,01
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4 RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING
Utredningen följer Riktlinjer för dagvattenhantering för Eskilstuna kommunkoncern.
Riktlinjerna för Eskilstuna kommuns dagvattenhantering har sin utgångspunkt i EUs
vattendirektiv, de nationella miljökvalitetsmålen samt målen i Eskilstuna kommuns
vattenplan avseende kommunal, statlig, samfälld och privat mark. Hanteringen av
dagvatten ska utformas i samspel med miljökvalitetsnormerna för vatten.

Följande principer ska tillämpas:

· 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
recipienterna.

· Den naturliga vattenbalansen ska i möjligaste mån behållas genom
infiltration av rent dagvatten. Förorenat dagvatten får inte förorena
grundvatten. 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-Dimensionering av allmänna avloppsledningar, Svenskt
Vatten 2004. P104-Nederbördsdata vid dimensionering och analys av
avloppssystem, Svenskt Vatten 2011. P105- Hållbar dag-och
dräneringsvattenhantering, Svenskt Vatten 2011 samt framtida
anvisningar från Svenskt Vatten.

Behov för flödesutjämning efter planens genomförande beräknas med ett 20-årsregn
med 1,25 klimatfaktor.

Utformningen av området, med avseende på höjdsättning, ska klara ett 100-årsregn
utan att skador inträffar.
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5 RECIPIENT
Recipient för dagvatten från planområdet är Eskilstunaån-Torshällaån, se Figur 3.
Eskilstunaån-Torshällaån (SE658428-153975) har måttlig ekologisk status och uppnår
ej god kemisk status. Att vattenförekomsten inte innehar god ekologisk status beror
på fysisk påverkan och övergödning. När det gäller övergödning bedöms bland annat
utsläpp från Eskilstuna reningsverk ha en betydande påverkan på grund av belastning
av näringsämnen. God ekologisk status kommer inte vara möjligt att uppnå till 2021
på grund av administrativa begräsningar men vattenförekomsten har fått tidsundantag
och åtgärder ska utföras i så stor utsträckning som möjligt för att god ekologisk status
ska kunna uppnås till 2027. När det gäller god kemisk ytvattenstatus så är det mindre
stränga krav för bromerade difenyleter och kvicksilver och kvicksilverföreningar. Detta
på grund av att problemet i dagsläget har en sådan omfattning och karaktär att det i
nuläget saknas tekniska förutsättningar för att åtgärda det, dock så innebär det att de
nuvarande halterna inte får öka.

Miljökvalitetsnormer anger att Eskilstunaån-Torshällaån ska uppnå god ekologisk
status till 2027. God kemisk ytvattenstatus ska uppnås men med tidsfrist vad gäller
antracen, benso(apyrene, fluroanten och naftalen till 2021.

Figur 3. Naturligt avrinningsområde för Eskilstunaån-Torshällaån enligt SMHI och VISS.
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5.1.1 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG

Dagvatten från den södra delen av planområdet avleds via ledningsnät som ansluter
mot ett markavvattningsföretag, enligt uppgift från kommunen, Brunnsta-Hällby-
Ekeby-Svallinge torrläggningsföretag från 1923. Drift och underhåll övertogs av
Tekniska verken mellan 1978–1980 och har idag en oklar status.

Figur 4. Planområdet i förhållande till Markavvattningsföretaget Munkhammar-Skyttinge, Västerby-
Mälhamma torrläggningsföretag från 1922. GIS-underlag från länsstyrelsens i Sörmlands Webbgis.

5.2 MARKFÖRUTSÄTTNINGAR

5.2.1 GEOLOGISKA/HYDROLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Utredningsområdet domineras av postglacial lera (Figur 5), där jorddjupet varierar
mellan 10 - 20 meter. Grundvattennivån i området bedöms enligt utförd geoteknisk
undersökning ligga på omkring 0,5 - 2 meter under markytan och bedöms ligga i nivå
med Eskilstunaån.1

Det har genomförts en geoteknisk undersökning med anledning av en kommande
utbyggnad inom utredningsområdet. Undersökningen är begränsad till en mindre del
av fastigheten och provtagningspunkter inom det markerade området i Figur 6. Den
geotekniska undersökningen visar på fyllnadslager (grusig sandig lera och grusig lerig
sand alternativt sandigt grus) som har ett lager av lera under ned till 7–10 meter under
markytan. Sonderingar visar att leran underlagras av fast friktionsjord eller block ned
till ungefär 8,5 - 16,5 meter under markytan.2 Det finns sättningar i området.

1 Sammanfattning av geoteknisk undersökning, sammanfattning levererad av Sweco Architects AB
2 Sammanfattning av geoteknisk undersökning, sammanfattning levererad av Sweco Architects AB
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Figur 5 SGU:s jordartskarta, jordarter 1:25 000–1:100 000

Figur 6 Figur från geoteknisk sammanfattning, område markerat med svart är där provtagningar skett.
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5.2.2 MARK- OCH GRUNDVATTENFÖRORENINGAR

Inom utredningsområdet finns det inga riskklassade potentiellt förorenade områden,
se Figur 7. Den Ej Riskklassade förorening ligger under den del av befintlig byggnad
som ska bevaras.

Figur 7. Länsstyrelsen Södermanlands läns kartering av potentiellt förorenade områden.

5.3 TEKNISKA AVRINNINGSOMRÅDEN

Dagvatten från planområdet avleds idag via ledningsnätet till två utsläppspunkter i
Eskilstunaån. Ledningen under Gredbyvägen och Bobergsgatan ansluter till en
kombinerad ledning som i normal drift avleder dagvatten ut i ån, vid stora flöden kan
även spillvatten evakuera från den kombinerade ledning. Dagvattenledningen under
Stålbergsvägen har direkt utlopp till ån. Under Kungsgatan finns två äldre
infiltrationsmagasin som är placerade i grönytorna mellan vägen och gång-och
cykelbanan. Respektive magasin har en rännstensbrunn ansluten.

Fastigheten Vintergatan 19 har tre anslutningspunkter mot det allmänna nätet, se
Figur 8. Endast en byggnad antas vara ansluten till anslutningspunkt 1. De tekniska
avrinningsområdena A, B och C är framtagna utifrån den befintliga höjdsättningen
inom fastigheten. Huvuddelen av dagvatten från avrinningsområde A antas ansluta till
anslutningspunkt 4, förutom delar av takvattnet som går direkt på ledning mot
anslutningspunkt 3. Dagvatten från avrinningsområde B avleds via utkastare mot
grönyta som ansluter till Gredbyvägen. Dagvatten från avrinningsområde C avleds mot
anslutningspunkt 2.
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Figur 8. Tekniska avrinningsområden baserad på befintliga anslutningspunkter samt befintlig marklutning.
Ledningsunderlag från ESEM.
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6 DAGVATTENFLÖDEN OCH FÖRDRÖJNINGSBEHOV
I Tabell 3 och Tabell 4 presenteras förändring i flöde före och efter planens
genomförande vid 20- och 100-årsregn för hela planområdet och för fastighetsmarken.
Situationen efter planens genomförande beräknas med en klimatfaktor på 1,25. Den
erforderliga utjämningsvolymen beräknas endast för fastighetsmarken, där
markanvändning som förändrar avrinningen planeras. För detaljer se bilaga 1.

Tabell 3. Beräknade flöden för hela planområdet för de tre olika scenarierna vid 20- och 100-årsregn.
Scenario 1 beräknas utan klimatfaktor och scenario 2 och 3 beräknad med 1,25 klimatfaktor. Scenario 1
gäller befintlig situation och scenario 2 och 3 planerad situation.

Hela DP Flöde 20-årsregn (l/s) Flöde 100-årsregn (l/s)

Scenario 1 1977 3369

Scenario 2 2484 4239

Scenario 3 2509 4282

Tabell 4. Beräknade flöden för fastighetsmarken för de tre olika scenarierna vid 20- och 100-årsregn.
Scenario 1 beräknas utan klimatfaktor och scenario 2 och 3 beräknad med 1,25 klimatfaktor. Scenario 1
gäller befintlig situation och scenario 2 och 3 planerad situation. Utjämningsvolymen beräknad för scenario
2 och 3 med utloppsflöde enligt dagens 20-årsregn utan klimatfaktor.

Fastighetsmark 20-årsregn (l/s)
100-årsregn

(l/s)

Erforderlig
utjämningsvolym
20-årsregn (m3) *

Erforderlig
utjämningsvolym
100-årsregn (m3) *

Scenario 1 1515 2582

Scenario 2 1912 3264 512 1322

Scenario 3 1937 3307 547 1394

*Flödesbegränsning i utlopp av magasin dagens 20-årsregn 1515 l/s

Beräknat utjämningsbehov gäller främst för avrinningsområde A eftersom det är där
den största förändringen kommer att ske avseende markanvändning.

7 FÖRORENINGAR

7.1 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR

Föroreningsberäkningarna är uppdelade i tre olika scenarier, se Tabell 5. Scenario 1 är
befintlig situation utan ASSA:s ombyggnad, Scenario 2 visar befintlig situation med
ASSA:s ombyggnad av parkeringsytan och scenario 3 är med planerad byggrätt på
7000 kvm inklusive ASSA:s ombyggnad av parkering. Det är således av störst intresse
att jämföra scenario 1 och 2 vilket visar att föroreningarna generellt sett håller sig på
samma nivå men att det skett en knapp försämring i scenario 2. I en jämförelse mellan
scenario 1 och 3 så är resultatet liknande resultatet mellan scenario 1 och 2. Det blir
dock en skillnad i vilka ämnen som ökar respektive minskar, det beror på att i scenario
3 så är 7000 kvm hårdgjord yta utbytt mot lika stor area tak. Tak har exempelvis en
högre schablonhalt för fosfor, se Tabell 1, vilket gör att föroreningsmängden för fosfor
ökar med ungefär 0,2 kg/år för scenario 3. Recipienten Eskilstunaån-Torshällaån är
påverkad av övergödning där utsläpp från Eskilstuna reningsverk bedöms ha en
betydande inverkan. Åtgärder för att rena dagvatten och därmed minska
föreningsbelastningen till recipienten kommer att diskuteras i kapitel 9.
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Tabell 5 Beräknade föroreningsmängder från bebyggelse inom utredningsområdet utan LOD-åtgärder
(StormTac 20.1.1).

Ämne Scenario 1 (kg/år) Scenario 2 (kg/år) Scenario 3 (kg/år)

P 6,7 6,7 6,9

N 84 86 82

Pb 0,74 0,74 0,65

Cu 1,1 1,1 1

Zn 3,8 3,9 3,5

Cd 0,026 0,026 0,027

Cr 0,43 0,43 0,39

Ni 0,43 0,44 0,4

SS 3700 3700 3300

BaP 0,0016 0,0016 0,0014

8 FARLIGT GODS OCH EVENTUELL PÅVERKAN PÅ
DAGVATTEN

En sammanställning och bedömning avseende riskkällor som ligger uppströms
fastigheten Vintergatan 19 och som vid ett utsläpp kan sprida föroreningar med
dagvattnet har genomförts. Riskkällorna som har identifierats i samband med arbetet
innefattar tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, en rekommenderad transportled
för farligt gods och en järnväg med godsbangård.

8.1 TILLSTÅNDSPLIKTIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER

I anslutning till fastigheten Vintergatan 19 finns det tillståndspliktiga miljöfarliga
verksamheter. En av dessa är Eskilstuna Energi och Miljös kraftvärmeverk, lokaliserat
på fastigheterna Vattumannen 9 respektive Vattumannen 11 i Eskilstuna, där
omfattande lagring av bland annat eldningsolja 5 förekommer.

På anläggningen finns det två oljecisterner för Eldningsolja 5 som tillsammans rymmer
nästan 15 000 m3. I händelse av en olycka med olja finns det även risker kopplade till
den ammoniak som lagras i en 40 m3-cistern, 25-procentig ammoniaklösning, och det
flisade biobränslet som lagras utomhus på gården samt under tak.3

Utöver kraftvärmeverket finns det även närliggande tillståndspliktiga verksamheter
inom stål- och metallbearbetning och ytbehandling. Sådana verksamheter kan hantera
giftiga och/eller frätande ämnen.

8.2 TRANSPORTLEDER FÖR FARLIGT GODS

Det finns en sekundärled för transporter av farligt gods i anslutning till
utredningsområdet (Kungsgatan).

3https://www.eskilstuna.se/download/18.105971a71665d57eddaaf41f/1542112848469/Seveso%20Kraftv%
C3%A4rmeverket.pdf
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8.3 JÄRNVÄG

I anslutning till fastigheten Vintergatan 19 ligger utöver järnvägen även en
godsbangård, vilket utgör en riskkälla med avseende på förorening av dagvatten.
Olyckor på järnvägen som innefattar transporter med farligt gods är ovanliga, men en
betydande andel av olyckorna som sker inträffar på godsbangårdarna.

8.4 HÖGTRAFIKERADE VÄGAR

Det bedöms inte finnas några högtrafikerade vägar i anslutning till utredningsområdet
men däremot förekommer sannolikt transporter av farligt gods till de identifierade
riskkällorna.

8.5 BEDÖMNING

Utifrån ovanstående identifiering av riskkällor bedöms det finns en risk för utsläpp
som kan förorena dagvatten som rinner mot fastigheten Vintergatan 19. Utsläpp kan
ske från verksamheter eller vid transport av farligt gods (både på järnvägen och
Kungsgatan).

En fördjupad riskutredning bör genomföras för att utreda behovet kring
riskreducerande åtgärder i samband med detaljplaneändringen.

9 ÖVERSVÄMNINGSRISKER

9.1 LEDNINGSNÄT

Markentreprenören som utför entreprenaden för ASSA:s parkeringsyta har försökt
utföra filmning av ledningsnätet för att ta fram dimension och läge på ledningarna. Det
kunde tyvärr inte genomföras filmning från befintliga brunnar på grund av vatten upp
till en nivå av ungefär en decimeter till asfaltsytan. Det innebär att det troligtvis finns
skador på ledningsnätet. Det finns även omfattande sättningar i området.4

9.2 INSTÄNGDA OMRÅDEN OCH SKYFALL

Skyfallsutredningen visar att områdets lågpunkt är placerad i det nordvästra hörnet av
utredningsområdet. De större flödesstråken sker längs med Kungsgatan och
Gredbyvägen. Flödespilarna i Figur 9 visar att vatten rinner till områdets lågpunkt både
inifrån fastigheten och från områden utanför. Det bör därför beaktas vid en eventuell
ny höjdsättning hur vattnet kommer att flöda vid den nya höjdsättningen och påverka
närliggande fastigheter. Det är i dagsläget även en lågpunkt längs med Kungsgatan i
den nordvästra delen av utredningsområdet.

4 Mejl från Bodén mark och anläggning i Mälardalen AB, 2020-04-16.
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Figur 9. Maxflöde vid 100-årsregn med flödesriktning

Figur 10. Maxdjup vid 100-årsregn
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FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING

9.3 RENING

Den marginella ökningen i föroreningsbelastning efter genomförande av planen kräver
inga särskilda reningsanläggningar för att inte förhindra att MKN uppnås i recipienten.

Situationen för recipienten kan dock görs bättre genom mindre åtgärder avseende
rening. Förslagsvis så kan raden med parkeringsplatser det sydvästra hörnet av
fastigheten (inringat i rött i Figur 11) förskjutas söderut (mot grönytan) för att istället
kunna anlägga grönytor mellan parkeringsplatserna där dagvatten vid mindre volymer
kan fördröjas och renas.

ASSA:s parkeringsyta bör också innehålla gröna ytor dit dagvatten kan ledas för att
renas på samma sätt som för den sydvästra parkeringsytan.

För att ge dagvattnet från fastigheten möjlighet att infiltrera och därmed minska
belastningen på recipienten föreslås parkeringsytorna höjdsättas med lutning mot
grönytorna. Detta för att dagvattnet ska avrinna mot grönytorna och inte direkt i
brunnar och ledas orenat till recipienten. De grönytor som tar emot dagvatten från
parkeringsytor förses med brunnar med sandgång som leds vidare till det föreslagna
dagvattenmagasinet i Figur 14. Mindre flöden kan tas omhand på plats av grönytan
och brunnarna används vid högre flöden som bräddningsåtgärd.

Förslagen ovan bedöms inte utgöra större extra merkostnader för dagvattenrening
eftersom gröna ytor och dagvattenbrunnar ändå planeras för fastigheten i samband
med omdaning.

Åtgärderna innebär att den beräknade föroreningsbelastningen för scenario 2 och 3 i
Tabell 5 kan vara förväntas vara lägre då beräkningen inte beaktar några LOD-åtgärder.
Sammanfattningsvis innebär det ökade möjlighet för recipient att uppnå MKN om ovan
nämnda åtgärder vidtas.

Figur 11. Situationsplan för DP Vintergatan 19 (Sweco 2020-09-02).

Grön yta mellan
p-platser
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För att öka infiltrationen ytterligare så kan rasteryta anläggas för parkeringsplatserna.
En rasteryta har hög avskiljning av föroreningar eftersom reningen sker i flera steg. För
att bibehålla rasterytans infiltrationskapacitet så bör sandning vintertid ske med
sandfraktion 4–8 mm och saltning undvikas då det kan ha en negativ inverkan på
infiltrationskapaciteten.5 Se Figur 12 och Figur 13 för principskiss av hur en rasteryta
kan se ut och en bild på färdigt resultat.

Figur 12. Principskiss av genomsläpplig beläggning6.

 Figur 13. Exempel på gräsarmerande betongbeläggning.7

5 Stockholm Vatten och Avfall. https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/gb.pdf
6 ibid.
7 ibid.
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9.4 UTJÄMNING FÖR FLÖDESKONTROLL

För att inte belasta det anslutande ledningsnätet efter planens genomförande, och vid
ökade mängd nederbörd i framtiden på grund av klimatförändring, krävs ett magasin
på ca 500 m3 för dimensionerande 20-årsregn med klimatfaktor. Ifall parkeringsytorna
i den södra delen av utredningsområdet har rasterytor så minskar magasinvolymen till
drygt 440 m3. Volymen förutsätter att ledningsnätet har kapacitet för dagens avrinning
från fastigheten vid 20-årsregn utan klimatfaktor (1515 l/s). Storlek erforderlig volym i
magasin skiljer sig lite mellan scenario 2 och 3, där scenario 3 kräver lite större
magasin.

Eftersom avrinningsområde A avvattnas mot en lågpunkt, i fastighetens nordvästra och
Kungsgatan, rekommenderas utjämning av ökade flöden även vid 100-årsregn. Om
utjämningen kombineras med systemet för 20-årsregn krävs en erforderlig volym på ca
1300 m3. Volymen är framräknat med samma flödesbegräsning som för 20-årsregnet
ovan (1515 l/s).  Den totala magasinsvolymen påverkas marginellt av åtgärder på
marknivå för att minska magasinsvolymen för flödesutjämning, det är de stora
takytorna som ligger till grund för behovet av magasinet.

I Figur 14 presenteras ett konceptuellt förslag på magasin under planerad parkering
för flödesutjämning. Magasinets ytarea (gulskuggat område i är ca 2300 m2) innebär
att magasinet kan göras grunt, ca 0,6 m. Den lägsta marknivån på parkeringen ligger
på +8,8 m och anslutande vattengång på +7,3.

För att magasin ska vara körbart bör det förläggas ca 0,8 m under marknivå. Detta
innebär att magasinets bottennivå hamnar på ca +7,4 m vilket bör tillåta tömning mot
anslutande ledning med självfall. Ungefär erforderlig volym och placering av magasin
gäller för båda scenario 2 och 3.

Figur 14. Principiellt förslag på magasin för flödesutjämning av klimatkompenserat 20- och 100-årsregn
efter planens genomförande. Avtappning från magasin motsvarar dagens flöde från området vid 20-årsregn
utan klimatfaktor. Gulskuggat område motsvarar ca 2300 m2 vilket innebär ett magasin på ca 0,6 m för
utjämning av 100-årsregnet. Lägsta befintlig marknivån inom fastigheten är ca +8,8 och vattengång i
anslutande ledning ligger på ca +7,3.
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Vid projektering av magasin kan mer detaljerad information kring förutsättningar som
anslutningspunkt och grundvattennivåer styra magasinets dimensioner i area och djup.
Till exempel kan magasinet göras djupare om anslutande ledning i gata ligger på lägre
nivå. Det kan även finnas anledning för ny servispunkt om önskemål finns om att göra
magasinet djupare med mindre area. Förutsättning kring anslutningspunkt, vattengång
och grundvattennivåer bör säkerställas inför projektering. En anslutning mot
Gredbyvägen kan underlätta för flödesutjämning av den södra parkeringsytan och bör
utredas vidare, bland annat markavvattningsföretaget status idag.

Vid inträffande av dimensionerande regn (20- till 100-årsregn) kommer det
underjordiska magasinet att fyllas upp först. När magasinet är fullt kommer vatten att
ansamlas på ytan på parkeringsplatsen likt idag. Då flöden letar sig mot lågpunkten
från ett större avrinningsområde, än bara planområdet är det viktigt att lågpunkten
finns kvar för att inte belasta nedströms liggande områden.
För att skydda bebyggelsen samt hålla infarter angöringsbara rekommenderas att
marken ovan magasinet utformas som ”ny lågpunkt” där kontrollerad översvämning
kan ske när det underjordiska magasinet är fullt. Ytan ovan magasinet kan höjdsättas
för att skapa volym för ytlig magasinering vid 100-årsregn. Det vill säga den volym
som förväntas vid dagens 100-årsregn utan omdaning i fastigheten. Ökade flöden vid
100-årsregnet magasineras i det underjordiska magasinet. Denna åtgärd kan även
innebära att Kungsgatan avlastas.

Projektering av lösning bör kombineras med en avrinnings- och hydraulisk modellering
som säkerställer att systemet fungerar enligt beskriven princip. Se Figur 15 för
principiell tvärsektion av systemet.

Figur 15. Principsektion av underjordiskt magasin för flödesutjämning av flöden från fastigheten och ytlig
magasin i ”ny lågpunkt” på parkeringsplats för utjämning av flöden från befintlig lågpunkts
avrinningsområde vid skyfall. Ej skalenlig.
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10 GROV KOSTNADSUPPSKATTNING
DAGVATTENHANTERING

Beräknad föroreningsbelastning efter planens genomförande kräver inga särskilda
reningsanläggningar för att förhindra att MKN uppnås i recipient. Endast mindre
åtgärder, kopplat till höjdsättning, som tillåter avrinning från hårdgjorda ytor mot
grönyta för infiltration av små regn rekommenderas. Dessa innebär ingen merkostnad
med avseende på dagvattenrening.

Föreslaget magasin för flödesutjämning av dimensionerande regn beräknas ha en
investeringskostnad på ca 5 MSEK och driftkostnad på ca 10 000 SEK/år. Gällande
investeringskostnad är de stora posterna prefabricerade-kassetter, fyll, schakt samt
entreprenad.

11 TILLSTÅND DAGVATTENHANTERING
Då inga särskilda anläggningar föreslås för rening av dagvatten krävs ingen anmälan
enligt 9 kap. MB.

Ökad avrinning från planområdet kommer att flödesutjämnas innan det ansluts till
befintligt ledningsnät. Anslutningen föreslås norrut mot Kungsgatan. Vid eventuell
anslutning till Gredbyvägen så bör status för markavvattningsföretaget i väst utredas
vidare.

12 HANTERING AV SKYFALL

Höjdsättning av den del av fastigheten som idag utgörs av den stora lågpunkter bör
göras med försiktighet. Lågpunkten inom fastigheten och längs med Kungsgatan
fungerar idag som fördröjning vid t.ex. skyfall. Om lågpunkten inom fastigheten byggs
bort finns risk att översvämningen förflyttas nedströms.

Utformning av parkeringsytan, i den stora lågpunkten, kan med fördel göras med
översvämningsskydd i åtanke som en multifunktionell yta. Hela ytan kan exempelvis
höjdsättas på en viss nivå som tillåter ett ytligt magasin för kontrollerad hantering av
stora mängder vatten vid skyfall.

Den befintliga lågpunkten inom fastigheten och Kungsgatan, se lila område i Figur 16,
har en totalvolym på ca 5000 m3. Vid ett värsta scenario innebär det att lågpunkten
kan fyllas med ca 5000 m3 (kapacitet i ledningsnät att avleda 20-årsregn beaktas inte).
För att få ett säkert skydd med hjälp av den nya parkeringsytan bör det finnas
uppemot 5000 m3 för magasinering om lågpunkten vid den nya infarten och byggs
bort.

Den faktiska volymen får säkerställas i senare skede då 5000 m3 är ett värsta scenario
och innefattar även del av lågpunkt som ligger i Kungsgatan. För beräkning av volym
som krävs för ytlig magasinering då lågpunkten vid infart och ny byggrätt byggs bort
tas fram med en uppdaterad skyfallsanalys. För principiell placering av den
multifunktionella ytan och sekundära avrinningsstråk mot ytan se Figur 17.
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För att säkerställa planens lämplighet till utökad byggrätt på fastigheten Vintergatan
19 rekommenderas en uppdaterad skyfallsanalys. Eftersom området kan bli hårt
drabbat vid översvämning kan det krävas omfattande höjdsättning för att garantera
framkomlighet vid skyfall. En uppdaterad skyfallsanalys, där planerad bebyggelse
modelleras vid 100-årsregn, kan ge underlag till påverkan upp- och nedströms vid
förändrad höjdsättning. Utifrån påverkan kan åtgärder för gällande höjdsättning
föreslås.

Figur 16. Lågpunkt inom fastigheten Vintergatan 19 och Kungsgatan med tillhörande avrinningsområde mot
lågpunkt enligt Scalgo Live.

Figur 17. Principiellt förslag på multifunktionell yta för hantering av översvämning. Den multifunktionella
ytan används som parkering under vanliga förhållanden och översvämningsyta vi skyfall.
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BILAGA 1. FLÖDESBERÄKNING

Hela DP scenario 1 och 2
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Fastighetsmark scenario 1 och 2
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Hela DP Scenario 1 och 3
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Fastighetsmark Scenario 1 och 3
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