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Sammanfattning 

Sedan 2018 arbetar Eskilstuna kommun med att ta fram en utvecklingsplan för att läka samman 

stadsdelarna Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg (FRL) med varandra och övriga 

Eskilstuna. WRS har fått i uppdrag att göra en övergripande dagvattenutredning för 

utvecklingsplanen. Avgränsningen har gjorts till att utreda en allmän anläggning i sydväst, ett 

dagvattenstråk mellan två lågpunkter centralt i utvecklingsområdet samt dagvattenåtgärder för 

planerad boulevard. Flödes-, magasins- och föroreningsberäkningar har utförts efter att 

utvecklingsområdet har delats upp i 11 avrinningsområden, varav 2 st. avser den planerade 

boulevarden. Magasinsvolymerna bygger på att det framtida flödet från ett 20-årsregn inklusive 

klimatfaktor inte ska vara högre än innan exploatering. Från utvecklingsområdet avleds 

dagvatten i ledningar åt fem håll, varav en mynnar direkt i vattenförekomsten Eskilstunaån-

Torshällaån och tre mynnar i Borsöknabäcken som i sin tur mynnar i Eskilstunaån-Torshällaån. 

I öster sker avvattningen till ett kombinerat nät som leds till avloppsreningsverk innan utsläpp i 

Eskilstunaån-Torshällaån. 

Idag finns det risk för översvämning i flera delar av utvecklingsområdet och utan åtgärder ökar 

riskerna när bebyggelse dels planeras i låglänta områden samt på naturmark. I utredningen 

redovisas resultatet från översiktliga beräkningar för hur stora utjämningsvolymer som krävs för 

att inte situationen ska förvärras. Förslag till nya skyfallsvägar har tagits fram för att bebyggelse 

inte ska riskera att ta skada vid skyfall. I fortsatt planarbete finns behov av att se över områdets 

skyfallshantering. Till följd av exploateringen samt kraftigare regn med ändrat klimat beräknas 

de dimensionerande flödena i alla delområden att öka med planerad markanvändning. I denna 

utredning finns en sammanställning av beräknade utjämningsvolymer som behövs för att inte 

flödena ska öka. Utan dagvattenrenande åtgärder beräknas även föroreningstransporten ut från 

utvecklingsområdet öka. 

En dagvattendamm föreslås i den sydvästra delen av utvecklingsområdet. Dammens renande 

effekt beräknas vara tillräcklig för belastningen från anslutna områden inte ska öka. 

I utvecklingsområdets centrala del föreslås ett öppet dagvattenstråk. Två utformningsalternativ 

föreslås där alternativ 1 är relativt ytligt för avledning av skyfallsflöden och närliggande 

områdens dagvatten. Alternativ 2 är djupare och bedöms kunna ersätta en huvudledning. 

Alternativ 2 innebär även extra flödesutjämning och tillsammans med dagvattendammen 

bedöms det vara tillräckligt för att utjämna flödena från anslutna områden. Både 

dagvattendammen och dagvattenstråket enligt alternativ 2 är placerade i lågpunkter och kan 

inrymma stora volymer vatten vid skyfall. 

Längs planerad boulevard föreslås infiltrationsdiken. Föreslagen dimensionering innebär att 

dimensionerande 20-årsflöden och föroreningsbelastning inte beräknas öka med planerad 

utformning. 

Totalt sett för hela utvecklingsområdet beräknas planerad exploatering, efter införandet av 

föreslagna åtgärder, kunna leda till en något ökad kvävetransport ut från utvecklingsområdet 

och till vattenförekomsten Eskilstunaån-Torshällaån. För att inte riskera att motverka åns 

förutsättningar till att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer, föreslås att dagvattenåtgärder 

även utreds för utvecklingsplanens områden som inte har ingått i denna utredning. Exempelvis 

bör åtgärder i boulevarden kunna anpassas för att även hantera dagvatten från angränsande nya 

bebyggelseområden. Åtgärder för andra delområden behövs även ifall flödena från dessa inte 

ska öka. 
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1 Inledning 

Sedan 2018 arbetar Eskilstuna kommun med att ta fram en utvecklingsplan för att läka samman 

stadsdelarna Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg (FRL) med varandra och övriga 

Eskilstuna. Eskilstuna kommun (2019a) beskriver en utvecklingsplan som 

”ett strategiskt dokument där ett område studeras med syftet att implementera intentionerna i 

kommunens översiktsplan. En utvecklingsplan innehåller konkretiseringar av olika mål och 

ställningstaganden och syftar till att tidigt sätta ett område i ett större sammanhang. Den ligger 

till grund för olika investeringar och detaljplanering inom kommunen och är 

sektorsövergripande.” 

Planområdets yta motsvarar cirka 1,8 kvadratkilometer och dess utbredning visas i Figur 1. 

Planen ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av stadsdelarna och syftar till att skapa 

nya bostäder, fler jobb, en berikande fritid samt en trygg, levande och attraktiv stadsmiljö. 

Stadsdelarna ligger strax sydväst om centrala Eskilstuna och präglas av de planeringsideal som 

gällde under 50-, 60- och 70-talen. Stadsdelarna ligger nära till stora gröna rekreationsområden 

som Kronskogen i väster och Vilsta friluftsområde öster om Eskilstunaån med bland annat 

badplats, minigolf, hästar och skidbacke. Planen beräknas antas under 2021 (Eskilstuna 

kommun, 2020a). 

Eskilstuna kommun har identifierat kritiska lågpunkter och behov av anläggningar för 

dagvatten- och skyfallshantering med hjälp av skyfallskarteringslager. Avsikten är att bevara 

naturmark i befintliga lågpunkter för att säkerställa möjligheten att hantera dagvatten och 

skyfall från både kvartersmark och allmän platsmark. Huvudvägen genom området, det vill säga 

Gillbergavägen och del av Fröslundavägen, är tänkt att utformas som en boulevard. 

Boulevarden planeras att smalnas av och kommer därmed att kunna förses med exempelvis 

svackdiken mellan planerad GC-bana och körbana (Eskilstuna kommun, 2020a). 
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Figur 1. Utvecklingsplanens utbredning i rött samt delområden enligt streckade röda linjer. 

Planerad boulevard är markerad som område F medan övriga delområdesgränser avser 

naturliga vattendelare inom området. Översiktsbild kommer från OpenStreetMap Foundation 

(2021) och ortofotot kommer från Google Maps (2021). 

1.1 Uppdrag och syfte 

WRS har fått i uppdrag av Eskilstuna kommun att göra en övergripande dagvattenutredning för 

utvecklingsplanen för FRL. Syftet är att: 

• Redovisa ytbehov för dagvatten- och skyfall från både kvartersmark och allmän 

platsmark i lågpunkter utpekade i Eskilstuna dagvattenplan. 

• Redovisa föroreningsbelastning och ytbehov för boulevardens dagvattenhantering.  

• Utreda avledning vid skyfall från och mellan de två lågpunkterna öster och söder om 

boulevarden. Redovisa de allmänna anläggningarnas ytbehov på de två utpekade platser 

enligt förfrågningsunderlaget (dagvatten- och skyfallshantering). Två slutliga 

åtgärdsförslag för avledning ska presenteras. 

• Redovisa föroreningsbelastning från området utöver boulevarden. 

• Redovisa vilka volymer som måste kompenseras för när ny bebyggelse planeras i 

instängda lågpunkter och grönområden vars ytliga avrinning sker mot instängda 

lågpunkter. 
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2 Förutsättningar 

2.1 Planområdet och dagens markanvändning 

Utredningsområdet har delats upp i ett flertal delområden, se Figur 1. Uppdelningen utgår ifrån 

att den planerade boulevarden ska utredas för sig samt områdets naturliga vattendelare, vilka får 

ytlig avrinning att rinna åt olika håll. Nuvarande markanvändning beskrivs mer ingående i Figur 

11. Mer övergripande kan det dock sägas att område A, B och C i huvudsak utgörs av 

naturmark såsom skog och ängsmark, vilket syns i Figur 1. I område D finns tre områden med 

flerfamiljshus samt skolområden i väster och öster. Område E domineras av flerfamiljshus, men 

innefattar även mataffärer i öster och väster samt ett påbörjat radhusområde i nordväst. Område 

F utgörs de sträckor där Gillbergavägen och Fröslundavägen planeras bli boulevard, se Figur 2. 

I område G finns lika delar villabebyggelse och flerfamiljshus. I östra delen av område H finns 

skogsområden, flerfamiljshus och skolområden samt låglänt mark med fotbollsplaner och 

grönytor. I den västra delen av område H finns främst åkermark och naturmark samt enstaka 

byggnader. Område I utgörs främst av flerfamiljshus, men innefattar även en vårdcentral i söder 

samt bensinstation, skola och handelsområdet i norr. 

 

Figur 2. Del av Gillbergavägen i väster som planeras bli boulevard. 

2.2 Geologi och topografi 

Områdets jordarter består enligt SGU:s jordartskarta i huvudsak av urberg vid de högre nivåerna 

och postglacial lera i låglänta delar. Mellan områden med urberget och leran finns sandig 

morän, se Figur 3 för jordarter och topografi där nivåer anges i höjdsystemet RH2000. 

Infiltration av dagvatten är generellt möjligt i sandig morän, även om variation i 

infiltrationskapaciteten kan variera. I urberg och lera är infiltration inte möjlig.  

Som topografin enligt Figur 3 visar är området kuperat och varierar mellan nivåer cirka +20 till 

+40 m. Marken i område A sluttar söderut från +26 till +19 vid Gillbergavägen, se Figur 3. 

Även i område B lutar marken mot Gillbergavägen, men från söder och nivån +29. Område B 
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en dalgång mellan höjder. Kullarna toppnivåer är +29 till +30 dalens lägstanivå +19 finns i 

nordväst. I område D sluttar marken generellt åt norr och nivån + 20 vid Gillbergavägen. Högre 

markområden finns i väster, söder och nordost med toppnivåer om +29, +29 respektive + 26. 

Även område E är kuperat med höjder på cirka +26 till +30 i väster, söder och öster. I område E 

finns låglänta områden på +21 centralt, +22 i norr och +18 i nordväst. Område F med 

Gillbergavägen och Fröslundavägen är låglänt med nivåer från +19 till +23. Område G sluttar 

från nivån +41 i norr till +22 vid Gillbergavägen i söder. Område H utgörs främst av en flack 

dalgång med nivån cirka +21. I östra område H ökar marknivån till cirka +30 och längs i 

sydväst är marknivån +17. Marken i område I sluttar generellt från nivåer på cirka +30 i väster 

till cirka +21 i öster. Idag finns det instängda lågpunkter i främst område D, E och H. 

 

Figur 3. Jordartskarta från SGU (2020) samt höjdkurvor med 1 m intervall. 

2.2.1 Markföroreningar 

Inom utredningsområdets östra del har två platser pekats ut att potentiellt kunna vara 

förorenade. Platserna är markerade i Figur 4 och utgörs av en bensinstation och en skolbyggnad 

där det tidigare har funnits en kemtvätt. Den före detta kemtvätten har sanerats innan marken 

började användas för skolverksamhet (Structor Miljöteknik AB, 2002). Efter ett oljeläckage på 

bensinstationen har undersökningar inte kunnat påvisa mer än mycket låga föroreningshalter i 

marken (RGS 90, 2011). Platsen för den före detta kemtvätten är inte utpekad för planerad 

exploatering i utvecklingsplanen och bedöms inte påverka dagvattenhanteringen. 

Bensinstationen kan komma att ersättas med ny bebyggelse. Om lokala dagvattenåtgärder 

placeras på platsen för bensinstationen bör de anläggas med tät botten och inte infiltrera genom 

eventuell förorenad mark. 
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Figur 4. Bokstaven E med vit bakgrund markerar två platser inom delområde I, vilka pekats 

ut att potentiellt kunna vara förorenade. Den västra platsen är en före detta kemtvätt och 

den östra platsen är en bensinstation. Bakgrundsbild från Google Maps (2021). 

2.3 Ytvattenförekomst 

En vattendelare i planområdet gör att vattnet avrinner åt öster och väster. Dagvatten från en 

mindre del i planområdets östra sida transporteras i ledning direkt till ytvattenförekomsten 

Eskilstunaån-Torshällaån (SE658428-153975). Resterande del av dagvattnet i öster leds via 

kombinerat nät till avloppsreningsverk som släpper ut renat vatten i Eskilstunaån-Torshällaån. 

Dagvatten i väster, det vill säga huvuddelen av områdets dagvatten leds också till 

vattenförekomsten, men passerar först genom det cirka 4 km långa diket Borsöknabäcken i 

väster innan det når ån. 

Eskilstunaån-Torshällaån omfattas av EU:s ramvattendirektiv och miljökvalitetsnormer (MKN). 

Vattenförekomsten, vattendelare och platsen för planområdet visas i Figur 5. Enligt den senaste 

fastställda förvaltningscykeln, den tredje, bedöms vattenförekomsten till måttlig ekologisk 

status baserat på övergödning och fysisk påverkan. Den biologiska kvalitetsfaktorn påväxt-

kiselalger visar måttlig status. Vattendraget har förhöjda totalfosforhalter och näringsämnen 

bedöms till otillfredsställande. Vattendragets konnektivitet bedöms som dålig då det har 

vandringshinder och dess morfologiska tillstånd bedöms till otillfredsställande. 

Vattenförekomstens kvalitetskrav är god ekologisk status år 2027. 

Vattendraget uppnår inte god kemisk status. Förutom för de överallt överskridande ämnena 

kvicksilver och bromerade difenyletrar där halterna inom samtliga vattenförekomster bedöms 

överskridas i Sverige, har vattenförekomsten tidsfrist till 2021 för PAH:erna antracen, 

benso(a)pyrene, fluoranten och naftalen (VISS - Vatteninformationssystem Sverige, 2020). 

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). 
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Att huvuddelen av utvecklingsplanens område först leds cirka 4 km genom Borsöknabäcken gör 

kopplingen mellan planområdets föroreningsbelastning och vattenförekomsten relativt svag, se 

Figur 5. Dessutom leds en stor del av dagvattnet i öster via kombinerat ledningsnät till ett 

avloppsreningsverk för rening innan det släpps ut i ytvattenförekomsten. 

 

Figur 5. Figur över ytvattenförekomsten Eskilstunaån-Torshällaån och diket Borsöknabäcken. 

Utredningsområdets ungefärliga utbredning är markerad, liksom två vattendelare i området. 

Dagvattnets väg till ån är markerad med lila pilar. Till följd av kombinerat ledningsnät 

passerar en del dagvatten ett avloppsreningsverk innan utsläpp i ån. Bakgrundsbilden är 

hämtad från VISS – Vatteninformation Sverige (2020). 

2.4 Nuvarande dagvattenhantering 

2.4.1 Naturliga avrinningsområden 

Områdets naturliga avrinning, det vill säga de vägar som dagvattnet skulle ta utan hänsyn till 

ledningsnät och då ledningsnätet är fullt, redovisas i Figur 6. Som nämns i kommande avsnitt 

2.4.2 innehåller planområdet ett flertal lågpunkter. Avrinningspilarna i Figur 6 visar de vägar 

som vattnet tar när lågpunkterna är fyllda och bräddar. Figuren visar även fyra områden utanför 

plangränsen i nordost och söder, vars avrinning rinner in mot planområdet. 
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Figur 6. Områdets naturliga avrinning, det vill säga de vägar som dagvattnet tar då det följer 

topografin och då lågpunkter är fulla och bräddar. Ingen hänsyn tas till ledningsnät utan 

visar en situation vid exempelvis skyfall då ledningsnätet är fullt. Bakgrundsbild från 

OpenStreetMap Foundation (2021). 

2.4.2 Lågpunkter och översvämningsrisker 

En skyfallskartering för Eskilstuna med hänsyn till ledningsnätets kapacitet samt markens 

infiltrationsförmåga har utförts av DHI i april 2019. Karteringen gäller för ett 100-årsregn med 

klimatfaktor 1,25 och visar maximalt vattendjup vid platser där det kan samlas vatten (DHI, 

2019). En klimatfaktor används för att ta höjd för större flöden till följd av ett framtida ändrat 

klimat och faktorn 1,25 innebär 25 % större flöden. Resultatet från karteringen är inlagt i Figur 

7 och visar ett stort antal platser inom utredningsområdet där vatten riskerar att samlas vid 

skyfall. Enligt Eskilstuna kommun (2021a) planeras ett flertal bostäder på platser som riskerar 

att översvämmas samt i avrinningsvägar för skyfallsflöden. I bilaga 1 finns en sammanställning 

över skyfallsproblematik att utreda vidare under fortsatt planarbete. 

Enligt VA-huvudmannen Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö finns det inga kända problem 

med översvämningar inom planområdet. Dock har det förekommit dämningar i Borsöknabäcken 

som finns precis väster om planområdet (Eriksson, 2021a. Muntligen). 
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Figur 7. Lågpunkter och platser där ett 100-årsregn innebär risk för stående vatten inom och 

utanför planområdet. Karteringen är ett GIS-lager från en bilaga till en skyfallskartering med 

klimatfaktor 1,25 utförd av DHI (2019). I karteringen har hänsyn tagits till markens 

infiltration och ledningsnätets kapacitet. Borsöknabäcken är inom mörkblått område längst 

till vänster i bild. Ortofotot kommer från Google Maps (2021). 

2.4.3 Tekniska avrinningsområden och befintligt ledningsnät 

Tekniska anläggningar som dagvattenbrunnar och ledningar får dagvattnet att transporteras på 

ett annat sätt än den naturliga avrinningen som redovisas i Figur 6. Utifrån ett flertal lokala 

vattendelare har planområdet delats in i ytterligare delområden i syfte att förenkla och förtydliga 

flödesberäkningar och åtgärdsförslag. I Figur 8 redovisas uppdelningen i delområden, den väg 

som dagvattnet tar via ledningar samt nätets utsläppspunkter i Borsöknabäcken och 

Eskilstunaån. 

Ytan som utgörs av delområde E3, E4 och E5 är uppdelad utifrån att det planeras bebyggelse i 

E3 och E4, medan E5 enligt kommer att förbli opåverkad. Som Figur 8 visar påverkas fyra 

delområden även av avrinning från mark utanför planområdet. De delområden som påverkas är 

F4, H2, I5 och I6. Områden utanför, vars avrinning rinner in i mot planområdet är markerade 

med prefixet U framför områdesnamnet på det område de avbördas till. 

Till skillnad från den naturliga avrinningen transporteras dagvatten från hela område D, E1-E6 

samt F1-F2 västerut till Borsöknabäcken. Område H5 avvattnas via ledningar genom H3. 

Dagvatten från H3 leds genom H2 istället för att avrinna ut från planområdet till UH2. 

Sammanfattningsvis sker dagvattenavledningen i ledningar åt fem håll, varav en mynnar direkt i 

vattenförekomsten Eskilstunaån och tre mynnar i Borsöknabäcken som i sin tur mynnar i 

Eskilstunaån. I öster sker avvattningen till kombinerat nät som leds till avloppsreningsverk 

innan utsläpp i Eskilstunaån. Utsläppspunkter för de olika områdena redovisas i Figur 8 
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För område I1, I4-I6 samt, UI5 och UI6 i öster sker dagvattenhanteringen via ett kombinerat nät 

där dagvattnet blandas med spillvatten och leds norrut till stadens avloppsreningsverk.VA-

huvudmannen Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö har en långsiktig plan att stegvis utöka 

dagvattenätet i öster (Eriksson, 2021a. Muntligen). 

 

Figur 8. Teknisk avrinning i området, det vill säga de vägar som dagvattnet tar till följd av 

ledningsnätet. Planområdets indelning i ett flertal delavrinningsområden har främst gjorts 

utifrån lokala vattendelare. Ytan som utgörs av delområde E3, E4 och E5 är uppdelad utifrån 

att det planeras bebyggelse i E3 och E4Notera att områden I1, I4-I6 samt UI5-6 avvattnas 

via kombinerat nät norrut förbi område H8 och G2. Bakgrundsbild från OpenStreetMap 

Foundation (2021). 

2.4.4 Markavvattningsföretag 

Det finns inga markavvattningsföretag inom planområdet (Länsstyrelserna, 2021). 
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2.5 Riktlinjer för dagvattenhantering 

Hösten 2020 antog Eskilstunas kommunfullmäktige en dagvattenplan samt en dagvattenpolicy 

för dagvattenhanteringen i kommunen. Dagvattenplanen är cirka 70 sidor lång och omfattar en 

nulägesbild över kommunens dagvattenhantering samt åtgärder för hur målen i 

dagvattenpolicyn ska uppnås (Eskilstuna kommun, 2020b). I dagvattenpolicyn (Eskilstuna 

kommun, 2020c) finns följande mål för vad dagvattenarbetet i kommunen ska leda till att: 

1. ”förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag som tar emot dagvatten, med särskilt 

fokus på Eskilstunaån, så att det finns goda förutsättningar för biologisk mångfald, 

fiske, bad och rekreation och så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan uppfyllas. 

2. den naturliga grundvattenbildningen inte påverkas negativt och att statusen för 

grundvattenförekomster inte försämras; 

3. skador på allmänna och enskilda intressen till följd av kraftiga regn och skyfall i ett 

förändrat klimat minimeras så långt det är rimligt 

4. dagvattenhanteringen utifrån förutsättningarna på platsen, berikar bebyggelsemiljön 

med avseende på estetiska upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk 

mångfald. 

5. den är samhällsekonomiskt effektiv och präglas av samverkan.” 

Exempel på strategier som anges i policyn är rening och utjämning av dagvatten nära källan för 

mål nr 1 och 3 samt att exploatörer och fastighetsägare bör vidta åtgärder så att de första 20 mm 

regn kan fördröjas på fastigheten. Den gemensamma målsättningen vid nybyggnation är att det 

framtida flödet från ett 20-årsregn inklusive klimatfaktor inte ska vara högre än innan 

exploatering (Eskilstuna kommun, 2020c). 

I uppdragsbeskrivningen (Eskilstuna kommun, 2020a) finns även följande tillägg till för just 

denna utredning: 

”Dimensionering och höjdsättning ska följa svenskt vattens publikationer P110 och P105. 

Utredningen ska följa principer i Eskilstuna kommuns dagvattenplan och dagvattenpolicy med 

undantag för dagvattenhantering av ett 20-årsregn inne på kvartersmark. Motiveringen till 

detta är att det är ett riskområde och att den planerade förtätningen förväntas bli av sådan art 

att det inte är möjligt att hantera 20 års regnet inne på fastighetsmark. Det allmänna 

dagvattensystemet ska kunna hantera dagvatten upp till ett 20-års regn. För hantering av 

vägdagvatten föredrar väghållaren i första hand anläggningar som krossdiken, gräsbeklädda 

svackdiken med bakgrunden att dessa är lättare att drifta.” 

I flödesberäkningar ska även klimatfaktorn 1,25 användas för att ta höjd till ökade flöden med 

ett ändrat klimat (Eskilstuna kommun, 2020a). 
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2.6 Planerad exploatering 

Som nämns i avsnitt 1 tas utvecklingsplanen fram inom ramen för att läka samman stadsdelarna 

Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg (FRL) med varandra och övriga Eskilstuna. Planen 

syftar till att skapa nya bostäder, fler jobb, en berikande fritid samt en trygg, levande och 

attraktiv stadsmiljö. Vägen i delområdena F1-F4 ska breddas och göras om till en boulevard 

som ska kantas av ny bebyggelse. I område F3 planeras ett torg kring boulevarden. Figur 1 visar 

var nya byggnader och vägar planeras. Nya bebyggelseområden eller förtätning planeras i alla 

delområden förutom i område A1, B1, C, E5, H1, H8, I4 och I5. 

 

Figur 9. Planerad bebyggelse och vägar enligt Eskilstuna kommun (2021a). Byggnation av de 

icke ifyllda byggnaderna i område E7 har redan påbörjats och ses i denna utredning som del 

av nulägessituationen. Bakgrundsbild från OpenStreetMap Foundation (2021). 

 

Figur 10. Planerad utformning av del av Boulevarden. Utklipp från skiss av Eskilstuna 

kommun (2021b) för del av Gilbergaleden. 
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3 Flödes- och föroreningsberäkningar 

Avrinningen från planområdet före och efter exploatering har beräknats enligt branschstandard i 

publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016). Beräkning av föroreningsbelastning från området har 

gjorts med hjälp av modellering i StormTac (2021). Eskilstuna kommun har ställt kravet att 

flöden och magasinsbehov ska beräknas utifrån ett 20-årsregn. Utifrån den väg som dagvattnet 

tar eller planeras att ta har flera delområden slagits ihop i grupper. Exempelvis redovisas 

områdena G1, G2 och H2-H8 tillsammans då det finns planer på en gemensam 

dagvattenanläggning för dessa. Indelningen och en förklaring till den redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1. Sammanslagning av delområden samt förklaring till indelningen. Då område C och 

H1 varken ska bebyggas eller avvattnas mot övriga delområden är de inte medtagna i 

flödesberäkningarna 

Område Indelningsförklaring 

A,B Gemensam avrinningsväg (via F1) 

D (D1-3) Avvattnas via gemensamt ledningsnät (mot F1) 

E1-6 
Avvattning/föreslagen avvattning i gemensamt ledningsnät mot utsläppspunkt i 

Borsöknabäcken (via F1 och F2) 

E7 Avvattnas separat åt norr 

F1-2 Avvattnas mot samma utsläppspunkt i Borsöknabäcken 

F3-4 Avvattnas mot samma utsläppspunkt i Borsöknabäcken 

G,H2-8 Föreslås få gemensam dagvattenanläggning 

I1,I4-6 Avvattnas via kombinerat nät till reningsverk 

I2-3 Avvattnas separat 

 

3.1 Markanvändning 

Området består i dag av en blandning av flerfamiljshus, villor, industri, parkmark, skogsmark, 

jordbruksmark och vägar. Enligt planerad exploatering kommer framtida markanvändning bestå 

samma markanvändningsslag, men med en annan fördelning. Exploateringen innebär främst att 

skog, jordbruksmark och parkmark ersätts med flerfamiljshusområden samt en förtätning i de 

befintliga flerfamiljshusområdena. För att kunna beräkna flöden och föroreningar har en grov 

markkartering av området utförts utifrån dagens situation samt den planerade, vilket illustreras i 

Figur 11. Det bör noteras att exempelvis markanvändningstyperna flerfamiljshusområde och 

villaområde även innefattar lokalgator och grönytor. 
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Figur 11. Markanvändning före och efter planerad exploatering. Ortofotot kommer från 

Google maps (2021). I markkarteringen för den planerade markanvändningen på 

boulevarden har befintlig parkmark ersatts med GC-väg. Det bör noteras att exempelvis 

markanvändningstyperna flerfamiljshusområde och villaområde även innefattar lokalgator 

och grönytor. 
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Med planerad exploatering förväntas hårdgörningsgraden i området att öka, vilket kan förklaras 

med en så kallad avrinningskoefficient (φ). Koefficienten anger hur stor andel av nederbörden 

som avrinner och inte kvarhålls och infiltrerar i marken eller avdunstar. En större 

avrinningskoefficient innebär mer hårdgjorda ytor och därmed en större andel avrinnande 

nederbörd. Exempelvis har tak avrinningskoefficienten 0,9 och grönytor 0,1. Den reducerade 

arean (Ared) är ett mått på den faktiska hårdgjorda ytan och fås genom att multiplicera area (A) 

med avrinningskoefficienten. I bilaga 2 redovisas markanvändning, avrinningskoefficient och 

Ared för de sammanslagna delområdena. För att ta hänsyn till den förtätning som planeras i 

flerfamiljshusområdena används en något större avrinningskoefficient. Avrinningskoefficienten 

0,5 har använts för framtida flerfamiljshusområden jämfört med 0,4 som används för dagens 

flerfamiljshusområden. De markanvändningsslag och avrinningskoefficienter som används 

redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Markanvändningsslag och avrinningskoefficienter som används i beräkningarna. 

Tecknet φ avser avrinningskoefficient och förtätning planeras enbart i områden med 

flerfamiljshus. Det bör noteras att exempelvis markanvändningstyperna 

flerfamiljshusområde och villaområde även innefattar lokalgator och grönytor 

Markanvändning ϕ ϕ vid förtätning 

Flerfamiljshus 0,4 0,5 

Villor 0,35  

Väg 0,8  

GC-väg 0,8  

Parkmark 0,1  

Industri 0,5  

Jordbruk 0,05  

Skog 0,1  

 

3.2 Flöden 

För beräkning av dimensionerande flöden har den så kallade rationella metoden använts 

(Ekvation 1) enligt branschstandard (Svenskt Vatten, 2016). Rationella metoden är en statistisk 

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

rinntider inom området. 

Ekvation 1. Rationella metoden, beräkning av dimensionerande flöde. 

 Qdim = dimensionerande flöde [l/s] 

 A = avrinningsområdets area [ha] 

 φ = avrinningskoefficient [-] 

 i(tr) = dimensionerande nederbördsintensitet [l/s ha], beror på 

 regnets återkomsttid (T) och dimensionerande varaktighet (tr) 

 kf = klimatfaktor [-] 

 

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓 

 

Areor (A) och avrinningskoefficienter (φ) har använts enligt Tabell 2. 
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Regnets dimensionerande intensitet beror av rinntiden för dagvattnet inom området. Rinntiden 

används i rationella metoden för att få den dimensionerande varaktigheten för regnet. Kortast 

beräkningsmässigt rekommenderad rinntid är 10 minuter. I Tabell 3 redovisas de rinntider som 

används i beräkningarna. Rinntiderna är framräknade utifrån rinnhastigheter 0,1 m/s, 0,5 m/s 

respektive 1,5 m/s för mark, dike, respektive ledning. 

Tabell 3. Beräknad rinntid inom de olika områdena 

Område Rinntid idag Rinntid framtid 

 min min 

A,B 30 15 

D 20 20 

E1-6 20 20 

E7 20 20 

F1-2 10 10 

F3-4 10 10 

G,H2-8 30 30 

I1,I4-6 20 20 

I2-3 30 15 

 

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

motsvarande flöde inträffar eller överskrids ett enskilt år. Ett 10-årsregn är ett regntillfälle där 

sannolikheten att det inträffar ett enskilt år är 1 på 10. Dimensionerande flöden beräknas i denna 

utredning för regn med 20 års återkomsttid. 

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

nederbördens ökade mängder och intensitet i framtiden. Klimatfaktorn 1,25 används vilket avser 

25 % större intensitet än utan kf. Nederbördsintensitet, med och utan kf för olika varaktigheter 

redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4. Regnintensiteter för olika blockregn enligt Dahlströms α/β-formel (Dahlström, 

2010). Kf är förkortning för klimatfaktor vilken läggs på för framtida flöden för att ta höjd för 

effekten av klimatförändringar 

Återkomsttid Varaktighet Regnintensitet Regnintensitet inkl. kf 1,25 

   l/s*ha l/s*ha 

20 år 10 min 287 359 

20 år 15 min 227 284 

20 år 20 min 190 238 

20 år 30 min 145 181 
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3.2.1 Dimensionerande flöde idag 

Beräknade flöden för ett 20-årsregn med nuvarande markanvändning i de sammanslagna 

delområdena redovisas i Tabell 5. 

Tabell 5. De sammanslagna delområdenas totala ytor, sammanvägda avrinningskoefficienter 

(ϕ), reducerade ytor (Ared) samt beräknade flöden för ett 20-årsregn (Q20) för dagens 

situation. Värdena är avrundade till två värdesiffror 

Område Area ϕ Ared Q20 

  ha - ha l/s 

A,B 5,7 0,1 0,57 80 

D 26 0,32 8,3 1600 

E1-6 24 0,32 7,8 1500 

E7 8,3 0,31 2,6 500 

F1-2 3,9 0,43 1,7 480 

F3-4 3,6 0,52 1,9 540 

G,H2-8 55 0,26 14 2000 

I1,I4-6 24 0,37 8,7 1600 

I2-3 4,3 0,19 0,82 120 

 

3.2.2 Dimensionerande flöde efter exploatering 

I Tabell 6 redovisas resultaten från flödesberäkningarna för den planerade markanvändningen. 

Det dimensionerande dagvattenflödet förväntas öka i alla delområden. Förutom ökade flöden till 

följd av användandet av en klimatfaktor sker ökningen eftersom grönområden med låg 

avrinning exploateras samt då förtätning sker. För flera av områdena beräknas flödena öka till 

de dubbla eller större. 

Tabell 6. Den framtida situationen efter planerad exploatering. De sammanslagna 

delområdenas totala ytor, sammanvägda avrinningskoefficienter (ϕ), reducerade ytor (Ared) 

samt beräknade flöden för ett 20-årsregn (Q20) inklusive klimatfaktor (kf). Värdena är 

avrundade till två värdesiffror 

Område Area ϕ Ared Q20 inkl. kf Ökning jmf. idag 

  ha - ha l/s l/s 

A,B 5,7 0,23 1,3 370 290 

D 26 0,47 12 2900 1400 

E1-6 24 0,50 12 2800 1300 

E7 8,3 0,38 3,2 750 260 

F1-2 3,9 0,8 3,1 1100 640 

F3-4 3,6 0,8 2,9 1000 500 

G,H2-8 55 0,41 23 4000 2100 

I1,I4-6 24 0,38 9,0 2100 480 

I2-3 4,3 0,39 1,7 480 360 
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3.2.3 Flöden från mark utanför planområdet 

Förutom avrinning från nederbörd som faller inom planens delområden tillkommer även 

dagvatten från mark utanför planområdet. Områdenas utbredning och ledningsnät visas i Figur 

8. Markanvändningen beskrivs i Figur 11 och i bilaga 2. Dimensionerande flöden med och utan 

klimatfaktor redovisas i Tabell 7. 

Tabell 7. Beräknade dimensionerande flöden, utan och med klimatfaktor 1,25 (kf), från mark 

utanför planområdet. Rinntiden som avgör dimensionerande regnintensitet är vald utifrån de 

områden som dagvattnet transporteras genom. Tabellen visar de sammanslagna 

delområdenas totala ytor, sammanvägda avrinningskoefficienter (ϕ), reducerade ytor (Ared) 

samt beräknade flöden för ett 20-årsregn (Q20). Värdena är avrundade till två värdesiffror 

Område Area ϕ Ared Q20 Q20 inkl. kf. Rinntid Anm. 

  ha - ha l/s l/s min  

UH2 17 0,40 6,7 970 1200 30  

UF4 8,6 0,38 3,3 620 780 30 
Samma rinntid som 

G,H2-8  

UI5 8,6 0,38 3,2 620 770 20 
Samma rinntid som 

I1,I4-6  

UI6 0,66 0,35 0,23 44 54 20 
Samma rinntid som 

I1,I4-6  

 

3.3 Magasinsbehov 

Fördröjningskravet från Eskilstuna kommun är att beräknat 20-årsflöde i framtiden inte får öka 

jämfört med dagens flöde. Magasinsberäkningar har utifrån detta krav utförts enligt ekvation 9.1 

i Svenskt Vatten (2016), viken redovisas i ekvation 2. 

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

V = specifik magasinsvolym (m3/hared) 

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

tregn = regnvaraktighet (min) 

trinn = rinntid (min) 

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

 

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

) 

 

För att flödena inte ska öka jämfört med dagens situation krävs de utjämningsvolymer som 

redovisas i Tabell 8. Tabellens ena kolumn avser volym då att magasinen har ett konstant 

tappflöde med flödesregulator, d.v.s. att avtappningen sker med full kapacitet under hela 

tappfasen. 

Det är dock vanligt att ett strypt utlopp används, vilket dimensioneras för att aldrig släppa ut 

mer än önskat maximalt flöde oavsett dämning eller ej. För att få beräkningarna att gälla för ett 

passivt strypt utlopp (ej flödesregulator) används en så kallad reducerad flödesfaktor (0,67) som 

multipliceras med det dimensionerande tappflödet. Beräkningsresultatet motsvarar därmed 

flödeskapacitet vid fullgående tappledning. Förutom magasinsbehovet för magasin med 

flödesregulator visar Tabell 8 även det större magasinsbehovet som kommer av att ett strypt 

utlopp används. 
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Tabell 8. Erforderlig magasinsvolym 20-årsregn, med samt utan flödesregulator, för att 

flödet ej ska öka med planerad exploatering 

Område 
Magasinsvolym med 

flödesregulator 

Magasinsvolym utan flödesregulator 

(strypt utlopp) 

  m3 m3 

A,B 220 290 

D 710 1400 

E1-6 720 1400 

E7 97 270 

F1-2 - Boulevarden 430 590 

F3-4 - Boulevarden 130 280 

G,H2-8 1800 3200 

I1,I4-6 110 560 

I2-3 260 350 

 

3.4 Skyfall och översvämningsrisk 

Eskilstunas skyfallskartering (DHI, 2019) visar det finns risker för översvämning i flera delar av 

planområdet. Det är problematiskt att bebyggelse dels planeras i låglänta områden samt på 

grönområden och naturmark, vilket ökar flödena. För att visa och utreda problematiken har en 

ansats gjorts för att beräkna hur stora utjämningsvolymer som krävs för att inte situationen ska 

förvärras. Delutredningen för skyfallsproblematiken redovisas i bilaga 1. 

3.5 Närsalts- och föroreningsberäkningar 

Förorenings- och närsaltmängder i dagvattnet som alstras inom området har beräknats med 

beräkningsverktyget StormTac (2021). Beräkningarna i verktyget görs utifrån indata i form av 

markanvändningsslag och årsmedelnederbörd. Modellen använder sig av 

markanvändningsspecifika avrinningskoefficienter och schablonhalter för ett flertal 

markanvändningsslag och vanligt förekommande dagvattenföroreningar. Detta gör att resultaten 

inte bör avläsas i exakta tal utan snarare ses som en indikation på föroreningsbelastning då både 

beräkningsverktyget och indata inhyser både osäkerheter och variationer. 

I beräkningarna har den korrigerade årliga nederbörden 640 mm använts (SMHI Vattenwebb, 

2021). I Stormtac har samma markanvändningsslag använts som för flödesberäkningarna, se 

bilaga 2. Gillbergavägen och Fröslundavägen har enligt Eskilstuna kommun (2019b) 

intensiteten cirka 9 000 fordon/dygn, vilket motsvarar kategorin väg 5 i Stormtac. På samma vis 

som för flödesberäkningarna har valet gjorts att öka avrinningskoefficienten för framtida 

flerfamiljshus från dagens 0,4 till 0,5 i områden där förtätning sker. Ökningen bedöms motsvara 

effekten av en tätare bebyggelseutformning. 

Förutom nio standardämnen har även föroreningsbelastningen beräknats för PAH16 då denna 

PAH-samling anses vara relevant med avseende på recipientens miljökvalitetsnormer för 

PAH:er. Det bör dock påpekas att resultaten för dessa ämnen är mer osäkra på grund av färre 

data i Stormtac. 
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3.5.1 Område F – Boulevarden 

Beräknad föroreningsbelastning för dagens och planerad utformning av bulevarden uppdelad i 

område F1-2 och F3-4, utan reningsåtgärder, finns i Tabell 9. I resultaten ingår även basflödet, 

det vill säga torrvädersavrinningen. Resultaten visar att en ny utformning utan reningsåtgärder 

skulle innebära en ökning av samtliga ämnen, vilket förklaras av att grönytor ersätts med 

asfaltsytor som genereras mer avrinning och högre föroreningshalter. 

Tabell 9. Beräknad närings- och föroreningsbelastning för dagens och planerad utformning 

av bulevarden utan åtgärder. Mängderna fosfor, kväve, bly, koppar, zink och partiklar (SS) 

är angivna i kg/år, medan övriga föroreningar är angivna i g/år. PAH16 avser summan av 16 

vanliga PAH:er, vilka innefattar de som recipienten idag har problem med. Mängderna är 

avrundade till två värdesiffror 

Område P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS PAH16 

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

F1-2 Idag 2 25 0,11 0,32 0,91 3,7 95 77 940 7,9 

F1-2 Framtid 2,5 41 0,14 0,54 1,1 6,4 160 110 960 9,1 

Ökning 0,5 16 0,03 0,22 0,19 2,7 65 33 20 1,2 

           

F3-4 Idag 2,2 28 0,12 0,37 1,1 4,2 110 89 1100 9,3 

F3-4 Framtid 2,6 39 0,14 0,53 1,2 6,1 160 120 1100 10 

Ökning 0,4 11 0,02 0,16 0,1 1,9 50 31 0 0,7 

           

Idag totalt 4,2 53 0,23 0,69 2,0 7,9 205 166 2040 17 

Framtid totalt 5,1 80 0,28 1,1 2,3 13 320 230 2060 19 

Ökning 

totalt 
0,9 27 0,05 0,38 0,29 4,6 115 64 20 1,9 

 

3.5.2 Resterande områden inom utvecklingsplanen 

Beräkningsresultaten för föroreningsbelastningen från planens områden exklusive boulevarden 

redovisas i Tabell 10. I resultaten ingår även basflödet, det vill säga torrvädersavrinningen. 

Jämfört med nuvarande situation ökar belastningen i alla områden efter exploatering, förutom i 

C och H1 där ingen förändring planeras. Ökningen förklaras av den förtätning som planeras 

samt att marken som exploateras på många platser idag består av mager naturmark. 
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Tabell 10. Beräknad närings- och föroreningsbelastning innan och efter planerad exploatering 

utan åtgärder. Mängderna fosfor, kväve, bly, koppar, zink och partiklar (SS) är angivna i 

kg/år, medan övriga föroreningar är angivna i g/år. PAH16 avser summan av 16 vanliga 

PAH:er, vilka innefattar de som recipienten idag har problem med. Mängderna är avrundade 

till två värdesiffror 

Område P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS PAH16 

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

A,B Idag 0,24 4,0 0,036 0,056 0,13 1,2 22 35 190 0,58 

A,B Framtid 1,6 13 0,11 0,22 0,71 5,0 88 83 560 4,0 

Ökning 1,4 9,0 0,074 0,16 0,58 3,8 66 48 370 3,4 

           

C 

(oförändrat) 
1,6 39 0,11 0,17 0,34 2,4 49 59 1100 1,4 

           

D Idag 13 110 0,79 1,6 5,5 36 630 530 3800 30 

D Framtid 20 150 1,2 2,5 8,4 56 970 780 5800 48 

Ökning 7,0 40 0,41 0,9 2,9 20 340 250 2000 18 

           

E1-E6 Idag 13 100 0,74 1,5 5,2 34 590 500 3600 29 

E1-E6 

Framtid 
19 140 1,2 2,4 8,1 54 940 760 5600 46 

Ökning 6,0 40 0,46 0,9 2,9 20 350 260 2000 17 

           

E7 Idag 3,6 30 0,2 0,43 1,5 9,5 150 140 1000 8,7 

E7 Framtid 4,5 36 0,26 0,54 1,9 12 200 170 1300 11 

Ökning 0,9 6,0 0,06 0,11 0,4 2,5 50 30 300 2,3 

           

G,H2-8 Idag 21 210 1,3 2,5 8,3 55 930 830 6900 47 

G,H2-8 

Framtid 
34 270 2,1 4,3 14 96 1600 1400 9900 83 

Ökning 13 60 0,8 1,8 5,7 41 670 570 3000 36 

           

H1 

(oförändrat) 
7,1 130 0,44 0,72 2,7 14 180 190 3800 9,6 

           

I1,I4-6 Idag 14 110 0,85 1,8 5,9 39 680 570 4100 33 

I1,I4-6 

Framtid 
14 110 0,89 1,8 6,2 41 720 600 4300 35 

Ökning 0 0 0,04 0 0,3 2,0 40 30 200 2,0 

           

I2-3 Idag 2 25 0,11 0,32 0,91 3,7 95 77 940 7,9 

I2-3 Framtid 2,5 41 0,14 0,54 1,1 6,4 160 110 960 9,1 

Ökning 0,50 16 0,03 0,22 0,19 2,7 65 33 20 1,2 

           

Idag totalt 76 760 4,6 9,1 30 190 3300 2900 25 000 170 

Framtid 

totalt 
100 930 6 13 43 290 4900 4200 33 000 250 

Ökning 

totalt 
29 170 1,9 4,1 13 92 1600 1200 7900 80 
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3.5.3 Områden utanför planområdet 

Förutom avrinning från nederbörd som faller inom planens delområden tillkommer som tidigare 

nämnts även dagvatten från mark utanför planområdet. Beräkningsresultaten för 

föroreningsbelastningen från områden utanför planen redovisas i Tabell 11. I resultaten ingår 

även basflödet, det vill säga torrvädersavrinningen. 

Tabell 11. Beräknad närings- och föroreningsbelastning för de områden utanför planområdet, 

vilka avvattnas genom planområdet. Mängderna fosfor, kväve, bly, koppar, zink och partiklar 

(SS) är angivna i kg/år, medan övriga föroreningar är angivna i g/år. PAH16 avser summan 

av 16 vanliga PAH:er, vilka innefattar de som recipienten idag har problem med. Mängderna 

är avrundade till två värdesiffror 

Område P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS PAH16 

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

UH2 13 88 1,3 1,9 12 62 600 740 4300 41 

UF4 4,6 38 0,26 0,55 2,0 12 200 180 1300 12 

UI5 4,5 37 0,25 0,53 1,9 12 190 170 1200 11 

UI6 0,24 2,1 0,011 0,024 0,098 0,55 6,4 8,0 53 0,66 

Summa 22 170 1,8 3,0 16 87 1000 1100 650 65 
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4 Förslag på dagvattenhantering 

Utifrån de platsgivna förutsättningarna och de krav som ställs på dagvattenhanteringen föreslås 

följande åtgärder. Åtgärderna beskrivs mer ingående i kommande avsnitt och för lokalisering är 

deras placeringar översiktligt utritade i Figur 12. Som nämns i avsnitt 1.1 var uppdraget 

ursprungligen att utreda dagvattenanläggningar för boulevarden, två allmänna anläggningar i 

område H2 respektive H7 samt en avledningsväg mellan dessa platser. Under utredningens gång 

har möjligheten för en anläggning i område H7 tagits bort. Utöver anläggningsförslagen har 

även ett övergripande förslag till nya skyfallsvägar tagits fram. 

1. Dagvattendamm i område H2 för hantering av dagvatten från område G1-2, H2-H8 

inom planområde. Dagvattendammen renar även dagvatten från område UF4 och UH2 

utanför planområdet. Se avsnitt 4.1.1 för mer information. 

2. Dagvattentråk med dämmen i område H4 och H7 som kan utformas på två sätt. 

Alternativ 1: ytligt dagvattenstråk för hantering av dagvatten från närliggande områden 

samt väg för skyfallsflöden bort från instängd lågpunkt i område H7. Alternativ 2: 

Djupare dagvattenstråk för både transport och utjämning av dagvatten och skyfall från 

område G1-2 och H4-8 inom planområdet samt från område UF4 utanför planområdet. 

3. Infiltrationsdiken med underliggande makadammagasin längs boulevarden, d.v.s. i 

område F1-F4. Se avsnitt 4.2 för mer information. 

4. Justerade markytor för att skapa sekundära avrinningsvägar bort från befintliga 

lågpunkter med översvämningsrisk. Se avsnitt 4.3 för mer information. 

 

Figur 12. Översikt över föreslagna åtgärders placeringar. Streckad svart linje markerar 

dagvattendammens avrinningsområde. Bakgrundsbild från OpenStreetMap Foundation 

(2021). 
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4.1 Allmänna dagvattenanläggningar 

4.1.1 Dagvattendamm i område H2 

På dagens åkermark i område H2 i sydväst föreslås en dagvattendam. Platsen är en befintlig 

lågpunkt där en huvudledning för dagvatten från en stor del av planområdet passerar. Enligt 

SGU (2020) är jordbruksmarken lera vilket gynnar en dagvattendamm som behöver ha en tät 

botten. Inför detaljprojektering av anläggningen bör dock en geoteknisk utredning genomföras 

för att säkerställa markens egenskaper och lämplighet för en dagvattendamm med föreslagen 

utformning. I en dagvattendamm utgör sedimentering av partikelbundna föroreningar den 

huvudsakliga reningsprocessen. Vid dimensionering av dagvattendammar grundar man sig på 

empiriska studier som visar att det för god avskiljning krävs dammstorlekar större än 0,5 % av 

avrinningsområdets hårdgjorda (”reducerade”) yta (Pettersson, 1999; Pramsten, 2010). I 

studierna visas att reningseffektiviteten i en dagvattendamm snabbt ökar upp till en storlek 

motsvarande cirka 1,5–2 % varefter sambandet avtar. En dammyta större än cirka 2,5 % tycks 

endast ge en marginellt ökad reningsgrad. Det är numera vanligt att en relativ storlek på 1,5 % 

eftersträvas, men ofta måste man av platsbrist nöja sig med mindre. Studiernas empiriska 

underlag är relativt begränsat, men erfarenheter från uppföljning av dammar i 

jordbrukslandskapet ger stöd för resultaten. 

För dammen i område H2 motsvarar knappt 5 000 m2 dammyta 1,5 % av den hårdgjorda ytan i 

område G1-2, H2-7, UF4 samt UH2 vilka alla avvattnas med huvudledningen som passerar 

dagvattendammen. För att inte dämma i huvudledningen sätts nivån för dammens vattenyta till 

+18,2 vilket är knappt 2 meter under dagens markyta. Flacka slänter ner mot dammen innebär 

en stor utjämningsvolym både för dimensionerande 20-årsregn samt för skyfall. Det totala 

utjämningsbehovet för alla planens delområden som avvattnas till dammen är med strypt utlopp 

cirka 3 200 m3, vilket beskrivs mer utförligt i avsnitt 3.3. Utjämningsvolymen ryms i dammen 

om vattenytan tillåts att höjas med drygt 0,5 m vid nederbörd. Förslagsvis är slänterna ner mot 

vattenytan flacka. Med släntlutning 1:5 bedöms totalt cirka 12 000 m3 dagvatten från ett skyfall 

kunna rymmas över den permanenta vattenytan. Med ett medeldjup på 0,75 m i dammens 

permanenta vattenvolym uppskattas den totala schaktvolymen grovt till 15 000 m3. Se Figur 13 

för utformningsförslag och Figur 14 för ett exempel på dagvattendamm. 
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Figur 13. Utformningsförslag för dagvattendamm i område H2. Planerad bebyggelse i rött 

enligt Eskilstuna kommun (2021a). Bakgrundsbild från OpenStreetMap Foundation (2021). 

 

Figur 14. Exempel på dagvattendamm i Enköping. 
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4.1.2 Dagvattenstråk i område H4 och H7 

I område H4 och H7 föreslås ett dagvattentråk för hantering av dagvatten och skyfall. Stråket 

kan utformas på olika sett utifrån vilken funktion de önskas ha. Nedan ges två alternativ för hur 

stråket kan utformas. 

Alternativ 1 – ytligt stråk för att avleda ytligt dagvatten från närliggande områden samt skyfall  

Detta alternativ avser ett flackt och ytligt stråk vars främsta syfte är avledning av ytligt 

avrinnande dagvatten från närliggande områden samt av skyfallsflöden som idag samlas i den 

instängda lågpunkten i område H7. För en säker skyfallshantering föreslås stråkets botten 

ansluta till marknivån +21,0 nedströms i sydväst och till nivån +21,5 uppströms i nordost. 

Omkringliggande mark i området är cirka +22. Se Figur 13 för utformningsförslag. Med 

föreslagen utformning beräknas bredden till cirka 5–10 m och den totala schaktvolymen till 

cirka 1 000 m3.  

 

Figur 15. Dagvattenstråk med ytlig utformning i område H4 och H7 enligt alternativ 1. Gröna 

linjer avser befintliga dagvattenledningar. Stråkets yta är utritad i illustrativt syfte och inte 

exakt. Planerad bebyggelse i rött enligt Eskilstuna kommun (2021a). Bakgrundsbild från 

OpenStreetMap Foundation (2021). 
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Alternativ 2 – Djupare stråk för att lyfta upp dagvatten från befintligt ledningssystem 

Detta alternativ avser ett djupare dagvattenstråk med relativt flacka slänter i område H4 och H7. 

Dagvattenstråket kan hantera av dagvatten från område G1-2 och H4-8 inom planområdet samt 

från område UF4 utanför planområdet. Stråket utformas som ett dike eller bäck med syfte att 

transportera och flödesutjämna dagvatten samt att avleda och magasinera skyfall. Idag finns det 

en huvudledning för dagvatten, vilken passerar det föreslagna dagvattenstråket. Med planerad 

bebyggelse kommer ledningen sannolikt att behöva flyttas och då kan stråket fungera som ett 

alternativ till att anlägga en ny ledning. För att inte dämma i uppströms dagvattennät anläggs 

stråkets botten i nivå med huvudledningens vattengång, vilken är cirka 2,5 meter under dagens 

markyta. Dämmen kan placeras i diket för att bromsa upp och utjämna flödet. Flacka slänter 

innebär en stor utjämningsvolym både för dimensionerande 20-årsregn samt för skyfall. För att 

bedöma dikets utjämningsvolym görs antagandet att ett 20-årsflöde med dagens 

markanvändning innebär ett vattendjup på 0,5 m. Om en ytterligare nivåökning på 0,5 m tillåts 

erhålls en utjämningsvolym på cirka 1 700 m3. För en säker skyfallshantering föreslås 

marknivån +21,0 nedströms diket. Om vattendjupet är 0,5 m inför ett skyfall återstår det att fylla 

volymen cirka 3 600 m3 innan diket bräddar vid nivån +21.0. Diket kan därmed även ses som 

åtgärd som temporärt kan magasinera och utjämna skyfall. Med föreslagen utformning beräknas 

den totala schaktvolymen grovt till 12 000 m3. Se Figur 16 för utformningsförslag och Figur 17 

för ett exempel på dike med dämme. 

 

Figur 16. Dagvattenstråk med djupare utformning i område H4 och H7 enligt alternativ 2. 

Stråkets yta är utritad i illustrativt syfte och inte exakt. Planerad bebyggelse i rött enligt 

Eskilstuna kommun (2021a). Bakgrundsbild från OpenStreetMap Foundation (2021). 
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Figur 17. Exempel på dike med flödesutjämnande dämme i Uppsala. Dämmen kan 

exempelvis även konstrueras i trä, plast eller betong och döljas i stenkross eller natursten.  

4.2 Dagvattenhantering för boulevarden 

Dagvattnet från boulevarden, d.v.s. område F1-4 ska hanteras för sig. Enligt Eskilstuna 

kommun (2020a) föredrar väghållaren i första hand anläggningar såsom krossdiken och 

gräsbeklädda svackdiken. Som åtgärd för boulevarden föreslås en kombination av ett krossdike 

och svackdike där dagvatten först får samlas i en flackt urskålad gräsyta för att infiltrera ner till 

krossmaterial under marken. Genom att låta vattnet infiltrera minskar risken att sand från 

halkbekämpning sätter igen krossmaterialet och reningseffekten ökar. Anläggningens övre del 

dimensioneras som ett cirka 4 m brett svackdike med cirka 1:10-slänter och djupet 0,2–0,3 m. 

Ett ytligt magasin innebär att vattnet kan samlas upp för infiltration. För att kvarhålla vatten i 

diken med längslutning kan små dämmen eller enkla trösklar anläggas. Upphöjda kupolbrunnar 

med sandfång placeras i diket för att möjliggöra så att även dagvatten som vid större regn ej 

hinner infiltrera leds ner till krossmagasinet. I botten av krossmagasinet läggs dräneringsrör som 

ansluts till det befintliga dagvattennätet. Ett strypt utlopp från magasinet innebär att dess 

porvolym kan utnyttjas för flödesutjämning. En enkel principskiss för åtgärden visas i Figur 18. 

Anläggs magasin med strypt utlopp är utjämningsbehovet 585 m3 för område F1-2 och 280 m3 

för område F3-4, vilket beskrivs mer utförligt i avsnitt 3.3. Med en porositet på 0,3 för 

makadam och djupet 1 m motsvarar utjämningsbehovet ett 2 m brett magasin längs hela den  

1 000 m långa vägsträckan område F1-2. I område F3-4 behövs ett 1 m brett magasin längs hela 

den 900 m långa vägsträckan för att erforderlig utjämningsvolym ska rymmas i krossmagasinet. 

Anläggningen kan med fördel anläggas på båda sidor av vägen, vilket illustreras i Figur 18. 

Anläggningen kan även kombineras med trädplanteringar och fungerar då som en form av 

skelettjord för träden, vilket gynnar deras rötter. 
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Total schaktvolym för en anläggning för hela område F1-2 bedöms vara cirka 2 500 m3 varav 

cirka 2 000 m3 återfylls med makadam. För område F3-4 är motsvarande volymer cirka 1 300 

m3 och 900 m3. 

 

Figur 18. Principiellt åtgärdsförslag för boulevarden. Infiltrationsdiken kan anläggas på en 

eller två sidor och dimensioneras för att antingen enbart hantera vägdagvatten eller både 

vägdagvatten och dagvatten från angränsande bebyggelseområden. Anläggningen kan även 

kombineras med trädplanteringar och fungerar då som en form av skelettjord för träden. 

Förslaget är inritat på skiss av Eskilstuna kommun (2021b) för utformning av en del av 

Gilbergaleden. 
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4.3 Skyfall och åtgärder mot översvämning 

Som nämns i avsnitt 2.4.2 och 3.4 finns det risk att skyfall innebär problem redan med dagens 

utformning och riskerna bedöms öka med planerad bebyggelse om skyfallsåtgärder inte införs. 

Se bilaga 1 för mer information om problem och åtgärdsbehov med hänsyn till skyfall. Under 

fortsatt planarbete behöver skyfallshanteringen ses över. I bilaga 1 finns ett förslag för nya 

skyfallsvägar med hjälp av ändrad höjdsättning samt utpekade platser som kan passa för 

skyfallshantering förslag redovisas även nedan i Figur 19. Exempelvis kan utritad skyfallsväg 

norr om delområde E7 kombineras med ett avskärande dike för att hindra avrinning från skogen 

i norr att rinna in mot bostadsbebyggelsen. I Figur 19 finns förslag till nyckelhöjder utritade. Se 

bilaga 3 för höjdstudie av VAP VA-Projekt AB (2021) med ytterligare förslag till marknivåer i 

området. 

Både dagvattendammen och dagvattenstråket som föreslås i avsnitt 4.1 är åtgärder som kan 

fungera för utjämning av och/eller väg för skyfallsflöden. Med förslagna skyfallsvägar kan 

skyfallsflöden från område D2, D3, E3-4, F2-4, G1-2 samt H2-8 inom planområdet ledas till 

dagvattenstråket och dammen. Enligt de översiktliga beräkningarna i bilaga 1 bedöms de 

utjämningsvolymer som kan tillskapas med dammen och dagvattenstråket 

(utformningsalternativ 2) överskrida behovet för skyfallshantering för aktuella delområden. 

Boulevardens föreslagna infiltrationsdikens ytliga volymer beräknas till cirka 800 m3. Volymen 

är ungefär densamma som det enligt bilaga 1 bedöms behöva tillskapas för att planerad 

markanvändning för boulevarden inte ska innebära en förvärrad situation vid skyfall. 

 

Figur 19. Förslag till nya skyfallsvägar med hjälp av ändrad höjdsättning samt platser för 

skyfallshantering. För att avrinningen ska kunna ta de nya vägarna behöver marken alltså ha 

en lutning enligt mörkblå pilar. Föreslag till nyckelhöjder är markerade på utvalda platser. Se 

bilaga 1 för mer information kring skyfallshantering. Bakgrundsbild från OpenStreetMap 

Foundation (2021). 
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5 Bedömda effekter av föreslagna åtgärder 

Som nämns i avsnitt 4 är uppdraget avgränsat till att utreda dagvattenanläggningar för 

boulevarden, en allmän anläggning i sydväst (i område H2) samt ett dagvattenstråk mellan de 

två lågpunkterna (mellan H7 och H2). Utöver anläggningsförslagen har även ett övergripande 

förslag till nya skyfallsvägar tagits fram. 

5.1 Flödesutjämning och skyfallshantering 

I förslagna åtgärder i utredda delområden inryms de utjämningsvolymer som krävs för att den 

planerade markanvändningen inte ska innebära ökade flöden vid ett regn med dimensionerande 

återkomsttid 20 år. Föreslaget dagvattenstråk och dagvattendamm bedöms även kunna 

magasinera relativt stora volymer vid skyfall. Med föreslagen dimensionering bedöms de 

utjämningsvolymer som kan tillskapas i dammen och dagvattenstråket (med 

utformningsalternativ 2), vara större än erforderliga volymer för att kompensera för de 

lågpunkter som planeras utgå samt de grönytor som exploateras i områden vars 

skyfallsavrinning kan avleda mot åtgärderna. 

5.2 Dagvattenrening 

För att utvärdera effekten av åtgärdsförslagen för dagvattenhantering har på 

föroreningstransporten har ytterligare belastningsberäkningar gjorts i beräkningsmodellen 

Stormtac. Belastningen från nuvarande och framtida markanvändning utan åtgärder har jämförts 

med framtida markanvändning med infiltrationsdiken för boulevarden samt dagvattendamm i 

område H2. Resultaten för belastningsberäkningarna redovisas i Tabell 12-Tabell 14. Det bör 

has i åtanke att Stormtac och dess indata inhyser både osäkerheter och variationer. Detta gör att 

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

föroreningsbelastning och åtgärdseffekt. 

Om föreslagna infiltrationsdiken genomförs för boulevarden, det vill säga i område F1-4 

beräknas den planerade markanvändningen innebära en lägre föroreningsbelastning än i nuläget. 

Föreslagen dagvattendamm i område H2 kan ta emot orenat dagvatten från område G och H2-8 

inom planområdet. Planerad markanvändning och föreslagen dagvattendamm beräknas innebära 

minskade föroreningsutsläpp till recipienten jämfört med dagens situation. Dagvattendammen 

kan även hantera dagvatten från område UH2 och UF4 utanför planområdet. Som nämnts så har 

åtgärder utretts enbart för delar av planområdet. 

Sett till planområdets totala föroreningsbelastning innebär åtgärdernas avskiljning en minskning 

av alla beräknade ämnen bortsett från kväve och kadmium där planerad markanvändning 

innebär en liten ökning. I beräkningarna har eventuell reningseffekt från föreslaget 

dagvattenstråk inte tagits med. Även om det sannolikt kan ske en liten avskiljning i stråket bör 

det i första hand ses som en dagvattentransporterande och flödesutjämnande åtgärd. Hänsyn har 

inte heller tagits till att dagvatten från område F2-4 renas en extra gång i dagvattendammen, 

efter att det har passerat boulevardens infiltrationsdiken. 
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Tabell 12. Beräknad närings- och föroreningsbelastning för boulevarden och åtgärden 

infiltrationsdike. Resultaten gäller situationen innan och efter planerad exploatering, utan och 

med åtgärder. Mängderna fosfor, kväve, bly, koppar, zink och partiklar (SS) är angivna i 

kg/år, medan övriga föroreningar är angivna i g/år. PAH16 avser summan av 16 vanliga 

PAH:er, vilka innefattar de som recipienten idag har problem med. Värdena är avrundade till 

två värdesiffror 

Område P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS PAH16 

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

F1-4 idag 4,2 53 0,23 0,69 2,0 7,9 200 170 2000 17 

F1-4 framtid 5,1 80 0,28 1,1 2,3 13 320 230 2000 19 

F1-4 framtid 

med åtgärd 
0,93 24 0,027 0,075 0,15 2,1 100 40 230 1,0 

Procentuell 

reningseffekt 
82 70 90 93 93 83 69 83 89 95 

 

Tabell 13. Beräknad närings- och föroreningsbelastning för de områden vars dagvatten 

bedöms kunna renas i föreslagen dagvattendamm. Resultaten gäller situationen innan och 

efter planerad exploatering, utan och med åtgärd. Mängderna fosfor, kväve, bly, koppar, 

zink och partiklar (SS) är angivna i kg/år, medan övriga föroreningar är angivna i g/år. 

PAH16 avser summan av 16 vanliga PAH:er, vilka innefattar de som recipienten idag har 

problem med. Värdena är avrundade till två värdesiffror 

Område P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS PAH16 

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

G,H2-8 idag 21 210 1,3 2,5 8,3 55 930 830 6900 47 

G,H2-8 framtid 34 270 2,1 4,3 14 96 1600 1400 9900 83 

G,H2-8 framtid med 

åtgärd 
17 200 0,72 1,9 5,4 49 450 630 3000 21 

Procentuell 

reningseffekt 
50 26 66 56 61 49 72 55 70 75 

UH2 och UF4 18 130 1,6 2,5 14 74 800 920 5600 53 

UH2 och UF4 med 

åtgärd 
8,5 93 0,49 1,1 4,9 37 210 390 1600 14 

Procentuell 

reningseffekt 
52 26 68 56 65 49 74 57 71 74 
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Tabell 14. Beräknad total föroreningsbelastning ut från hela utvecklingsområdet. Resultaten 

gäller situationen innan och efter planerad exploatering. Resultaten visar även effekten av 

föreslagna åtgärder. Mängderna fosfor, kväve, bly, koppar, zink och partiklar (SS) är angivna 

i kg/år, medan övriga föroreningar är angivna i g/år. PAH16 avser summan av 16 vanliga 

PAH:er, vilka innefattar de som recipienten idag har problem med. Värdena är avrundade till 

två värdesiffror 

Område P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS PAH16 

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

Planområdet 

idag 
80 810 4,8 9,8 32 200 3500 3100 27 000 180 

Planområdet 

framtid 
110 1000 6,7 14 46 300 5200 4400 35 000 270 

Ökning 30 200 1,9 4,5 13 97 1700 1300 7900 82 

Avskild mängd i 

åtgärder 
30 160 2,7 4,8 20 94 2000 1500 13 000 120 

Förändring trots 

åtgärder 
-1 39 -1 0 -7 3 -270 -200 -4800 -37 

 

5.3 MKN och behov av ytterligare åtgärder 

Trots att föreslagna åtgärder för delar av planområdet visar resultaten i Tabell 14 att planerad 

markanvändning kan innebära en något högre kvävebelastning på Eskilstunaån-Torshällaån 

jämfört med nuläget. För att inte riskera att motverka vattenförekomstens förutsättningar till att 

uppfylla gällande miljökvalitetsnormer, föreslår vi att dagvattenåtgärder även införs i de 

områden som inte har ingått i denna utredning. Exempelvis kan boulevardens angränsande 

bebyggelseområden höjdsättas så att deras dagvatten kan avrinna till boulevardens 

infiltrationsdiken som då görs större. Åtgärder i andra delområden behövs även ifall flödena inte 

ska öka. Förslagsvis införs LOD-åtgärder vid ny exploatering då det är att föredra att rena 

dagvatten så nära källan som möjligt. 

Enligt dagvattenledningsunderlaget är det bakfall längs en sträcka av huvudledningen ungefär 

vid gränsen mellan område G2 och F4. För att få bättre flödeskapacitet från område G2, UF4 

och H8 föreslås att bakfallet åtgärdas. 
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6 Övergripande kostnadskalkyl 

En grov uppskattning har gjorts för kostnaden att anlägga föreslagna dagvattenanläggningar. Då 

det vanligtvis är schaktvolymer som är kostnadsdrivande baseras kostnaden främst på dessa. 

Kostnaden för att anlägga ett infiltrationsdike beror till stor del på de naturgivna 

förutsättningarna. I detta exempel anläggs infiltrationsdikena i samband med anläggandet av 

boulevarden. Anläggs dikena som en integrerad del av boulevardens anläggande bör inte 

merkostnaden bli särskilt omfattande. För att ändå få en bild av kostnaden för infiltrationsdikena 

är en ungefärlig schakt- och materialkostnad redovisad i Tabell 15. Priserna för schakt, 

ledningsdragning och sprutsådd baseras på erfarenheter från Eskilstuna Strängnäs Energi och 

Miljö (Eriksson, 2021b. Mejlkontakt). Vid exploatering av område H4 och H7 kan dagens 

huvudledning för dagvatten i marken under planerad bebyggelse behöva flyttas längs en cirka 

350 m lång sträcka. Föreslaget dagvattenstråk enligt utformningsalternativ 2 kan ses som 

substitut till den befintliga huvudledningen. 

Tabell 15. Grov kostnadsuppskattning för anläggandet av föreslagna dagvattenanläggningar. 

Mängder och kostnader är avrundade till två värdesiffror 

Anläggning Mängd Enhet á-pris Kostnad 

 - - kr/mängdenhet kr 

Dagvattendamm i område H2     

Schakt 15 000 m3 500 7 700 000 

Sprutsådd på slänter 3 700 m2 10 37 000 

Ledningsdragning 100 m 25 000 2 500 000 

Summa    10 000 000 

 

Dagvattenstråk i område H4 och H7 - Alternativ 1 (ytligt) 

Schakt 1 000 m3 500 500 000 

Sprutsådd på slänter 2 600 m2 10 26 000 

Summa    530 000 

     

Dagvattenstråk i område H4 och H7 - Alternativ 2 (djupt) 
 

Schakt 12 000 m3 500 5 900 000 

Sprutsådd på slänter 9100 m2 10 91 000 

Ledningsdragning 120 m 25 000 3 000 000 

Summa    9 000 000 

     

Infiltrationsdiken i F1-4     

Schakt 3 600 m3 500 1 800 000 

Krossmaterial 4 000 ton 1 000 4 000 000 

Sprutsådd 7 600 m2 10 76 000 

Summa    5 900 000 
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7 Slutsatser 

Denna dagvattenutredning gäller utvecklingsområdet för stadsdelarna Fröslunda, Råbergstorp 

och Lagersberg (FRL). En avgränsning har gjorts att utreda en allmän anläggning i sydväst, ett 

dagvattenstråk mellan två lågpunkter centralt i utvecklingsområdet samt dagvattenåtgärder för 

planerad boulevard. Flödes-, magasins- och föroreningsberäkningar har utförts efter att 

planområdet har delats upp i 11 delavrinningsområden, varav 2 st. avser den planerade 

boulevarden. 

- Från planområdet avleds dagvatten i ledningar åt fem håll, varav en mynnar direkt i 

Vattenförekomsten Eskilstunaån-Torshällaån och tre mynnar i Borsöknabäcken som i 

sin tur mynnar i Eskilstunaån-Torshällaån. I öster sker avvattningen till kombinerat nät 

som leds till avloppsreningsverk innan utsläpp i Eskilstunaån-Torshällaån. 

- En skyfallskartering från 2018 visar det redan idag finns risker för översvämning i flera 

delar av planområdet. Utan åtgärder kan det skapa problem om bebyggelse dels 

planeras i låglänta områden samt på grönområden och naturmark, vilket ökar flödena. I 

utredningen redovisas resultatet från översiktliga beräkningar för hur stora 

utjämningsvolymer som krävs för att inte situationen ska förvärras. Förslag till nya 

skyfallsvägar har tagits fram för att bebyggelse inte ska riskera att ta skada vid skyfall. I 

fortsatt planarbete finns fortsatt behov av att se över områdets skyfallshantering. 

- Till följd av exploateringen samt kraftigare regn med ändrat klimat beräknas de 

dimensionerande flödena i alla delområden att öka med planerad markanvändning. I 

denna utredning finns en sammanställning av beräknade utjämningsvolymer som 

behövs för att inte flödena inte ska öka.  

- Även föroreningstransporten ut från planområdet beräknas öka till följd av planerad 

exploatering om dagvattenrenande åtgärder inte genomförs. 

- Ett öppet dagvattenstråk har föreslagits i områdets centrala del. Två 

utformningsalternativ föreslås där alternativ 1 är ett ytligt grönstråk som främst avleder 

ytligt avrinnande dagvatten samt skyfall från en idag instängd lågpunkt. Alternativ 2 är 

ett djupare stråk som bedöms kunna ersätta en cirka 350 lång huvudledning som idag är 

placerad under planerad bebyggelse. Stråket enligt alternativ 2 kan även dimensioneras 

för flödesutjämning och tillsammans med en dagvattendamm i sydväst bedöms det vara 

tillräckligt för att utjämna flödena från angränsande områden. Stråket kan även nyttjas 

för skyfallshantering. 

- En dagvattendamm har föreslagits i sydvästra delen av planområdet. Dammens renande 

effekt beräknas vara tillräcklig för belastningen från anslutna områden inte ska öka. 

Tillsammans med föreslaget dagvattenstråk enligt utformningsalternativ 2 beräknas den 

kunna vara tillräckligt för att utjämna flöden från anslutna områden. Dammen kan även 

nyttjas för skyfallshantering. 

- För planerad boulevard föreslås infiltrationsdiken. Föreslagen dimensionering innebär 

att dimensionerande 20-årsflöden och föroreningsbelastning inte beräknas öka med 

planerad utformning. 

- Totalt sett beräknas planerad exploatering kunna leda till en något ökad kvävetransport 

ut från planområdet och till vattenförekomsten Eskilstunaån-Torshällaån. För att inte 

riskera att motverka åns förutsättningar till att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer, 

föreslås att dagvattenåtgärder även utreds för utvecklingsplanens områden som inte har 
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ingått i denna utredning. Exempelvis bör åtgärder i boulevarden kunna anpassas för att 

även hantera dagvatten från angränsande nya bebyggelseområden. Åtgärder för andra 

delområden behövs även ifall flödena inte ska öka. 
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Bilaga 1 

PM Skyfallsgenomgång Fröslunda, Råbergstorp och 

Lagersberg, Eskilstuna 

Inledning 

Eskilstuna kommun arbetar med att ta fram en utvecklingsplan inom ramen för att läka samman 

stadsdelarna Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg (FRL) med varandra och övriga 

Eskilstuna. Planen är att delar av Gillbergavägen och Fröslundavägen ska göras om till en 

boulevard och att stadsdelarna ska förtätas genom att bygga bostäder på grönytor i områden 

med befintlig bebyggelse. WRS har fått i uppdrag av Eskilstuna kommun att göra en 

övergripande dagvattenutredning för utvecklingsplanen för FRL. I arbetet med 

dagvattenutredningen har ett antal riskområden vid skyfall uppmärksammats. För att bedöma 

risker och behov av skyfallsåtgärder har en mindre och separat utredning genomförts, vilken 

redovisas i detta PM. 

Flera delar av utredningsområdet är idag instängda och saknar avrinningsvägar för skyfall. I 

utvecklingsplanen planeras bebyggelse i områden som riskerar översvämning, vilket innebär att 

flera befintliga utjämningsplatser vid skyfall försvinner. När grönytor ersätts med bebyggelse 

minskar även markens kvarhållande förmåga, vilket innebär att större flöden genereras. I detta 

PM har vi översiktligt: 

- beräknat vilka utjämningsvolymer som försvinner när bebyggelse anläggs i områden 

som riskerar översvämning vi skyfall. 

- beräknat effekten av att exploatera naturmark och hur skyfallsvolymerna ökar till följd 

av exploateringen 

- utrett behovet av, samt föreslagit nya skyfallsvägar för säker avledning mot närmaste 

recipient. 

I fortsatt planarbete finns behov av att se över områdets skyfallshantering. Detta PM kan 

tillsammans med dagvattenutredningen i sin helhet användas om underlag när 

skyfallshanteringen ses över.   
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Metodik 

För att beräkna vilka utjämningsvolymer som försvinner när lågpunkter bebyggs har vi använt 

GIS-lagret för översvämmade områden vid ett 100-årsregn från skyfallskarteringen av DHI 

(2019). I lagret visas vattendjup på olika platser. Utifrån medeldjup samt ungefärliga ytor för 

den nya bebyggelsen har vi räknat fram volymer. 

För att översiktligt beräkna effekten av att exploatera naturmark och hur skyfallsvolymerna ökar 

till följd av exploateringen har beräkningsverktyget till bilaga 10.6a (Svenskt Vatten och 

Dahlström, 2010), i Svenskt Vattens publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016) använts. 

Beräkningsverktyget är användbart för att beräkna magasinsbehov i utjämningsmagasin med 

maximalt utflöde. För att få fram den ändrade skyfallsvolymen till följd av ändrad 

markanvändning har dagens beräknade skyfallsflöde ansatts som maximalt tillåtet utflöde från 

”magasinet”. Verktyget bygger på formeln nedan. 

𝑉 = 0,06 ∗ (𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛 ∗ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 ∗ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 +
𝐾2 ∗ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛

 

Där 

V = specifik magasinsvolym (m3/hared) 

iregn = rgnintensitet för aktuell varaktighet 

tregn = regnvaraktighet (min) 

trinn = rinntid (min) 

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

Ett områdes reducerade area (hared) erhålls genom att multiplicera områdets area med dess 

avrinningskoefficient, vilken är ett mått som beskriver hur stor andel av det regn som faller på 

en yta som schablonmässigt avrinner och inte infiltrerar eller avdunstar. De 

avrinningskoefficienter som finns framtagna för olika markanvändningsslag är schablonmässiga 

och det finns en stor osäkerhet i hur de ändras vid skyfall. Vi har utgått från figur 6.18 i Svenskt 

Vatten (2013) som anger att bebyggelse kan ha avrinningskoefficienten 0,9 vid skyfall. Som 

regnintensitet för det framtida scenariot har intensiteten för ett 100-årsregn inklusive 

klimatfaktor 1,25 använts. Olika grönområdens avrinningskoefficienter kan vid skyfall variera 

mellan 0,2 och 0,6 (Svenskt Vatten, 2013). För grönområdena har medelvärdet 0,4 valts. Då de 

individuella områdena är relativt små har kortaste rekommenderad rinntid 10 minuter använts 

och följaktligen har då även minsta dimensionerande varaktighet för nederbörden satts till 10 

minuter. För att få med att intensiteten för regnet som faller på grönytan varierar över tid har 

skyfallsflödet som tar sig förbi volymen multiplicerats med faktorn 0,67. 

Riskområden och utjämningsbehov 

Resultatet från beräkningen är att ett framtida 100-årsregn genererar 22 m3 extra volym per 

1 000 m2 grönyta som ersätts med bostadsbebyggelse jämfört med ett läge utan exploatering. I 

figur A har platser markerats där bebyggelse planeras i områden som riskerar översvämning. I 

figuren är hela utredningsområdet uppdelat i ett flertal delavrinningsområden. I tabell A har en 

sammanställning gjorts av beräknade utjämningsvolymer som behöver tillskapas när grönytor 

ersätts med bebyggelse samt när bebyggelse ersätter befintliga utjämningsvolymer.
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Figur A. Planerad bebyggelse i utredningsområdet, vilket är uppdelat i delavrinningsområden, med markeringar där 

bebyggelse planeras i riskområden. Blå färger visar riskområden för stående vatten vid ett 100-årsregn 

och är hämtad från bilaga av DHI (2019). Bakgrundsbild från OpenStreetMap Foundation (2021).
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Tabell A. Uppmätt grönyta där bebyggelse planeras, beräknat ökade skyfallsvolymer när 

grönytor exploateras samt utebliven volym när lågpunkter exploateras. Summan anger den 

volym som kan behöva tillskapas i varje delområde om exploatering genomförs enligt plan. 

Skyfallsvolymerna baseras på 100-årsregn. Värdena bör ses som osäkra då de bygger på ett 

flertal antaganden. Avrundning har gjorts till tvåvärdesiffror 

Område 
Grönyta som 

exploateras 

Ökad skyfallsvolym vid 

exploatering av grönytor 

Volym som försvinner 
när lågpunkter 

exploateras 

Summa 

volym 

 m2 m3 m3 m3 

A1 0 0 0 0 

A2 6 000 130 90 220 

B1 0 0 0 0 

B2 4 000 90 0 90 

C 0 0 0 0 

D1 15 000 330 260 590 

D2 6 000 130 980 1 100 

D3 5 000 110 2 100 2 200 

E1 7 000 160 510 670 

E2 1 000 20 160 180 

E3 13 000 290 1600 1900 

E4 11 000 240 180 420 

E5 0 0 0 0 

E6 3 000 70 220 290 

E7 3 000 70 0 70 

F1 12 000 260 0 260 

F2 8 000 180 0 180 

F3 3 000 70 0 66 

F4 7 000 150 0 150 

G1 2 000 40 0 44 

G2 1 500 30 0 33 

H1 0 0 0 0 

H2 21 000 460 510 970 

H3 11 000 240 650 890 

H4 13 000 290 1400 1700 

H5 4 000 90 0 88 

H6 1 000 22 0 22 
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Forts. tabell A 

Område 
Grönyta som 

exploateras 

Ökad skyfallsvolym vid 

exploatering av grönytor 

Volym som försvinner 

när lågpunkter 

exploateras 

Summa 

volym 

 m2 m3 m3 m3 

H7 15 000 330 780 1100 

H8 0 0 0 0 

I1 0 0 0 0 

I2 2 000 40 260 300 

I3 4 000 90 45 130 

I4 0 0 0 0 

I5 0 0 190 190 

I6 2 000 44 360 400 

 

Då flera delar av utredningsområdet idag är instängda områden har ett antal skyfallsvägar 

identifierats där det redan idag finns problem samt där framtida bebyggelse kan leda till 

ytterligare problem. I figur B visas de flödesvägar som avrinningen tar idag ifall ledningsnätet 

är fullt, liksom när lokala lågpunkter är fulla och bräddar. I figuren har problematiska 

skyfallsvägar markerats.
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Figur B. Avrinningsvägar då ledningsnät och lågpunkter är fulla samt markerade problematiska skyfallsvägar. 

Bakgrundsbild från OpenStreetMap Foundation (2021).
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Åtgärdsförslag för skyfallshantering 

För att planerad exploatering inte ska leda till ökad risk för översvämning föreslås att följande 

principer används. Föreslagna åtgärder bedöms även innebära en förbättring av nuvarande 

skyfallssituation. 

• Skapa nya skyfallsvägar för att undvika instängda områden. 

• Skapa nya utjämningsvolymer för skyfall på lämpliga platser längs skyfallsvägarna. 

• Skapa nya utjämningsvolymer för skyfall i anslutning till ny bebyggelse ifall lämpliga 

platser ej finns längre nedströms längs skyfallsvägarna. 

• Se över riskerna längs skyfallsvägarna utanför utredningsområdet. 

Förslag för skyfallshantering och nyckelhöjder redovisas i figur C och förklaras kortfattat i 

tabell B. Skyfallsvägar samt ytor för skyfallshantering är framtagna i samråd med Eskilstuna 

kommun. 

Tabell B. Beskrivning av de skyfallsförslag som är utritade i figur C 

Område Åtgärdsförslag 

A1 och A2 Lågstråk intill vägen. Byggnader i A2 anpassas efter lågstråket 

D1 Lokalgata anpassas för avrinning mot F1 

D2 Lokalgata och naturmark anpassas för avrinning mot H2 istället för som idag mot D1 

D3 Skyfallsväg för avrinning från F2 till D2. Fotbollsplan höjdsätts för skyfallsutjämning 

E1 och E2 Ny höjdsättning för avrinning mot F1 istället för åt norr 

E3 Ny höjdsättning för avrinning mot F2 istället för mot E5 

E4 Ny höjdsättning för avrinning mot F3 istället för mot E5 

E7 
Lågstråk anläggs i norr och i väster. Kan i norr kombineras med avskärande dike för 

att hindra avrinning från skogen från att rinna in mot bebyggelsen  

F1-F4 
Vägarna höjdsätts för att fungera som skyfallsvägar för avrinning från angränsande 

områden. 

H1 
Montörsgatan och Svarvarvägen i söder höjdsätts för att fungera som skyfallsvägar för 

avrinning från H2. Alternativt kan ett lågstråk skapas norr om vägarna. 

H2 
Lågstråk i norr och öster från D2, H3 och UH2 mot skyfallsutjämning på nuvarande 

åkermark. 

H3 
Vägen höjdsätts för att fungera som skyfallsvägar för avrinning från angränsande 

områden F3, H4 och H5. Yta i väster höjdsätts för skyfallsutjämning. 

H4 Nytt lågstråk för avrinning från F4 och H7 mot H3 

H5 Höjdsätts för avrinning mot väg och H3 

H6 Ny bebyggelse i sydväst höjdsätts för avrinning lågstråk i H3 

H7 
Nytt lågstråk för avrinning från F4 och H6 mot H4. Planerade fotbollsplaner höjdsätts 

för skyfallsutjämning. 

I2 och I3 Vägar höjdsätts för att fungera som skyfallsvägar för avrinning från I1. 

I6 
Väg höjdsätts för att säkert avleda skyfall från U6 och UI6. Yta mellan planerade 

byggnader höjdsätts för skyfallsutjämning. 
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Figur C. Förslag till nya skyfallsvägar med hjälp av ändrad höjdsättning samt platser för skyfallshantering. 

För att avrinningen ska kunna ta de nya vägarna behöver marken alltså ha en lutning enligt mörkblå pilar. 

Förslag till nyckelhöjder är markerade på utvalda platser. Bakgrundsbild från OpenStreetMap Foundation (2021). 
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Utifrån framräknade volymer i tabell A har förslag på erforderliga volymer i de olika 

skyfallsanläggningarna tagits fram. Anläggningarnas volymer är utritade i figur D. 

 

Figur D. Erforderliga volymer i föreslagna skyfallsanläggningar för att planen inte ska 

innebära en försämring vid framtida 100-årsregn jämfört med nuvarande markanvändning. 

Volymerna är hämtade från tabell A. Bakgrundsbild från figur C. 
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Summering och fortsatt utredningsbehov 

Förslagen för skyfallsvägar och utjämningsytor i detta PM visar på hur skyfallssituationen kan 

hanteras. Det kan finnas möjligheter att fördröja skyfallet och ansluta till befintligt dagvattennät 

utan att skapa nya skyfallsvägar ända fram till recipienten. Sådana lösningar kan bli aktuella att 

undersöka när hänsyn även tas till drift-, underhåll- samt anläggningskostnader och eventuella 

markavtal som krävs för att möjliggöra långa dikesdragningar. I det fallet krävs en modellering 

för att säkerställa tillräcklig kapacitet och utesluta risken för upptryckning av ytterligare vatten 

från uppströms liggande områden. För att göra modelleringar behöver mer detaljerade 

handlingar arbetas fram, såsom projekterat ledningsnät och en fastställd höjdsättning för 

området. Oavsett val av åtgärder krävs fortsatt utredning.  

Kritiska skyfallsvägar i områden som angränsar till utredningsområdet för utvecklingsplanen 

har identifierats, se figur E. Vid ombyggnation eller tillbyggnation i dessa samt i angränsande 

områden bör skyfallshanteringen ses över för att inte riskera att skada fastigheter vid ett skyfall. 

Förutom övergripande skyfallsvägar och -anläggningar som markerats i figur C finns det platser 

där det är extra viktigt att reservera ytor för skyfallsvägar under fortsatt planarbete. Ytorna kan 

exempelvis utformas som gräsbeklädda lågstråk eller nedsänkta GC-banor där inga byggnader 

får placeras och det är av yttersta vikt att det säkras i detaljplaneskedet med planbestämmelser i 

plankartan. 

 

Figur E. Kritiska platser där vidare utredning behövs under fortsatt planarbete. 

Bakgrundsbild från figur C. 

 

Robert Jönsson och Maja Granath 

WRS AB 
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Bilaga 2 - Markanvändning 

Tabell C. Markanvändning idag, utanför planområdet samt efter planerad exploatering. Ared 

avser reducerad area och ϕ avser avrinningskoefficient vars summa är en sammanvägning 

Markanvändning Area ϕ Ared  Markanvändning Area ϕ Ared 

 ha - ha   ha - ha 

Nuvarande markanvändning       

Område A,B     Område F1-2    

Parkmark 0,42 0,1 0,042  Väg 1,8 0,8 1,5 

Skog 5,2 0,1 0,52  Parkmark 2,1 0,1 0,21 

Summa 5,7 0,1 0,57  Summa 3,9 0,43 1,7 

         

Område C     Område F3-4    

Jordbruk 3,6 0,05 0,18  Väg 2,2 0,8 1,8 

Skog 7,0 0,1 0,70  Parkmark 1,4 0,1 0,14 

Summa 11 0,083 0,88  Summa 3,6 0,52 1,9 

         

Område D     Område G,H2-8    

Flerfamiljshus 19 0,4 7,5  Flerfamiljshus 24 0,4 9,5 

Parkmark 3,8 0,1 0,38  Villor 6,7 0,35 2,3 

Skog 3,5 0,1 0,35  Parkmark 5,8 0,1 0,58 

Summa 26 0,32 8,3  Jordbruk 4,9 0,05 0,25 

     Skog 14 0,1 1,4 

Område E1-6     Summa 55 0,26 14 

Flerfamiljshus 18 0,4 7,2      

Parkmark 4,1 0,1 0,41  Område H1    

Skog 1,9 0,1 0,19  Industri 2,2 0,5 1,1 

Summa 24 0,32 7,8  Jordbruk 12 0,05 0,6 

     Skog 1,9 0,1 0,19 

Område E7     Summa 16 0,12 1,9 

Flerfamiljshus 3,8 0,4 1,5      

Villor 2,6 0,35 0,89  Område I1,I4-6    

Parkmark 0,89 0,1 0,089  Flerfamiljshus 21 0,4 8,3 

Skog 1,1 0,1 0,11  Villor 0,33 0,35 0,11 

Summa 8,3 0,31 2,6  Skog 2,4 0,1 0,24 

     Summa 24 0,37 8,7 

         

     Område I2-3    

     Flerfamiljshus 1,3 0,4 0,52 

     Parkmark 0,75 0,1 0,075 

     Skog 2,2 0,1 0,22 

          Summa 4,3 0,19 0,82 
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Fortsättning från föregående sida       

Markanvändning Area ϕ Ared  Markanvändning Area ϕ Ared 

 ha - ha   ha - ha 

Områden utanför planområdet       

Område UH2     Område UI5    

Industri 13 0,5 6,3  Flerfamiljshus 4,7 0,4 1,9 

Skog 4,0 0,1 0,40  Villor 3,9 0,35 1,4 

Summa 17 0,40 6,7  Summa 8,6 0,38 3,2 

         

Område UF4     Område UI6    

Flerfamiljshus 5,2 0,4 2,1  Villor 0,66 0,35 0,23 

Villor 3,5 0,35 1,2  Summa 0,66 0,35 0,23 

Summa 8,6 0,38 3,3           

         

Planerad markanvändning       

Område A,B     Område G,H2-8    

Flerfamiljshus 1,8 0,5 0,91  Flerfamiljshus 39 0,5 19 

Skog 3,8 0,1 0,38  Villor 6,7 0,35 2,3 

Summa 5,7 0,23 1,3  Parkmark 4,3 0,1 0,43 

     Skog 5,1 0,1 0,51 

Område C     Summa 55 0,41 23 

Jordbruk 3,6 0,05 0,18      

Skog 7,0 0,1 0,70  Område H1    

Summa 11 0,083 0,88  Industri 2,2 0,5 1,1 

     Jordbruk 12 0,05 0,60 

Område D     Skog 1,9 0,1 0,19 

Flerfamiljshus 24 0,5 12  Summa 16 0,12 1,9 

Parkmark 1,8 0,1 0,18      

Summa 26 0,47 12  Område I1,I4-6    

     Flerfamiljshus 22 0,4 8,8 

Område E1-6     Skog 1,5 0,1 0,15 

Flerfamiljshus 24 0,5 12  Summa 24 0,38 9,0 

Skog 0,24 0,1 0,024      

Summa 24 0,50 12  Område I2-3    

     Flerfamiljshus 3,1 0,5 1,6 

Område E7     Skog 1,2 0,1 0,12 

Flerfamiljshus 4,3 0,5 2,1  Summa 4,3 0,39 1,7 

Villor 2,6 0,35 0,89      

Parkmark 0,89 0,1 0,089  Område F1-2    

Skog 0,63 0,1 0,063  Väg 1,8 0,8 1,5 

Summa 8,3 0,38 3,2  GC-väg 2,1 0,8 1,6 

     Summa 3,9 0,8 3,1 
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Fortsättning från föregående sida       

Markanvändning Area ϕ Ared      

 ha - ha      

         

Område F3-4         

Väg 2,2 0,8 1,8      

GC-väg 1,4 0,8 1,2      

Summa 3,6 0,8 2,9      
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