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SAMMANFATTNING 

På del av fastigheten Mesta 3:34 i Eskilstuna kommun planeras tomter med åtta villor på en yta 

som i befintlig situation är del av ett skogsområde. Exploateringsområdet ligger inom samma 

avrinningsområde som ett större skogsparti och ett villaområde. Det finns i dagsläget ingen känd 

problematik med avrinningen från detta högre liggande område. Men som en 

försiktighetsåtgärd föreslås att de nya tomterna inom exploateringsområdet förses med 

nedsänkta infiltrationsstråk västerut, för att kunna avleda eventuell avrinning från området 

uppströms vid stora nederbördstillfällen. 

Föreslagen dagvattenhantering innefattar att dagvattnet samlas upp och fördröjs i nedsänkta 

infiltrationsstråk längs med de västra och östra tomtgränserna. Takvatten från samtliga villor 

planeras att samlas upp i tankar och användas för bevattning. En alternativ lösning är att 

avrinningen från takytor leds till grönytor, via utkastare på stuprör, för fördröjning och infiltration. 

Från tomterna kan dagvattnet ledas till ett befintligt dike öster om exploateringsområdet som 

leder till Tacktorpssjön med vidare recipient Eskilstunaån.  

Dagvattensystemet bör dimensioneras efter 2-årsregn för fylld ledning, vilket ger ett totalt 

utflöde på 58 l/s för exploateringsområdet och avrinningsområdet uppströms. 

Fördröjningsvolymen föreslås vara så stor att dagvattenflödet vid ett 10-årsregn inte ökar, vilket 

ger en erforderlig fördröjningsvolym på minst 33 m3. Med föreslagen utformning enligt denna 

utredning kan den erforderliga fördröjningsvolymen uppfyllas. 

Exploateringen beräknas medföra att föroreningshalterna i dagvattnet minskar för vissa ämnen 

och ökar för vissa. Trots att en ökning beräknas ske för knappt hälften av de beräknade ämnena 

så bör det noteras att samtliga halter ligger under Riktvärdesgruppens förslag till riktvärden. 

Föroreningsbelastningen i mängd per år beräknas öka för majoriteten av de modellerade 

ämnena, trots rening av dagvattnet. Detta är en naturlig följd när naturmark bebyggs. Dock kan 

ytterligare rening förväntas i diket mellan exploateringsområdet och recipienten, och insamling 

av takvatten till bevattning kan också förbättra föroreningssituationen. 

För att minska risken för översvämning vid skyfall ska tomterna höjdsättas så att marken lutar ut 

från husen mot låglinjer som leder eventuellt ytavrinnande vatten mot den östra tomtgränsen. 

  

http://www.structor.se/
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1. INLEDNING 

I anslutning till ett villaområde i Mesta planeras för exploatering av ett nytt bostadsområde med 

villor. Structor Uppsala AB har fått i uppdrag att upprätta en dagvattenutredning för 

utredningsområdet, vilket även innefattar ett uppströms beläget område som skulle kunna bidra 

med avrinning till exploateringsområdet. Utredningen ska redovisa hur exploateringen kommer 

påverka dagvattnet både avseende flöden och föroreningar samt föreslå lämpliga åtgärder för 

dagvattenhantering i form av fördröjning och rening, baserat på kommunens krav.  

Hädanefter kommer området för planerad exploatering att benämnas exploateringsområdet och 

det uppströms belägna området avrinningsområdet. Utredningsområdet innefattar både 

exploateringsområdet och avrinningsområdet. 

2. FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1. OMRÅDESBESKRIVNING 
Utredningsområdet är beläget i Mesta, cirka 5 km sydväst om Eskilstuna, se Figur 2-1. 

Exploateringsområdet tillhör fastigheten Mesta 3:34 som i dagsläget består av skogbevuxen 

naturmark, se Figur 2-2. Dess area är något under 1 ha och exploateringen planeras innefatta 

byggnation av åtta villor med tillhörande tomter (Figur 2-3). Avrinningsområdet har en yta på cirka 

6,5 ha. Det består av skogsmark och ett mindre område med villafastigheter beläget intill området 

för planerad exploatering.   

 
Figur 2-1. Utredningsområdets placering markerat med röd cirkel (Eniro, 2019).  
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Figur 2-2. Flygfoto över utredningsområdet, där exploateringsområdet är markerat med gult och 

avrinningsområdet med rött (Eniro, 2019). 

 

Figur 2-3. Planerad bebyggelse enligt situationsplan från 20201105.  
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2.2. RECIPIENT 
Recipient för utredningsområdet är Eskilstunaån vilken mynnar i Mälaren-Blacken. Enligt beslutad 

miljökvalitetsnorm 2017-02-23 har Eskilstunaån måttlig ekologisk status med målsättning om att 

uppnå god ekologisk status till år 2027. Utslagsgivande för den måttliga ekologiska statusen är 

näringsämnen, vilka främst kommer fån Hjälmaren. Eskilstunaån uppnår ej god kemisk status till 

följd av höga halter polybromerade difenyletrar, kvicksilver, antracen, benzo-pyrener, fluoranten och 

naftalen. Beslutad miljökvalitetsnorm till 2015 är god kemisk status med undantag för antracen, 

benso(a)pyrene, fluoranten och naftalen som har tidsfrist till 2021 (VISS, 2019a). 

Även Mälaren-Blacken har måttlig ekologisk status med målsättning att uppnå god ekologisk status 

till år 2027. I detta fall är de avgörande faktorerna näringsämnen, klorofyll a och ljusförhållanden. 

Sjöns kemiska status uppnår ej god på grund av halterna bromerad difenyleter, kvicksilver och 

tributyltenn-föreningar. God kemisk status ska uppnås till år 2021, med undantag för tributyltenn-

föreningar som har tidsfrist till år 2027 (VISS, 2019b). 

2.3. HYDROGEOLOGI 
Figur 2-4 visar jordarterna inom utredningsområdet, vilka inom exploateringsområdet består av 

kärrtorv. I avrinningsområdet består jordarterna främst av sandig morän med en till viss del 

blockrik yta. På höjden västerut finns urberg. Figur 2-5 redovisar markens genomsläpplighet, vilken 

inom avrinningsområdet främst bedöms vara medelhög och i exploateringsområdet låg.  

 
Figur 2-4. Jordarter inom och runtom utredningsområdet (SGU, 2019), vilket är markerat med svart polygon. 
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Figur 2-5. Markens genomsläpplighet inom och runtom utredningsområdet (SGU, 2019), vilket är markerat 

med svart polygon. 

2.4. BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING 
Villafastigheterna har ej någon dagvattenanslutning. Det är okänt om och hur dagvattnet hanteras i 

området.  

2.5. MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 
Dagvattnet från utredningsområdet föreslås ledas till ett dike öster om planområdet som mynnar i 

Tacktorpssjön. Tacktorpssjön ingår i ett sjösänkningsföretag men det berörda diket ingår inte i 

sjösänkningsföretaget. Sjösänkningsföretaget möjliggör avledning av vatten från Tacktorpssjön via 

ett anlagt dike som avvattnar sjön norrut. För att sjösänkningsföretaget ska fungera som tänkt bör 

inte avrinningen från sjöns tillrinningsområde förändras i och med aktuell exploatering. 

3. KRAV PÅ DAGVATTENHANTERING 

Eskilstuna kommun har tagit fram riktlinjer för dagvattenhantering som syftar till att ge vägledning 

vid bland annat planering av nya bebyggelseområden. Enligt riktlinjerna gäller bland annat följande 

(Eskilstuna kommun, 2015): 

• Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön med avseende på 

bland annat rekreation, naturvärden och biologisk mångfald.  

• Vattnet ska i första hand omhändertas lokalt på eller i nära anslutning till den fastighet där 

dagvattnet uppkommer. Genom infiltration av rent dagvatten ska den naturliga 

vattenbalansen i möjligaste mån behållas.  

• Förorening av dagvatten ska i första hand begränsas vid utsläppskällan. Dagvattensystem 

ska utformas så att så stor del som möjligt av föroreningarna avskiljs och bryts ned innan 

vattnet når recipienten.  
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• Vid nybyggnation ska huvudprincipen vara att avrinningen efter exploatering inte överstiger 

avrinningen innan exploateringen.  

• Dagvattensystem ska utformas så att skadliga uppdämningar uppstår vid kraftig nederbörd. 

Höjdsättning ska utföras på ett sätt så att sekundära avrinningsvägar bildas.  

• Dagvattenledningar ska dimensioneras utifrån Svenskt Vattens anvisningar och med hänsyn 

till klimatförändringars effekter och miljökvalitetsnormer.  

För småhusområden och glesa grupphusområden krävs ingen rening enligt riktlinjerna men 

lösningar för fördröjning som medför rening förordas. 

Enligt Svenskt Vattens publikation P110 (2016) ska dagvattensystem i områden med gles 

bostadsbebyggelse dimensioneras utifrån ett regn med återkomsttid på 2 år för fylld ledning och 10 

år för trycklinje i marknivå. En klimatfaktor på 1,25 ska användas för att räkna upp regnintensiteten 

i situationen efter exploatering.  
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4. DAGVATTENBERÄKNINGAR 

4.1. MARKANVÄNDNING 
Flödesberäkningar har utförts för exploateringsområdet och avrinningsområdet utifrån befintlig 

respektive planerad markanvändning. Tabell 1 redovisar de markanvändningar med tillhörande 

areor och avrinningskoefficienter som ligger till grund för beräkningarna. Ytorna bygger på 

illustrationsplan daterad 20181127  

I befintlig situation består exploateringsområdet av skogsmark och avrinningsområdet av skogsmark 

tillsammans med ett villaområde bestående av stora tomter (omkring 1500 m2) med tillhörande väg. 

För avrinningsområdet gäller samma markanvändning efter exploatering som innan, med enda 

skillnaden att ytan mellan vägen och exploateringsområdet istället för skog består av ett vägområde, 

med bland annat infarter till de nya tomterna. Markanvändningen i exploateringsområdet beräknas 

förändras från skogsmark till ytor med tak, krossmaterial och gräs.  

Tabell 1. Markanvändning och avrinningskoefficienter, ϕ, för utredningsområdet innan och efter planerad 

exploatering. 
    

Markanvändning Avrinningskoefficient, ϕ 
Area  

befintlig situation [m2] 

Area  

efter exploatering [m2] 

Exploateringsområde 

Skogsmark 0,05 9 690 - 

Tak 0,9 - 1 045 

Krossmaterial 0,2 - 1 590 

Gräsyta 0,1 - 7 055 

Total area [m2] 9 690 9 690 

Sammanvägd avrinningskoefficient ϕtotal
(1) 0,05 0,21 

Avrinningsområde 

Skogsmark 0,05 40 525 39 360 

Villaområde 0,2 23 660 23 660 

Väg 0,8 1 505 2 670 

Total area [m2] 65 690 65 690 

Sammanvägd avrinningskoefficient ϕtotal
(1) 0,12 0,13 

Totalt utredningsområde 

Total area [m2] 75 380 75 380 

Sammanvägd avrinningskoefficient ϕtotal
(1) 0,11 0,14 

Total reducerad area [m2] 8 445 10 800 

(1) Sammanvägd avrinningskoefficient ϕtotal=Total reducerad area / Total area 

  



 

 

 

 Mesta 3:34 
 1724 
 2019-06-17 s 11 (20) 

  Reviderad 2020-02-20 

DAGVATTENUTREDNING | MESTA 3:34 

4.2. DAGVATTENFLÖDEN  
Dimensionerande dagvattenflöden redovisas i Tabell 2 och har beräknats enligt Svenskt Vatten P110 

(2016) med rationella metoden som beskrivs i Ekvation 1. 

Qdim = A ∙ ϕ ∙ i ∙ Kf      (1) 

där Qdim är dimensionerande dagvattenflöde (l/s), A är area (ha), ϕ är avrinningskoefficient (-), i är 

regnintensitet (l/s ha) och Kf är klimatfaktor (-). Dagvattenflöden har beräknats för återkomsttiderna 

2 år, 10 år respektive 100 år. Regnintensiteten beräknas utifrån längsta rinntid, vilket motsvarar tiden 

det tar för hela utredningsområdet att bidra till avrinningen i en tilltänkt utloppspunkt. Rinntiden 

valdes till 10 min för exploateringsområdet och 60 min för avrinningsområdet och det totala 

utredningsområdet. 

Tabell 2. Beräknade dagvattenflöden från fastigheten för befintlig situation och situation efter exploatering inkl. 

klimatfaktor 1,25. Dimensionerande regnintensitet baseras på regndata enligt Dahlström (2010). 
   

Exploateringsområde 

 Befintlig situation Efter exploatering 

Flöde vid 2-årsregn [l/s] 8 33 

Flöde vid 10-årsregn [l/s] 14 56 

Flöde vid 100-årsregn [l/s] 30 120 

Avrinningsområde 

 Befintlig situation Efter exploatering 

Flöde vid 2-årsregn [l/s] 41 45 

Flöde vid 10-årsregn [l/s] 68 76 

Flöde vid 100-årsregn [l/s] 144 160 

Totalt utredningsområde 

 Befintlig situation Efter exploatering 

Flöde vid 2-årsregn [l/s] 45 58 

Flöde vid 10-årsregn [l/s] 75 96 

Flöde vid 100-årsregn [l/s] 159 204 

Området bör klassas som gles bostadsbebyggelse och därför dimensioneras efter regn med 2 års 

återkomsttid för fylld ledning och 10 års återkomsttid för trycklinje i marknivå. Dagvattensystemet 

ska alltså dimensioneras för att kunna avleda 58 l/s i fylld ledning och 96 l/s för trycklinje i marknivå.  

4.3. ERFORDERLIG FÖRDRÖJNINGSVOLYM 
För att fördröja dagvattenflödet från ett 2-årsregn från exploateringsområdet till befintligt flöde, från 

33 l/s till 8 l/s, krävs 13 m3 fördröjningsvolym. För att fördröja ett 10-årsregn, från 56 l/s till 14 l/s, 

krävs 33 m3 fördröjningsvolym. Beräkningarna är gjorda enligt metodiken i Svenskt Vatten P110 

Bilaga  

10-6a.  

Eftersom det finns planer på en insamling av takvattnet för att använda till bevattning har erforderlig 

fördröjningsvolym för takytorna beräknats separat. Den totala erforderliga fördröjningsvolymen för 

takytorna beräknas vara 6 m3 utifrån ett 2-årsregn respektive 16 m3 utifrån ett 10-årsregn (baserat 

på dess andel av den reducerade arean för exploateringsområdet).  



 

 

 

 Mesta 3:34 
 1724 
 2019-06-17 s 12 (20) 

  Reviderad 2020-02-20 

DAGVATTENUTREDNING | MESTA 3:34 

5. FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

5.1. SYSTEMLÖSNING 
Föreslagen dagvattenhantering bygger på lokalt omhändertagande av dagvattnet där så mycket 

vatten som möjligt infiltreras nära källan och överskottsvatten avleds till dike mot Tacktorpssjön. Se 

systemlösning i Figur 5-1.  

 

 
Figur 5-1. Förslag på dagvattenhantering för exploateringsområdet. Brunnar är ej markerade. Figur bygger på 

situationsplan daterad 20201105. 

5.1.1. INFILTRATIONSSTRÅK LÄNGS VÄGEN  
Det finns i dagsläget ingen känd problematik med dagvattenavrinning från resterande delar av 

avrinningsområdet i väster. Både skogsmarken och villaområdet antas enligt SGU ha ”medelhög 

genomsläpplighet” (se Figur 2-5), vilket talar för att en stor del av avrinningen hinner infiltrera innan 

det når exploateringsområdet. Men då uppströms villaområde inte är anslutet till 
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dagvattenledningar och det är okänt hur stor kapacitet eventuella vägdiken har för att ta hand om 

avrinning från högre liggande terräng väster om exploateringsområdet föreslås nedsänkta 

infiltrationsstråk på tomtmark inom exploateringsområdet.  

Infiltrationsstråken föreslås att anläggas längs med vägen och mellan infarter till husen. Dessa 

infiltrationsstråk ska vid stora nederbördstillfällen kunna omhänderta avrinning från uppströms 

avrinningsområde och från viss del av parkeringsytor och infarter på tomterna. Fördröjning sker på 

den nedsänkta markytan och i porer i makadammagasin under markytan. Eftersom marken inom 

exploateringsområdet förutsätts ha låg infiltrationskapacitet (se Figur 2-5) förses infiltrationsstråken 

med dräneringsledning som kopplas till en tät dagvattenledning. Brunnar avleder större regn direkt 

till dagvattenledningen. Ett exempel på utformning av infiltrationsstråk finns i Figur 5-2. Det ska dock 

tilläggas att det endast är vid mycket stora nederbördstillfällen när marken uppströms är mättad 

som infiltrationsstråken beräknas omhänderta och leda dagvatten som avrinner från 

utredningsområdets västra delar.  

 
Figur 5-2. Exempel på infiltrationsstråk. Foto: I Filipsson (2018), illustration: WRS (2017). 

Infiltrationsstråk i grönytorna mellan parkeringarna kan anläggas längs en sträcka på sammanlagt 

50 m. Med tvärsnittsarea för makadammagasinet på 0,5 m2 och en porositet på 0,3 skapas en 

fördröjningsvolym på 8 m3. Brunnarnas kupolsilar bör anläggas upphöjt från botten vilket skapar 

ytterligare fördröjningsvolym i en nedsänkning i markytan.  

5.1.2. INSAMLING AV DAGVATTEN FRÅN TAKYTOR 
Till följd av en ökad risk för vattenbrist med bevattningsförbud som följd blir det allt vanligare att 

samla in dagvatten för att använda till exempelvis bevattning. Det finns planer på att implementera 

detta inom exploateringsområdet, genom att använda dagvatten som avrinner från takytorna till 

bevattning. Detta kan utföras med exempelvis regnvattentunnor intill varje hus eller med en 

nedgrävd tank på varje tomt som ansluts till vattenutkastare. Regnvattentunnor medför generellt en 

mindre insamlad vattenvolym än underjordiska tankar.  

Det system för insamling av takvatten som i dagsläget planeras1 är en underjordisk tank på varje 

tomt. Utifrån en takarea på cirka 130 m2 per hus rekommenderas, utifrån tillverkarens riktlinjer, en 

 

1 ”Garden Easy”-system från 4evergreen, enligt Stefan Sparring, Borsökna Fastighet AB. E-mail 2020-01-13. 

https://www.4evergreen.se/wp-content/uploads/2019/04/4evergreen_regnvattenuppsamling_2019.pdf 

https://www.4evergreen.se/wp-content/uploads/2019/04/4evergreen_regnvattenuppsamling_2019.pdf
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volym på cirka 5 m3 för varje tank. Det innebär att den totala volymen i samtliga åtta tankar blir 40 

m3. Detta är mer än dubbelt så stor volym som den erforderliga fördröjningsvolymen för dagvatten 

från takytor, vilken beräknats till 16 m3 (se avsnitt 4.3) utifrån ett 10-årsregn. Att samla in regnvatten 

från taken bör därmed vara en effektiv metod för att minska dagvattenflöden från 

exploateringsområdet.  

Utformningen av systemet för regnvatteninsamling och dess uppsamlingsvolym bör utredas vidare 

i ett senare projekteringsskede. Oavsett utformning så behöver en möjlighet till bräddning finnas för 

att dagvatten ska kunna avledas till grönytor vid stora regn. 

5.1.3. DAGVATTEN FRÅN TAKYTOR TILL GRÖNYTOR 
Om insamlingen av takvatten av någon anledning inte kan genomföras föreslås som ett alternativ 

att taken avvattnas mot grönytor med hjälp av utkastare. Marken ska då luta bort från husen och 

nedanför utkastaren ska det anläggas en ränndal med ett par meters längd som leder vattnet bort 

från husgrunden. Om avrinningen från taken sker till grönytor får det en trög avledning och 

infiltration med både ytterligare fördröjning och reducering. 

5.1.4. INFILTRATIONSSTRÅK LÄNGS ÖSTRA TOMTGRÄNSEN  
Tomterna antas få en viss lutning ner mot skogen i öster. Även längs med den östra tomtgränsen 

föreslås ett infiltrationsstråk med dränering som fördröjer dagvattnet ytterligare och säkerställer att 

marken avvattnas på ett effektivt sätt. Denna lösning föreslås oavsett om takvatten används till 

bevattning eller leds till grönytor.  

Dagvattnet från dräneringen i infiltrationsstråken längs med vägen föreslås samlas upp i en tät 

dagvattenledning som sedan leds mot infiltrationsstråket i öster. Härifrån kan det dagvatten som 

inte perkolerat vidare i marken ledas mot det befintliga diket som går till Tacktorpssjön. Om 

marknivån på tomterna planeras att höjas är det möjligt att dagvattnet kan ledas via ett nytt 

bäckliknande dike mot det befintliga diket. Om nivåerna inte medger detta får det avledas i en 

dagvattenledning under mark. 

Infiltrationsstråk längs den östra tomtgränsen kan anläggas längs en 200 m lång sträcka. Med 

tvärsnittsarea för makadammagasinet på 0,5 m2 och en porositet på 0,3 skapas en 

fördröjningsvolym på 30 m3. Troligen kan detta infiltrationsstråk utformas med en mindre 

fördröjningsvolym, framförallt i fallet med en insamling av takvattnet.  

Med föreslagen dimensionering beräknas exploateringsområdets dagvattenflöde från minst ett 

dimensionerande 10-årsregn kunna fördröjas till befintlig situations flöde utan problem.  

5.2. INVERKAN PÅ MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 
Eventuella förändringar i dagvattenflöden från utredningsområdet får inte påverka 

sjösänkningsföretaget negativt. Med ovan föreslagna dagvattenlösningar beräknas flödet från 

exploateringsområdet kunna fördröjas till befintlig situations flöde innan det når diket som går till 

Tacktorpssjön. Därmed bör flödet till sjön inte förändras mer än försumbart och sjön bedöms inte 

ta emot en större vattenmängd än idag. Dessutom kommer eventuellt dagvatten från 

utredningsområdet  att rinna en sträcka på cirka 300 m i det befintliga diket, som inte ingår i 

sjösänkningsföretaget, innan det når sjön. Detta bidrar till ytterligare flödesutjämning och infiltration 

av dagvatten.  



 

 

 

 Mesta 3:34 
 1724 
 2019-06-17 s 15 (20) 

  Reviderad 2020-02-20 

DAGVATTENUTREDNING | MESTA 3:34 

En eventuell ökning av föroreningar i dagvattnet från exploateringsområdet får inte leda till ökad 

föroreningsbelastning i dagvatten inom sjösänkningsföretaget. Detta är viktigt för exempelvis kväve 

och fosfor som annars kan bidra till övergödningsproblematik i Tacktorpssjön. Rening av dagvatten 

kommer ske inom exploateringsområdet och dessutom kommer transporten i diket medföra en 

utspädning och infiltration av föroreningar i dagvattnet. Exploateringsområdets area utgör ungefär 

1 % av arean för Tacktorpssjöns totala tillrinningsområde, vilket innebär att de flöden och 

föroreningar från dagvatten inom exploateringsområdet som leds via diket till Tacktorpssjön 

bedöms få en försumbar påverkan på sjösänkningsföretaget. 

Utifrån detta resonemang bedöms inte exploateringen inom utredningsområdet påverka 

tillrinningen till sjösänkningsföretaget vid Tacktorpssjön mer än försumbart. Exploateringen bedöms 

inte innebära någon försämrad avvattning av markerna inom båtnadsområdet eller ökat underhåll 

av det avbördande diket som ingår i sjösänkningsföretaget. 

5.3. DRIFT, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL 
Dagvattenanläggningar kräver underhåll och skötselinsatser för att långsiktigt bibehålla den funktion 

som avses. Det är viktigt att ta hänsyn till och planera för detta vid val av tekniska lösningar. Löpande 

kontroller av dagvattensystemet behöver utföras för att i tidigt skede kunna upptäcka förändringar 

i funktion och därmed kunna vidta åtgärder som begränsar onödiga kostnader och/eller skador på 

infrastruktur vid översvämningar.  

Den löpande driften av infiltrationsstråk innefattar gräsklippning och renhållning. Dess yta måste 

hållas fri från skräp och löv. Föroreningar från dagvattnet ackumuleras oftast i ytlagret och 

genomsläppligheten i detta minskar därmed efter hand, och till slut kan ytan bli helt igensatt. 

Genomsläppligheten kan återställas genom att ytlagret luckras eller tas bort. Den senare åtgärden 

minskar risken för att de föroreningar som bundits i ytan frisätts genom nedbrytning av organiskt 

material (SVOA, 2017). 

Det är viktigt att dagvattenanläggningars inlopp och brunnar är i gott skick för effektiv avledning av 

dagvatten från ytan. Exempelvis behöver sandfång kontrolleras och tömmas regelbundet och skräp 

som kan blockera inlopp till rännor och brunnar avlägsnas.  

Det kommer vara bostadsrättsföreningen som har ansvar för skötseln av dagvattenanläggningarna 

inom utredningsområdet. I bygghandlingsskedet bör skötselplaner upprättas för de 

dagvattenanläggningar som ska anläggas. I skötselplanerna ska ansvarsområden och 

anläggningarnas funktion och uppbyggnad tydligt framgå. 

6. FÖRORENINGAR 

Föroreningsbelastningen från exploateringsområdet i befintlig och planerad situation har beräknats 

i dagvatten- och recipientmodellen StormTac Web (webbversion v19.4.1). I StormTac används 

schablonhalter av föroreningar vilka baseras på resultat av flödesproportionella provtagningar vid 

olika typer av markanvändningar. Föroreningshalter i dagvatten har stor variation mellan olika 

platser och tidpunkter vilket gör att beräkningar utifrån dessa schablonhalter inte blir exakta utan 

bör ses som uppskattningar.  
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De schablonhalter som använts i föroreningsberäkningarna utgår från markanvändningar enligt 

Tabell 1. Ett undantag är schablonhalter för krossmaterialet, som är enligt markanvändningen i 

StormTac för en väg med trafikbelastning 0–1000 fordon per dygn.  

Föroreningsberäkningar inkluderande rening har utgått från förslagen till dagvattenhantering i 

avsnitt 5, genom ett reningssteg i form av makadammagasin eller likvärdigt i StormTac. Den 

planerade insamlingen av takvatten har inte inkluderats i beräkningarna. Detta för att utgå från en 

lägsta nivå för planerad rening, så att resultaten ska gälla även om insamlingen av dagvatten inte 

implementeras. Med en insamling kan en betydligt mindre del av takavvattningen antas lämna 

exploateringsområdet i form av ytvattenavrinning, vilket även förbättrar föroreningssituationen. 

Resultatet av reningen går att utläsa genom att jämföra de två kolumnerna ”Efter exploatering utan 

rening” och ”Efter exploatering med rening”. 
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Tabell 3. Föroreningshalter (µg/l) i befintlig och planerad situation, utan och med rening. 
     

Ämne 
Befintlig 

situation 

(µg/l) 

Efter exploatering 

Riktvärde(1) 

Förändring av 

föroreningshalt i planerad 

situation med rening jämfört 

med befintlig situation 

Utan rening 

(µg/l) 

Med rening 

(µg/l) 

Fosfor, P 16 130 67 160 +319 % 

Kväve, N 280 1 200 600 2 000 +114 % 

Bly, Pb 2,1 2,7 0,98 8 -53 % 

Koppar, Cu 4,6 11 4,5 18 -2 % 

Zink, Zn 11 25 6,3 75 -43 % 

Kadmium, Cd 0,074 0,340 0,072 0,4 -3 % 

Krom, Cr 1,3 3,2 1,4 10 +8 % 

Nickel, Ni 2 2,8 1,5 15 -25 % 

Kvicksilver, Hg 0,0055 0,0150 0,0085 0,03 +55 % 

SS 9 800 29 000 11 000 40 000 +12 % 

Olja 90 160 25 400 -72 % 

PAH 16 0,033 0,17 0,066 - +100 % 

BaP 0,0033 0,0067 0,0050 0,03 +52 % 

(1) Riktvärde för dagvatten från Riktvärdesgruppen2, ej bindande, endast för jämförelse.  

Resultaten i Tabell 3 indikerar att föroreningshalterna i dagvattnet från exploateringsområdet efter 

rening beräknas öka för fosfor, kväve, kvicksilver, suspenderat material, PAH 16 och BaP. För koppar, 

kadmium och krom beräknas halterna bli i princip oförändrade. En minskning kan förväntas för bly, 

zink, nickel och olja.  

Trots att en ökning beräknas ske för knappt hälften av de beräknade ämnena bör det noteras att 

samtliga halter ligger under Riktvärdesgruppens förslag till riktvärden, med god marginal. 

Tabell 4. Föroreningsbelastning (kg/år) från dagvatten i befintlig och planerad situation utan och med rening. 
    

Ämne 

Befintlig 

situation  

(kg/år) 

Efter exploatering Förändring av 

föroreningsmängd i planerad 

situation med rening jämfört 

med befintlig situation 

Utan rening 

(kg/år) 

Med rening 

(kg/år) 

Fosfor, P 0,02 0,27 0,14 +600 % 

Kväve, N 0,3 2,5 1,2 +300 % 

Bly, Pb 0,0026 0,0056 0,0020 -23 % 

Koppar, Cu 0,0056 0,0220 0,0092 +64 % 

Zink, Zn 0,014 0,050 0,013 -7 % 

Kadmium, Cd 0,00009 0,00070 0,00015 +67 % 

Krom, Cr 0,0016 0,0065 0,0028 +75 % 

Nickel, Ni 0,0024 0,0058 0,0031 +29 % 

Kvicksilver, Hg 0,000007 0,000032 0,000018 +157 % 

SS 12 59 23 +92 % 

Olja 0,11 0,32 0,05 -55 % 

PAH 16 0,00004 0,00034 0,00014 +250 % 

 

2 Förslag till riktvärden för dagvatten. Riktvärdesgruppen, Regionplane- och trafikkontoret Stockholms läns landsting, 2009.  
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BaP 0,000004 0,0000014 0,000010 +150 % 

Resultaten i Tabell 4 indikerar att föroreningsmängderna i dagvattnet från exploateringsområdet 

efter rening beräknas öka för samtliga beräknade ämnen, med undantag för zink, bly och olja. En 

ökning av föroreningar i dagvattnet från området är en naturlig följd när naturmark bebyggs. Det 

är mycket svårt att rena dagvattnet ner till de låga föroreningsnivåer som dagvatten från 

skogsmark har i befintlig situation. 

I redovisade föroreningsberäkningar har inte den tillkommande reningen som kan förväntas i diket 

mellan exploateringsområdet och recipienten tagits i beaktande. Detta i kombination med att 

insamlingen av takvatten inte har inkluderats medför troligen en underskattad reningseffekt. 

Därmed bör föroreningssituationen i verkligheten bli bättre än beräknat. 

7. ÖVERSVÄMNINGSRISK 

För att minska risken för översvämning ska tomterna höjdsättas så att marken några meter närmast 

husen lutar från husen mot låglinjer som kan leda vattnet österut vid skyfall. 

Utredningsområdet ligger inte inom något större instängt område, se Figur 7-1. 

 
Figur 7-1. Instängda områden enligt Eskilstuna kommun, 2017. Svarta polygoner visar instängda områden i 

form av lågpunkter och röd linje visar utredningsområdet. 

Då det i dagsläget inte finns någon känd problematik gällande översvämningar eller 

dagvattenhantering inom varken exploateringsområdet eller avrinningsområdet är föreslagen 

åtgärd med infiltrationsstråk endast en extra åtgärd för att säkerställa att exploateringsområdet inte 
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råkar ut för okontrollerade översvämningar. Avrinningsområdet väster om exploateringsområdet, 

bestående av skogsmark och befintlig bebyggelse, har enligt SGU ”medelhög genomsläpplighet” (se 

Figur 2-5). 

8. SLUTSATS 

• Omvandlingen av skogsmark till bostadsområde gör att dagvattenflöden från 

exploateringsområdet kommer att öka i och med att ytor hårdgörs.  

 

• För att inte dagvattenflöden från exploateringsområdet ska öka krävs en fördröjningsvolym 

på 33 m3 vid ett dimensionerande 10-årsregn med klimatfaktor 1,25. Detta kan uppfyllas i 

och med föreslagen utformning.  

 

• Fördröjning och rening av dagvatten föreslås ske i grönytor och infiltrationsstråk. Dagvatten 

från tak föreslås avledas till uppsamling för bevattning, alternativt ledas ut via utkastare till 

grönytor. 

 

• Flera föroreningar beräknas öka med avseende på halt och belastning efter exploatering 

trots långtgående reningsåtgärder, vilket är naturligt då naturmark exploateras. Dock 

beräknas föroreningshalterna i utgående dagvatten med god marginal uppfylla 

Riktvärdesgruppens förslag till riktvärden. Dessutom kan ytterligare rening förväntas i diket 

mellan exploateringsområdet och recipienten, och insamling av takvatten till bevattning kan 

också förbättra föroreningssituationen. 

 

• Ingen känd översvämningsproblematik finns inom exploateringsområdet. Dock är det viktigt 

att höjdsättningen vid exploatering utförs så att ytvatten vid skyfall kan ledas bort utan att 

skada byggnader eller annan infrastruktur. Som en försiktighetsåtgärd föreslås att de nya 

tomterna inom exploateringsområdet förses med nedsänkta infiltrationsstråk västerut, för 

att kunna avleda eventuell avrinning från avrinningsområdet uppströms vid stora 

nederbördstillfällen. 
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BILAGA: RESULTATRAPPORTER FRÅN STORMTAC 

StormTac Web v20.1.1 

Filnamn: Mesta_ATL 

Datum: 2020-02-12 

 

Resultatrapport StormTac Web 

I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web. 

 

1. Avrinning 

1.1 Indata 

Avrinningsområden 

Volymavrinningskoefficienter ᵩv och area per markanvändning (ha). 

Markanvändning ᵩ
v ᵩ 

A1 

Befintlig situation 

A5 

Planerad situation 
Tot 

Skogsmark 0.050 0.050 0.97 0 0.97 

Takyta 0.90 0.90 0 0.10 0.10 

Egen 1 0.20 0.20 0 0.16 0.16 

Gräsyta 0.10 0.10 0 0.71 0.71 

Totalt 0.13 0.13 0.97 0.97 1.9 

Reducerad avrinningsyta (hared)   0.048 0.20 0.24 

Reducerad dim. area (hared)   0.048 0.20 0.24 

 

Rinnsträcka, rinnhastighet och dimensionerande regnvaraktighet 

  A1 

Befintlig situation 

A5 

Planerad situation 

Klimatfaktor fc 1.25 1.25 

Rinnsträcka m 600 600 

Rinnhastighet m/s 1.0 1.0 

Dim. regnvaraktighet min 10 10 

 

1.2 Utdata 

Flöden 

  A1 

Befintlig situation 

A5 

Planerad situation 
Tot 

Tot. avrinning. årsmedel m3/år 1200 2100 3300 

Tot. avrinning. årsmedel l/s 0.038 0.065  

Medelavrinning l/s 0.15 0.59  

Dim. flöde l/s 14 56  

 

Dim. flöde total 70 l/s vid Dim. regnvaraktighet 10 min 



 

 

2. Föroreningstransport 

2.1 Utdata 

Föroreningsmängder (dagvatten+basflöde) utan rening 

Föroreningsmängder (kg/år). 

# 
Kommen

tar 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg 

S

S 
Oil PAH16 BaP 

A

1 

Befintlig 

situation 

0.01

9 

0.3

3 

0.002

6 

0.00

56 

0.01

4 

0.0000

88 

0.001

6 

0.002

4 

0.00000

67 

1

2 

0.1

1 

0.0000

40 

0.00000

40 

A

5 

Planerad 

situation 
0.27 2.5 

0.005

6 

0.02

2 

0.05

0 

0.0007

0 

0.006

5 

0.005

8 

0.00003

2 

5

9 

0.3

2 

0.0003

4 

0.00001

4 

 Total 
0.2

9 
2.9 

0.00

82 

0.02

7 

0.06

4 

0.0007

8 

0.00

81 

0.00

82 

0.0000

38 

7

1 

0.4

3 

0.0003

8 

0.0000

18 

 

Föroreningsmängder (kg/ha/år) (dagvatten+basflöde) utan rening 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil 
PAH1

6 
BaP 

kg/ha

/år 

kg/ha

/år 

kg/ha

/år 

kg/ha

/år 

kg/ha

/år 

kg/ha

/år 

kg/ha

/år 

kg/ha

/år 

kg/ha/

år 

kg/ha

/år 

kg/ha

/år 

kg/ha

/år 

kg/ha/

år 

0.15 1.5 
0.004

2 
0.014 0.033 

0.000

40 

0.004

2 

0.004

2 

0.0000

20 
36 0.22 

0.000

20 

0.0000

092 

 

Föroreningshalter (dagvatten+basflöde) utan rening 

Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av riktvärde. Totala 

fraktioner avses där inget annat anges. 

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP 

A1 
Befintlig 

situation 
16 280 2.1 4.6 11 0.074 1.3 2.0 0.0055 9800 90 0.033 0.0033 

A5 
Planerad 

situation 
130 1200 2.7 11 25 0.34 3.2 2.8 0.015 29000 160 0.17 0.0067 

 Total 90 880 2.5 8.3 20 0.24 2.5 2.5 0.012 22000 130 0.12 0.0055 

Riktvärde  160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 0.030 40000 400  0.030 

 

 

4. Föroreningsreduktion 

4.2 Utdata 

Reningseffekter (%) 

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP 

A1 Befintlig situation              

A5 Planerad situation 50 51 64 57 74 79 56 47 45 60 84 60 26 

 

 



 

Avskiljd mängd (kg/år) (dagvatten + basflöde) efter rening 

# 
Komment

ar 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg 

S

S 
Oil PAH16 BaP 

A

1 

Befintlig 

situation 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A

5 

Planerad 

situation 

0.1

4 

1.

3 

0.003

6 

0.01

2 

0.03

7 

0.0005

5 

0.003

7 

0.002

7 

0.00001

4 

3

6 

0.2

7 

0.0002

0 

0.00000

36 

 

Summa belastning kg/år efter rening 

Jämförelse mot acceptabel belastning där gråmarkerade celler visar överskridelse. 

# 
Kommen

tar 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg 

S

S 
Oil PAH16 BaP 

A

1 

Befintlig 

situation 

0.01

9 

0.3

3 

0.00

26 

0.00

56 

0.01

4 

0.0000

88 

0.00

16 

0.00

24 

0.00000

67 

1

2 
0.11 

0.0000

40 

0.00000

40 

A

5 

Planerad 

situation 
0.14 1.2 

0.00

20 

0.00

92 

0.01

3 

0.0001

5 

0.00

28 

0.00

31 

0.00001

8 

2

3 

0.05

1 

0.0001

4 

0.00001

0 

 Total 0.16 1.6 
0.00

46 

0.01

5 

0.02

7 

0.0002

4 

0.00

44 

0.00

55 

0.00002

4 

3

5 
0.16 

0.0001

8 

0.00001

4 

 

Summa belastning kg/ha/år efter rening 

# 
Kommen

tar 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg 

S

S 
Oil PAH16 BaP 

A

1 

Befintlig 

situation 

0.01

9 

0.3

4 

0.00

26 

0.00

58 

0.01

4 

0.0000

91 

0.00

16 

0.00

25 

0.00000

69 

1

2 
0.11 

0.0000

41 

0.00000

41 

A

5 

Planerad 

situation 
0.14 1.3 

0.00

21 

0.00

95 

0.01

3 

0.0001

5 

0.00

29 

0.00

32 

0.00001

8 

2

4 

0.05

3 

0.0001

4 

0.00001

1 

 

Summa föroreningshalt ug/l efter rening 

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP 

A1 
Befintlig 

situation 
16 280 2.1 4.6 11 0.074 1.3 2.0 0.0055 9800 90 0.033 0.0033 

A5 
Planerad 

situation 
67 600 0.98 4.5 6.3 0.072 1.4 1.5 0.0085 11000 25 0.066 0.0050 

 Total 48 480 1.4 4.5 8.1 0.073 1.4 1.7 0.0074 11000 49 0.054 0.0044 

Riktvärde  160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 0.030 40000 400  0.030 

 

 

 

 

 


