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Sammanfattning
ÅF Infrastructure AB har fått i uppdrag att utföra en dagvattenutredning för
detaljplan för skolområdet Järven 3 i Katrineholms kommun. Området
innefattar ca 4,2 hektar och den nya detaljplanen innebär bland annat
tillbyggnad av Tallåsskolan, byggnation av en ny idrottshall och fler
parkeringsplatser för cyklar och bilar. Utredningen skall innefatta beräkningar
på flöden och föroreningar och föreslå hanteringsåtgärder som gör att
dagvattenflödena inte ökar efter byggnationen.
Planområdet ligger i södra delen av Katrineholms tätort med främst
villaområden runtomkring. Det har två recipienter, Katrineholmsåsen som är
en grundvattenförekomst och Djulösjön som är en ytvattenförekomst.
Djulösjön har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus, Katrineholmsåsen har god kemisk och kvantitativ status.
Katrineholms kommuns dagvattenpolicy förespråkar lokalt omhändertagande
av dagvatten och betonar att dagvattnet skall vara en resurs i
stadsbyggandet. Öppna dagvattenlösningar skall prioriteras och rening skall i
första hand ske lokalt. Recipienternas kvalitet får ej äventyras.
Flödesberäkningar har utförts för att hantera ett 10-årsregn och för planerad
situation har en klimatfaktor på 1,25 lagts till. Den planerade situationen
innebär ett ökat dagvattenflöde på 158 m3 och en ökad mängd föroreningar,
främst tungmetaller(upp till 50% ökning).
Två lösningsförslag presenteras, ett där Tallåsskolans tillbyggnad har ett
grönt tak och ett utan. Dagvattenåtgärderna innefattar bland annat
växtbäddar, grönt tak, underjordiska infiltrationsmagasin vid fotbollsplanen
och permeabla beläggningar vid cykelparkeringarna. Bägge scenarier innebär
en förbättrad situation jämfört med den befintliga både gällande
flödesmängder och föroreningsmängder.
Det finns goda förutsättningar på planområdet för lokalt omhändertagande
inklusive rening varför en högre ambitionsnivå än grundkravet är att
rekommendera. Åtgärder med renande effekt bör prioriteras. Genom att välja
gröna lösningar kan dagvattenhanteringen bidra till en mer tilltalande
skolmiljö. En hög ambitionsnivå gällande flödesminskningar, reningsnivåer
och rekreationella värden ligger även väl i linje med Katrineholms kommuns
riktlinjer för dagvattenhantering. De presenterade lösningsförslagen är
uppskattningar utformade för att visa på möjligheter på planområdet och bör
ses som ett underlag inför vidare diskussioner kring detaljprojektering snarare
än en exakt skiss över hur dagvattenhanteringen bör lösas.
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1
1.1

Inledning
Bakgrund

I samband med utbyggnaden av Tallåsskolan i Katrineholm skall en ny
detaljplan tas fram. Skolan ligger i området Järven och planområdet går under
namnet Järven 3. Utbyggnaden kommer bland annat innebära en större andel
byggnader och fler parkeringsytor på planområdet där det idag är grönytor och
idrottsplats. Fler hårdgjorda ytor och ökad mänsklig aktivitet ställer högre krav
på en väl fungerande dagvattenhanteringen, både avseende kvantitet och
kvalitet. Katrineholms kommun har som policy att dagvattenfrågan skall vara
med tidigt i planeringsfasen och en dagvattenutredning är ett obligatorium i
samband med utformandet av en detaljplan. Kommunen har därför kontaktat
ÅF för att genomföra en dagvattenutredning för detaljplanen för Järven 3.
Planområdet ligger i södra delen av Katrineholms tätort och omfattar 4,2
hektar. Förutom Tallåsskolan innefattar planområdet en f.d. tennishall, en
idrottshall och en f.d. vaktmästarbostad/gymnastiksal samt parkeringsytor,
idrottsplats och grönytor. Figur 1 visar områdets placering i Katrineholm.

Figur 1 Översikt planområdets placering i Katrineholms tätort

1.2

Uppdragsbeskrivning

ÅF Infrastructure AB har fått i uppdrag att utföra en dagvattenutredning för
detaljplanen Järven 3 i Katrineholm. Dagvattenutredningen skall enligt
beställningsskrivelsen innehålla
-

Flödesberäkningar för planområdet innan och efter exploatering

-

Beskrivning av recipientens status utifrån befintliga MKN

-

Beräknade förändringar i föroreningsbelastning från dagvatten före och

-

efter exploatering
Förslag på framtida dagvattenhantering
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Beräkningar och lösningar baseras på att dagvattenåtgärderna skall klara av
ett

10-årsregn

samt

Dagvattenutredningen

är

är

anpassade

utformad

till

enligt

ett

de

förändrat

riktlinjer

klimat.

Katrineholms

dagvattenpolicy och handlingsplan för dagvatten anger. Detta innebär bland
annat att dagvattenmängderna inte får öka efter exploatering och att
dagvattnet i största möjliga mån skall omhändertas lokalt.
Som underlag för uppdraget har följande dokument och villkor använts:
-

Dagvattenpolicy-Övergripande

inriktningsdokument

(Katrineholms

kommun, 2015)
-

Handlingsplan

för

dagvatten

Katrineholms

kommun-Övergripande

inriktningsdokument (Katrineholms kommun, 2016)
-

Svenskt

vattens

publikation

P110

”Dimensionering

av

allmänna

avloppsledningar” (2016)
-

Svenskt Vattens Publikation P104 ”Nederbördsdata vid dimensionering
och analys av avloppssystem” (2011)

-

Svenskt Vattens Publikation P105 ”Hållbar dag- och dränvattenhantering
– råd vid planering och utförande” (2011)

-

VISS(Vatteninformationssystem Sverige)

-

SGU:s jordartsdatabas

-

Idéskiss Tallåsskolan(2018)

-

Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Järven 3 i
Katrineholms kommun (2017)

-

Dwg-filer från Katrineholms kommun över planområdet
o

Plangränser Järven mfl - 3D(2018-04-10)

o

Grundkarta Järven mfl - 2D(2018-03-22)

o
o

Grundkarta Järven mfl - 3D(2018-03-22)
Kv.Järven VA-ledningar Sweref 99 1630 RH00(2018-03-22)

2

Förutsättningar

2.1

Tidigare utredningar

Det här är den första dagvattenutredningen för planområdet men en
miljöteknisk markundersökning utfördes i april 2017.

2.2

Dagvattenstrategi

Katrineholms

kommun

har

en

dagvattenpolicy

och

en

nyantagen

dagvattenhanteringsplan som gäller för perioden 2018-2021. Dagvattenpolicyn
anger att:
” Dagvattnet ska alltid vara en resurs i stadsbyggandet, och användas för att
höja naturvärden, ge ökad biologisk mångfald, ge möjlighet till rekreation och
lek, samt höja de arkitektoniska värdena.”
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Vid nykonstruktion skall lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) vara
förstahandsvalet och öppna dagvattenlösningar skall tillämpas där det är
lämpligt. Den naturliga vattenbalansen skall påverkas så lite som möjligt vid
byggnation och därför uppmuntras infiltration så att grundvattenkvantiteten
kan bibehållas. Grundvattnets eller övriga recipienters kvalitet får dock inte
äventyras, förorenat dagvatten skall därför renas(föredragsvis lokalt) så att
god status bibehålls eller uppnås. Förorenat dagvatten skall om möjligt inte
blandas med renare dagvatten och dagvatten skall ej mixas med spillvatten.
Dessutom uppmuntras förebyggande av dagvattenföroreningar vid källan
såsom att obehandlad zink, koppar och kadmium undviks vid nybyggnation.

2.3

Hydrologiska beräkningsmetoder

Flödesberäkningar görs för 10-årsregn med varaktighet på 10 minuter. Hänsyn
tas till ökade flöden till följd av klimatförändringarna. För olika återkomsttider
förväntas ökning bli cirka 5 – 30 % vilket ger ett spann på klimatfaktorn för det
beräknade regnet på 1,05 – 1,30 (Svenskt Vatten AB, 2016). I detta PM
används ingen klimatfaktor vid beräkning av befintlig situation och en
klimatfaktor på 1,25 vid beräkning av framtida avrinning efter exploatering.
Den valda klimatfaktorn är enligt riktlinjer från Katrineholms hanteringsplan för
dagvatten där det hänvisas till den senaste rekommendationen från SMHI vilket
är 1,25.
2.3.1

Flöden

För beräkning av regnintensitet har nedanstående ekvation enligt Svenskt
Vatten P110 kap 10.1 använts. Formeln gäller för regnvaraktigheter upp till ett
dygn.
3

𝑖Å = 190 ∗ √Å ∗

ln(𝑇𝑅 )
𝑇𝑅0,98

+2

Där:
𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡, [𝑙/𝑠, ℎ𝑎]
𝑇𝑅 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡, [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟]
Å = å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑, [𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟]
Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella
metoden med regnintensitet enligt Dahlströms formel ovan. Dagvattenflödena
beräknas med följande formel (Svenskt Vatten AB, 2016).
𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖𝐴 ∗ 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟
Där:
𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒, [𝑙/𝑠]
𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎, [ℎ𝑎]
𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡, [−]
𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡, [𝑙/𝑠, ℎ𝑎]
𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = ö𝑘𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑓ö𝑙𝑗𝑑 𝑎𝑣 ä𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡 𝑖 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑛
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2.3.2

Magasinsvolym

Dagvattenflödet får ej öka efter exploatering. Därför behöver det ökade flödet
omhändertagas lokalt

via

fördröjning

och

infiltration. Den

erforderliga

magasinsvolymen har därför räknats ut genom att ta differensen mellan flödena
före och efter exploatering.

2.4

Miljökrav på recipient för dagvatten

Två vattenförekomster är recipienter för dagvattnet från planområdet;
Djulösjön(ytvattenförekomst) och Katrineholmsåsen(grundvattenförekomst).
Avvattning

sker

via

Djulödiket

till

Djulösjön

och

dagvattnet

når

Katrineholmsåsen via lokal infiltration/perkolation. Djulösjön ligger sydöst om
planområdet och har en yta på 2 km2. Katrineholmsåsen sträcker sig över stora
delar av Katrineholms innerstad, planområdet inkluderat. Även den har en yta
på 2 km2. Figur 2 och 3 visar recipienternas position och utsträckning i
förhållande till planområdet.

Figur 2 Djulösjöns position och omfattning(ljusblålinje). Planområdets position markerat med en
gul cirkel. Källa: VISS http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA75581138
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Figur 3 Katrineholmsåsens position och omfattning(ljusblå linje). Planområdets position markerat
med en gul cirkel Källa: VISS http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA75581138

2.4.1

Miljökvalitetsnormer för dagvatten

EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning
år 2004 som Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med
hjälp av så kallade miljökvalitetsnormer, normerna fungerar som ett juridiskt
styrmedel som införts i svensk lag för att komma tillrätta med miljöpåverkan
från diffusa utsläppskällor. Normerna för vatten beskriver vilken vattenkvalitet
en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Varje vattenförekomst
statusklassificeras sedan i syfte att beskriva vattenförekomstens vattenkvalitet
i dagsläget. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status
eller potential innan år 2021 samt att ingen vattenförekomsts status får
försämras, den ska istället förbättras eller bevaras. Miljökvalitetsnormer
klassas inom två områden för vattenförekomster, ekologisk status och kemisk
status (HaV, 2016; VISS, n.d.).
Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven
skärpts på att vattenkvaliteten inte får försämras samt att målen gällande
kemisk och ekologisk status ska uppnås. Det innebär att statusen för en enskild
kvalitetsfaktor, som används för statusklassificering av vattenförekomsten, inte
får försämras. Projekt eller verksamheter som orsakar en försämring riskerar
således att inte tillåtas.
2.4.2

Recipienternas status och miljökvalitetsnormer

Enligt miljökvalitetsnormerna bedöms sjöar enligt ekologisk och kemisk status.
För grundvattenförekomster är den ekologiska statusen ersatt med kvantitativ
status. Den ekologiska statusen bedöms på en femgradig skala enligt dåligtillfredsställande-måttlig-god-hög medan den kemiska bedöms vara ”god” eller
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”uppmår ej god”. För kvantitetsstatus anges ”god” eller ”otillfredsställande”
beroende på om vattenuttagen är i balans med grundvattenbildningen. Den
kvalitetsfaktor vilken påvisar störst mänsklig påverkar(dvs har sämst betyg) är
bestämmande för statusangivelsen.
2.4.2.1

Djulösjön

Den ena aktuella recipienten, Djulösjön, är enligt vattendirektivet en
ytvattenförekomst. Djulösjön klassas i VISS i enlighet med tabell 1.
Statusklassificeringen för ekologisk och kemisk status sattes år 2017 efter
förvaltningscykel 2 (2010-2016).
Tabell 1 VISS statusklassificering av Djulösjön från 2017-02-23
Ekologisk status
Kemisk status
Vattenförekomst
Status
MKN
Status
MKN
Måttlig
Uppnår
ej
god
Djulösjön
God ekologisk
God kemisk
ekologisk
kemisk
ytvattenSE653790-152445
status 2027
status 2027
status
status

Den ekologiska statusen baseras på biologiska, fysikalisk-kemiska och
hydromorfologiska faktorer. I Djulösjöns fall har sammanvägningen av dessa
lett till statusen ”Måttlig”. Detta pga. att Djulösjön har en hög mängd biomassa
vilket tyder på höga halter av näringsämnen(främst fosfor). Dessutom bedöms
konnektiviteten måttlig pga. begränsningar för organismer att röra sig till
näraliggande vattensamlingar. Sjön får dock goda värden när det gäller
försurning och andel blågrönalger.
Den kemiska statusen är ”Uppnår ej god” pga. för höga halter av kvicksilver,
tribyltenn och bromerad difenyleter. I Sverige idag anses fisk i alla
ytvattenförekomster överstiga EU-direktivets gränsvärde för halt i biota.
Tribyltenn-halten påvisades hög genom ett sedimentprov. Bromerad difenyleter
bedöms även den ej uppnå god status baserat på en nationell extrapolering där
alla ytvatten i Sverige bedöms ha högre halter än gränsvärdena i EU:s
ramdirektiv för vatten.
2.4.2.2

Katrineholmsåsen

Den andra aktuella recipienten, Katrineholmsåsen, är enligt vattendirektivet en
grundvattenförekomst. Katrineholmsåsen klassas i VISS i enlighet med tabell
2. Statusklassificeringen för kemisk och kvantitativ status sattes år 2017 efter
förvaltningscykel 2 (2010-2016).
Tabell 2 VISS statusklassificering av Katrineholmsåsen från 2017-02-23
Kemisk status
Kvantitativ status
Vattenförekomst
Status
MKN
Status
MKN
Katrineholmsåsen
God kemisk
God kemisk
God kvantitativ God kvantitativ
SE654127-152203
status
grundvattenstatus
status
status

Katrineholmsåsens kemiska status är god då alla faktorämnen som ligger till
grund för värderingen har god status. Det bedöms dock finnas en risk att god
kemisk status inte uppnås år2021 då det finns en mängd av föroreningskällor i
nära anslutning till grundvattenförekomsten.
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Den kvantitativa statusen är även den god och den bedöms även vara utan risk
för att bli otillfredsställande till år 2021. För att inte riskera detta bör inte nya
exploateringar medföra alltför stora minskningar av den lokala infiltrationen.
Det sker inget vattenuttag på platsen idag. Katrineholmsåsen är dock klassad
som en grundvattenförekomst med goda eller utmärkta uttagsmöjligheter
vilket bör finnas i åtanke vid utformandet av reningslösningar för lokal
infiltration. Katrineholms kommun skriver även i sin handlingsplan för
dagvatten att ”här är det extra viktigt att förhindra förorening av grundvattnet.
Lokal infiltration är här bara lämpligt från grönytor, takytor(ej obehandlad
koppar och zink) och gator med låg trafikmängd”.
2.4.3

Riktvärden från riktvärdesgruppen

Katrineholms kommun har beslutat att använda sig av riktvärdesgruppens
dokument ”Riktvärdesgruppen - Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp”
från 2009 för att sätta tillåtna årsmedelhalter för föroreningar i dagvatten.
Halterna kommunen tillåter är redovisade i Tabell 3 som är ett urklipp ur
kommunens handlingsplan för dagvatten. Denna utredning utgår från ”Nivån
för utsläpp inom delavrinningsområde”.
Tabell 3 Tillåtna årsmedelhalter i dagvatten för Katrineholms kommun. Årsmedelhalterna kommer
från ””Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms läns
landsting, 2009”

3
3.1

Nulägesbeskrivning
Planbeskrivning

Planområdet ligger strax söder om Katrineholms centrum och täcker en yta på
ca 4,2 hektar. Området söderut domineras av villakvarter medan den norra
delen av planområdet angränsar till ett skogsområde som är en del av en grön
korridor vilken sträcker sig österut. Figur 4 nedan visar ett ortofoto över
planområdet.
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Figur 4 Ortofoto över planområdet Järven 3 i Katrineholm, rödstreckad linje markerar
planområdesgränsen.

3.2

Geotekniska förhållanden
3.2.1

Markförhållanden

Planområdet har en rätt varierad jordartsmix med isälvssediment och
postglacial sand som främst förekommande. I de centrala delarna finns det
kärrtorv och i sydöst finns en liten del med morän. Platsen för kärrtorven skall
tidigare ha varit en sjö. Åsryggen(krönet på isälvsavlagringen) i de norra
delarna av planområdet bedöms fungera som en vattendelare. Figur 5 visar en
jordartskarta över planområdet i skala 1:25000.
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Figur 5 Jordartskarta (skala 1:25000) med utredningsområdets läge inringat med rött (SGU)

3.3

Markavvattningsföretag

Det finns inga registrerade markavvattningsföretag inom planområdet.

3.4

Ytavrinning,
lågpunkter
dagvattenledningar

och

befintliga

Avrinningen på planområdet illustreras i Figur 6. Åsen är en tydlig vattendelare
och majoriteten av flödet leds av höjdskillnad mot de centrala delarna av
planområdet där fotbollsplanen finns idag. Hur pass konstruerad denna lutning
är är ovisst då planområdet är relativt flackt, men att fotbollsplanen är en
lågpunkt är inte helt orimligt då det sannolikt varit en sjö på platsen tidigare.
Pilarna i Figur 6 är ungefärliga flödesriktningar baserade främst på topografiska
skillnader, ingen detaljundersökning av befintliga avrinningskanaler eller andra
dagvattenlösningar har utförts.
Avvattningen från Järven 3 går till Djulösjön via Djulödiket. Figur 6 inkluderar
även var befintliga dagvattenledningar går på planområdet. De är samlade
kring fotbollsplanen och leds öst och sedan söderut längsmed den angränsande
vägen.
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Figur 6 Flödesriktning befintlig situation Järven 3

4
4.1

Beräknade flöden för befintlig situation
Befintlig utformning

För att beräkna dagvattenflödena har planområdet har delats in i områden
utefter markanvändningen. Alla ytor med en viss markanvändning har adderats
ihop och sedan har flödet och föroreningshalter beräknats för dessa
delområden. Figur 7 visar markanvändningen för befintlig situation.
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Figur 7 Markanvändning befintlig situation

4.1.1

Markanvändning

Tabell 2 beskriver den befintliga markanvändningen genom att redovisa de
separata ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerande
yta.
Valet av avrinningskoefficienter har gjorts i enlighet med de riktlinjer som finns
i

Svenskt

Vattens

publikation

P110.

Vissa

av

ytorna

har

samma

avrinningskoefficient men områdena är ändå separerade för att de har olika
föroreningsbelastning.
Tabell 2 Areaberäkning för befintlig markanvändning inom planområdet
Markanvändning
Yta [m2]
Avrinningskoefficient
Reducerad yta [ha]
Takytor
5343
0,9
0,48
Gräsytor
16889
0,1
0,17
Skogsmark
2230
0,05
0,01
Parkering
977
0,85
0,08
Grusytor
2554
0,4
0,10
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Gång och cykelväg

14698

Totalt

42691

4.2

0,85

1,25
2,1

Flödesberäkningar

Flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1 samt reducerade
ytor enligt tabell 2. Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde för ett
10-årsregn med en regnvaraktighet på 10 minuter.


𝑖10−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 228 𝑙⁄𝑠 , ℎ𝑎

Dagvattenflödet har beräknats utan klimatfaktor för befintlig markanvändning.
Resultaten för planområdet redovisas i tabell 3.
Tabell 3 Beräknade dagvattenflöden för befintlig situation vid ett 10-årsregn
Flöde [l/s]
Markanvändning
10-årsregn
Takytor
109,62
Gräsytor
38,50
Skogsmark
2,54
Parkering
18,94
Grusytor
23,28
Gång och cykelväg
284,79
Totalt

5
5.1

477,68

Beräknade flöden för planerad situation
Planerad utformning

Den planerade markanvändningen utgår ifrån dokumentet Idéskiss(2018-0209). För att tydligare illustrera fördelningen av markanvändning i samband med
dagvattenutredningen har varje marktyp färglagts och finns till beskådan i Figur
8.
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Figur 8 Markanvändning för planerad situation Järven 3

5.1.1

Markanvändning

Tabell 4 beskriver den planerade markanvändningen genom att redovisa de
separata ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerande
yta.
Avrinningskoefficienterna
rekommendationer.
fotbollsplanerna,

Det

är
är

valda
i

multiarenorna

enligt

dagsläget
och

Svenskt

osäkert

vilket

Vatten

P110:s

underlag

gymnastikområdet

skall

som
ha.

Försiktighetsprincipen har applicerats här. Detta innebär att en högre
avrinningskoefficient har valts, till exempel så har den nya fotbollsplanen givits
avrinningskoefficienten 0,1 och ligger bland gräsytorna istället för att ha givits
0,05 för en eventuell konstgräsplan. Multiarenorna och gymnastikytan har
antagits ha en hög avrinningskoefficient och deras area är inräknad under gångoch cykelväg. Ytan avsedd för kompisgungor har givits avrinningskofficienten
0,4 och är därmed placerad in under markanvändningen grus.
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Tabell 4 Areaberäkning för planerad markanvändning inom planområdet
Markanvändning

Yta [m2]

Avrinningskoefficient [-]

Takytor
Gräsytor
Skogsmark
Parkering
Grusytor
Gång och cykelväg
Väg

9071
10990
2783
2778
650
13873
2392

0,9
0,1
0,05
0,85
0,4
0,85
0,85

Totalt

42691

5.2

Reducerad yta
[ha]
0,82
0,11
0,01
0,24
0,03
1,18
0,20
2,6

Flödesberäkningar

Översiktliga flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1,
reducerade

ytor enligt

tabell

4

samt

med

en

klimatfaktor på

1,25.

Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde vid ett 10 minuters 10årsregn.


𝑖10−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 284 [𝑙⁄𝑠 , ℎ𝑎]

Resultaten för dagvattenflöden samt respektive volym redovisas i tabell 5.
Tabell 5 Beräknade dagvattenflöden och dess volym för planerad situation vid ett 10-årsregn med
en klimatfaktor på 1,25
Dagvattenflöde [l/s]
Volym [m3]
Markanvändningsområde
10-årsregn
10-årsregn på 10 min
Takytor
232,6
139,6
Gräsytor
31,3
18,8
Skogsmark
4,0
2,4
Parkering
67,3
40,4
Grusytor
7,4
4,4
Gång och cykelväg
336,0
201,6
Väg
61,7
37,0
Totalt

740,3

444,2

Vid en jämförelse mellan tabell 3 och 5 utläses att den planerade situationen
innebär en ökning av det totala dagvattenflödet med 55%. Det beror på den
ökade mängden takytor och mer asfalterad mark men klimatfaktorn står för ca
hälften av den procentuella ökningen.

5.3

Magasineringsvolym

Enligt Katrineholms kommun skall dagvattenåtgärderna klara av ett 10-årsregn
och exploateringen får inte innebära en ökning av dagvattenflödena till
dagvattennätet.

Vidare

skall

lokalt

omhändertagande

premieras

och

dagvattenåtgärderna får gärna bidra estetiskt till den lokala miljön. För att klara
av nämnda krav krävs att en magasineringsvolym avsätts för att hantera de
ökade dagvattenflödena. Magasinsvolymen för att inte öka dagvattenflödet till
ledningsnätet(158 m3) motsvarar en regnvolym på 6,1 mm så dagvatten
kommer att ledas till ledningsnätet endast vid kraftigare regn än detta. Detta
innebär att magasinsvolymen inrymmer ca 60% av årsvolymen. Det är möjligt
att utforma dagvattenåtgärder med en större magasineringsvolym men detta
är

den

minsta

magasinsvolym

volymen
för

olika

enligt

kraven.

regnvolymer

En
finnes

överblick
i

Tabell

över

erforderlig

7.

Erforderlig

Sida 14

magasinvolym för detaljområdet har beräknats i enlighet med formler och
antaganden i avsnitt 2.3.2.
Tabell 6 Beräknad magasinsvolym för planerat planområde
Regnvolym
Magasinsvolym
Yta planområdet [m2]
[mm]
[m3]
6,1
10
15
20

42691
42691
42691
42691

Andel av total
årsvolym[%]

158
260
390
520

60%
75%
85%
90%

Totalt

För att inte exploateringen skall leda till ökade dagvattenflöden krävs alltså en
magasineringsvolym på 158m3. Skall allt dagvatten omhändertas lokalt krävs
en magasineringsvolym på 444,1m3 vilket är den motsvarande volymen till det
dimensionerade flödet för ett 10-årsregn(se Tabell 6).

6
Översiktliga

Föroreningsberäkningar
planerad situation
beräkningar

har

utförts

för
i

befintlig

databasen

StormTac

och
för

föroreningskoncentrationer och föroreningsmängder inom området före och
efter exploatering. Koncentrationerna och mängderna har summerats för
delområdena och redovisas i tabell 7 och 8 som planområdet totala
föroreningsbidrag till recipienten. De markanvändningar som använts i
beräkningarna återfinns i tabell 2 och 4.
Tabell 7 Föroreningskoncentrationer innan och efter exploatering för hela planområdet. Beräknade
med en årsnederbörd på 636 mm. Siffror i fet stil innebär en försämring jämfört med befintlig
situation.
Planerad
Förorening
Enhet
Riktvärde
Befintlig situation
situation
Fosfor (P)
µg/l
175
86
90
Kväve (N)
µg/l
2,5
1500
1500
Bly (Pb)
µg/l
10
3,8
5,1
Koppar (Cu)
µg/l
30
17
17
Zink (Zn)
µg/l
90
25
32
Kadmium (Cd)
µg/l
0,5
0,35
0,41
Krom (Cr)
µg/l
15
5,1
5,8
Nickel (Ni)
µg/l
30
3,6
4,5
Kvicksilver (Hg)
µg/l
0,07
0,029
0,032
Suspenderad
µg/l
60000
17000
28000
Substans (SS)
Oljeindex (Olja)
µg/l
700
440
440
PAH16
µg/l
0,34
0,48
Benso(a)pyren
µg/l
0,07
0,010
0,013
(BaP)
Tabell 8 Föroreningsmängder innan och efter exploatering för hela planområdet. Beräknade med
en årsnederbörd på 636 mm. Siffror i fet stil innebär en försämring jämfört med befintlig situation.
Planerad
Förorening
Enhet
Befintlig situation
situation
Fosfor (P)
kg/år
1,4
1,7
Kväve (N)
kg/år
24
28
Bly (Pb)
kg/år
0,062
0,096
Koppar (Cu)
kg/år
0,27
0,33
Zink (Zn)
kg/år
0,41
0,61
Kadmium (Cd)
kg/år
0,0056
0,0078
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Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Kvicksilver (Hg)
Susp. Substans (SS)
Oljeindex (Olja)
PAH16
Benso(a)pyren (BaP)

kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år

0,082
0,058
0,00047
280
7,0
0,0055
0,00016

0,11
0,086
0,0006
540
8,4
0,0091
0,00024

I och med exploateringen ökar föroreningshalterna i dagvattnet något men inte
några

extrema

mängder.

De

största

procentuella

ökningarna

sker

i

tungmetallhalter(upp till 50%) medan näringsämnena fosfor och kväve ökar
med ca 20 respektive 17 procent.

7

Föreslagen dagvattenhantering

7.1

Allmänna rekommendationer

Dagvattenhanteringen skall följa de riktlinjer som Katrineholms kommun
sammanställt

i

sin

policy

och

handlingsplan.

Där

förordas

lokalt

omhändertagande av dagvatten och att dagvattnet skall användas som en
resurs i stadsbyggandet. Att dagvattnet skall användas för att ”ge möjlighet till
rekreation och lek, samt höja de arkitektoniska värden” är extra relevant i detta
fall då denna utredning gäller ett skolområde. Det finns utrymme för att aktivt
ge dagvattnet en arkitektonisk roll och en pedagogisk tanke med att introducera
öppna dagvattenlösningar där yngre generationer spenderar mycket tid. Då
Järven

3

ligger

på

Katrineholmsåsen

bör

det

vid

utformandet

av

dagvattenhanteringen säkerställas att inga föroreningar når grundvattennivån.
Om hänsyn tages till detta är lokal infiltration att föredra då detta innebär en
minskad belastning på dagvattennät och recipient. I avsnitt 7.2.1-7.2.6
presenteras förslag på metoder för hantering av dagvatten vilka kan appliceras
på Järven 3.
7.1.1

Höjdsättning och översvämningsrisk

Det är viktigt att planera för hantering och avledning av extrema regn. För att
skapa en kontrollerad översvämning bör avrinningsvägar skapas så att vattnet
samlas i en lågpunkt där det inte orsakar skador på byggnader och annan
infrastruktur.
För att undvika översvämningar och för att säkra bebyggelse krävs en väl
anpassad höjdsättning. Byggnaderna bör ha en golvnivå på minst 0,5 m över
marknivå samt en lutning om 1:20 från huslivet så att vatten kan avrinna
ytledes och bort från byggnaderna för att förebygga fuktskador (Svenskt Vatten
AB, 2011).
För att klara av extrema regn är det viktigt att höjdsättningen görs så att
avrinningen sker i riktning mot platser där vatten kan ansamlas utan att
orsaka skador eller störa verksamhet. Det kan vara näraliggande gator eller
diken som kan leda vidare stora mängder vatten eller exempelvis
fotbollsplaner som tillfälligt kan översvämmas. Dessa avrinningsvägar ska
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dock ses som sekundära då dagvattnet i förstahand ska omhändertas så
lokalt som möjligt på den egna kvartersmarken.
För att ge ett exempel på förutsättningarna vid ett extremt flöde har
beräkningar gjorts på ett 100-årsregn för planerad situation. Regnintensiteten
har ökat kraftigt och avrinningskoefficienten för gräsytor har tillgivits ett
högre värde för att ge en bild av hur dagvattenflödet kan se ut. Detta gav ett
för hela området dimensionerande flöde på 1856 l/s med en motsvarande
volym på 1113m3. Det är en ökning med 150% jämfört med ett 10-årsregn.
7.1.2

Miljöanpassade materialval

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som inte innehåller
miljöskadliga ämnen väljas.
Kända

material

som

avger

föroreningar

är

exempelvis

takbeläggning,

belysningsstolpar och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt innehåller
zink. Plastbelagda plåttak avger organiska föroreningar. Planen bör därför inte
föreskriva material som ger ifrån sig miljöskadliga ämnen som exempelvis
zinktak.

Byggvaror

bör

klara

egenskapskriterier

som

satts

upp

av

branschorganisationer såsom BASTA eller Byggvarubedömningen. För att
undvika onödigt tillskott av miljöfarliga ämnen är det viktigt att tidigt se över
de materialval som ska användas för byggnation. I detta område skall både
fotbollsplaner och multiarenor anläggas och vid valet av konstgräs eller inte bör
exploatören
vara
medveten
om
den
konstgräsplaner innebär för dagvattnet.

7.2

ökade

föroreningsbelastning

Dagvattenlösningar

Figur 9 Markanvändning för befintlig(vänster) och planerad(höger) situation. Fokusområden för
dagvattenåtgärder inrutade med rött.

En översiktlig bedömning har gjorts över vilka lösningar och hur de kan
implementeras på planområdet. För detaljerad dimensionering bör ytterligare
utredning göras(inklusive mer information om exakta byggplaner) för att
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avgöra exakt hur vattnet ska avledas på de olika delarna av området. I Figur 9
åskådliggörs skillnaden i markanvändning mellan befintlig och planerad
situation. De områden med störst förändringar är markerade med röda
streckade linjer. Lösningarna föreslås främst genomföras i anslutning till dessa
områden. På detta sätt åtgärdas flödesökningarna från dessa ytor direkt och
det är även smidigare att implementera åtgärder där det ändå ska byggas om.
Det finns goda möjligheter att uppnå den erforderliga magasinsvolymen genom
lokalt omhändertagande och även möjligheter att göra bättre än grundkravet
ingen försämring. Jordmånen möjliggör för lokal infiltration och det finns plats
för gröna dagvattenanläggningar, både på i skissen redan gröna strukturer och
på vissa hårdgjorda ytor där till exempel växtbäddar skulle passa in väl utan
att vara ”i vägen”.
7.2.1
7.2.1.1

Växtbäddar

Allmän beskrivning

En regnbädd är en nedsänkt växtbädd som används för att fördröja, reducera
och rena dagvatten från närliggande ytor. De byggs upp så att dagvatten kan
magasineras under en kort tid i samband med kraftiga regn. Växterna i en
växtbädd bör anpassas till områdets förutsättningar och vegetationen kan bestå
av gräs, buskar, träd, örter etc. Med en välkomponerad växtmix får man en
regnbädd som fyller en teknisk funktion samtidigt som det även medför
estetiska och miljömässiga mervärden.
När

de

naturligt

förekommande

jordlagren

har

en

begränsad

infiltrationskapacitet ska en ledning kopplas från regnbädden till befintligt
dagvattensystem. Ledningen bör ha en liten dimension för att fördröja
dagvattnet men den ska säkerställa att vattnet kan dräneras inom 48 timmar.
Det bör även installeras en bräddledning/brunn som sticker ut på växtbäddens
yta ca 10-30 cm (se figur 10) för att undvika översvämningar vid kraftigare
regn. Figur 10 visar en principskiss över en växtbädd och Figur 11 och 12 visar
exempel på nedsänkta respektive upphöjda regnbäddar.
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Reglerhöjden i en regnbädd rekommenderas i CRIA SuDS Manual (2015) vara
mellan 0,15–0,3 meter. Porositeten i en regnbädd ligger vanligtvis runt 30 %.
Filtermediet anläggs normalt med ett djup på 0,75-1 meter.

Figur 10. Principskiss på växtbädd. Källa Stockholm vatten och avfall 2017.

Sida 19

Figur 11. Exempel på nedsänkt växtbädd i gatumiljö. Källa Stockholm vatten och avfall 2017

Figur 12. Upphöjt biofilter som tar emot dagvatten från tak via stuprör. Källa: Grågröna
systemlösningar för hållbara städer, Inventering av dagvattenlösningar för urbana miljöer, Vinnova
2014.
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7.2.1.2

Applicering i utredningsområdet

Utredningsområdet lämpar sig väl för anläggning av växtbäddar och de kan
appliceras på mänga ställen. Växtbäddar kan ta hand om dagvatten från tak
samt näraliggande asfaltsytor som genererar förorenat dagvatten vilket
behöver renas innan infiltration kan ske. De placeras med fördel vid parkeringar
och vägar. På detta sätt utnyttjas växtbäddarnas reningsfunktion där
föroreningshalten i dagvattnet är som störst.
7.2.2
7.2.2.1

Träd i skelettjord

Allmän beskrivning

Skelettjord är en teknik som har tagits fram för att skapa goda förutsättningar
för träd som planteras i en hårdgjord statsmiljö. Skelettjord kan även fungera
som ett underjordiskt magasin för dagvatten och bidra med fördröjning och
rening.
Varje träd ska ges en skelettjordsvolym på minst 15 m 3/träd. Trädrötterna ska
ges möjlighet att växa i princip obegränsat i åtminstone två riktningar.
Minimibredden på växtbädden bör inte understiga 4 meter för större skogsträd,
typ lind, lönn och ek. För mindre träd typ rönn, körsbär och prydnadsapel, ska
bredden aldrig understiga 2 meter. Generösare växtvolymer ger bättre
växtförutsättningar. Växtbädden bör ha ett djup på 0,8-1 meter. Figur 13 visar
en schematisk skiss över plantering av träd i skelettjord. Vid tät beläggning på

Figur 13 Schematisk illustration över plantering av träd i skelettjord. Källa: Stockholms Stad

skelettjorden krävs regelbunden rensning av brunnar så att vattentillförseln kan
upprätthållas. Vid hög belastning av föroreningar kan skelettjorden behöva
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bytas ut med jämna mellanrum (Stockholm Vatten och Avfall, 2017b).
Fördröjningsvolymen i skelettjorden skapas av porvolymen som i den vanliga
skelettjorden är omkring 10 % och i luftig skelettjord cirka 30 % av den totala
volymen.
7.2.2.2

Applicering i utredningsområdet

Nyplanteringarna av träd vilka skall göras vid parkeringar och vägar passar väl
att plantera i skelettjord. Antal träd aktuella för skelettjord är ca 16st vilket
betyder en

magasineringsvolym på ca 48 kubikmeter(15m3/träd och 20%

porositet). Främst placeras dessa vid parkeringar och vägar men metoden kan
naturligtvis användas på fler ställen, till exempel vid gång och cykelvägen i
nordvästra delen av området. Förutom att träden har ett estetiskt värde så är
skelettjordens renande effekt fördelaktig vid just platser med biltrafik där
föroreningsbelastningarna

är

som

störst.

Skelettjordens

magasinerande

förmåga är också en fördel då parkeringarna innebär en stor hårdgjord yta med
dagvatten som skall omhändertas.
7.2.3
7.2.3.1

Gröna tak

Allmän beskrivning

Gröna tak är ett samlingsnamn på olika taklösningar som innefattar organiskt
material och kan variera från karg sedum till fullvärdiga trädgårdar. Ett tak med
en tjocklek på 50 millimeter beräknas kunna magasinera fem till tio millimeter.
Den vanligaste typen av gröna tak i Sverige är tunna gröna tak vilka tar upp
ungefär 50 % av årsvolymen. Avrinningskoefficienten för gröna tak ökar
succesivt under ett regn och närmar sig 1.
Vid kraftiga regn kan ytterligare magasineringsmöjligheter krävas innan
avledning till kommunalt ledningsnät sker. Enligt leverantör kan dock ca 20
l/m2 fördröjas på takytan (Svenska Natur AB, 2017)
Schablonhalter visar dock att gröna tak bidrar till läckage av fosfor och kväve
(StormTac, 2016).
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Figur 14. Sedumtak kan anläggas både på platta och lutande tak (Svenska Naturtak AB,
2018).

7.2.3.2

Applicering i utredningsområdet

Anläggning av gröna tak är möjligt på alla nybyggnationer på planområdet. Då
det finns andra hanteringsåtgärder som fungerar på planområdet är det
tillräckligt med en tunnare variant såsom sedumtak. Detta innebär visserligen
att taket inte tar upp lika mycket regnvatten men kräver mindre skötsel. Taket
vid uteklassrumsområdet är speciellt lämpligt för grönt tak. Det skulle förutom
omhändertagandet av dagvattnet fylla en ljudmässig funktion då hårdgjorda
tak skapar ljud som kan störa studierna. På detta sätt kan platsen lättare
utnyttjas även vid nederbörd. Det är även ett trevligt och edukativt inslag i
studiemiljön.
7.2.4

Genomsläppliga beläggningar

7.2.4.1

Allmän beskrivning

Vid

dimensionering

av

avrinning

från

ytor

som

är

anlagda

med

vattengenomsläppliga beläggningar rekommenderas det i Svenskt Vattens
publikation P105 att en avrinningskoefficient på 0,6-0,7 används, det vill säga
cirka 30-40 % av flödet omhändertas av den genomsläppliga ytan. Det kan
även vara lägre beroende på beläggningens utformning. Beroende på markens
infiltrationskapacitet kan genomsläppliga beläggningar anläggas på olika sätt.
Är infiltrationskapaciteten begränsad kan dräneringsledningar anläggas. Är det
mindre än en meter till grundvattnet under överbyggnaden bör förorenat vatten
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inte infiltreras och kan då anläggas med exempelvis en tät duk och ledningar
som avleder vattnet som infiltrerar. Se Figur 15-17 för exempel på hur system
med genomsläppliga beläggningar kan utformas. För att funktionen på
genomsläppliga beläggningar ska bibehållas krävs regelbundet underhåll så de
inte sätter igen.

Figur 15 Genomsläpplig/permeabel beläggning
med gräs

Figur 16 Genomsläppliga beläggningar med infiltration och dräneringssystem (Figur från CIRIA SuDS Manual
2015)

Sida 24

Figur 16 Genomsläppliga beläggningar med infiltration och dräneringssystem (Figur från CIRIA
SuDS Manual 2015)

Figur 17 Genomsläppliga beläggningar utan infiltration (Figur från CIRIA SuDS Manual 2015)

7.2.4.2

Applicering i utredningsområdet

Förslagsvis så bör permeabla beläggningar inte överanvändas på området ifall
inte infiltrationen kan rena vattnet innan det når grundvattnet. Dock är det ett
bra sätt att undvika höga flöden och erosionsskador. Då grundvattnet är extra
skyddsvärt kan det vara lämpligt att undvika permeabla beläggningar på de
mest föroreningsskapande platserna dvs bilvägarna och bilparkeringarna och
istället fokusera på övriga hårdgjorda ytor. Förslagsvis implementeras
permeabla beläggningar med infiltration på cykelparkeringarna då dessa står
för en del av den tillagda mängden hårdgjord yta på planområdet. Gångvägarna
kring tillbyggnaden
beläggningar.

på

Tallåsskolan

är

också

lämpliga

7.2.5

Svackdiken, infiltrationsstråk och översilningsytor

7.2.5.1

Allmän beskrivning

för

permeabla

Ett svackdike är ett gräsbeklätt dike med lutande slänt som används för att
avleda, förvara och i viss mån långsamt infiltrera vattnet. Det kallas även för
skåldike på grund av sitt skålformade utseende. De är en billig åtgärd som
fungerar bra för snölagring och för att avleda smältvatten. Ett infiltrationsstråk
har ett liknande utseende men med ett tydligare syfte att rena och infiltrera
vattnet. Därför konstrueras infiltrationsstråk med ett dräneringslager. Även en
översilningsyta kan ha en infiltrerande funktion men den används ofta som
namnet antyder mer till översilning, det vill säga att vattnet leds över ytan på
vägen

till

en

uppsamlingsplats

såsom

ett

infiltrationsstråk.

Genom

översilningen åstadkoms rening och i viss mån även infiltration. I figur 18 och
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19 visar hur ett svackdike respektive ett infiltrationsstråk kan se ut. Figur 20
visar en principskiss över en sluttande översilningsyta.

Figur 18 Svackdike mellan gång och cykelväg (Stockholm Vatten och
avfall, 2018)

Figur 19 Infiltrationsstråk

Figur 20 Principskiss för översilningsyta(Stockholm vatten och avfall,
2018)
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7.2.5.2

Applicering i utredningsområdet

Mellan skogen och vägen passar det bra att anlägga ett svackdike eller ett
infiltrationsstråk som kan båda ta hand om vatten från slänten men även från
vägen bredvid. Det kan även vara bra för snöhantering med en förvaringsyta
där smältvattnet kan samlas. De platser i lösningsförslagen nedan som är
markerade som översilninsytor är åsyftade som gräsytor där vattnet kan
infiltrera snarare än att det översilas. De gräsytorna bör därför vara aningen
skålformade.
7.2.6
7.2.6.1

Infiltrationsmagasin
Allmän beskrivning

Ett infiltrationsmagasin är ett magasin där vattnet även tillåts infiltrera till
marken. På detta sätt bidrar de till både ökad magasineringsvolym och ökat
lokalt omhändertagande. Det är ett bra alternativ då det finns goda lokala
infiltrationsmöjligheter

men

det

även

finns

ett

behov

av

en

utökad

magasineringsvolym. Figur 21 visar en principskiss över hur ett underjordiskt
infiltrationsmagasin kan konstrueras.

Figur 21 Principskiss över underjordiskt infiltrationsmagasin(Oxunda Vattensamverkan, 2018)

7.2.6.2

Applicering i utredningsområdet

Fotbollsplanen

är

en

bra

plats

för

anläggning

av

underjordiska

infiltrationsmagasin. Där upptar de ingen yta som behövs till idrotten men de
kan fortfarande magasinera en hel del vatten och öka den lokala infiltrationen.
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Då fotbollsplanen är en lågpunkt på planområdet är det bra att det finns
förvaringsvolym där för extrema regn men då regnmängderna inte är extrema
får vattnet istället infiltrera lokalt. Infiltrationsmagasinen konstrueras med ett
utlopp till dagvattennätet ifall infiltrationshastighet och magasineringsvolym
inte räcker till. Med de tillgängliga ytorna för infiltrationsmagasin så bör en stor
andel av dagvattnet kunna infiltreras lokalt och inte behöva ledas vidare till
dagvattennätet.

7.3

Föreslagen dagvattenhantering

Med utgångspunkt i de mer allmänna rekommendationerna kring hur
lösningsmetoderna

kan

appliceras

på

utredningsområdet

har

ett

hanteringsförslag tagits fram. Dessutom har beräkningar utförts med och utan
sedumtak på Tallåsskolans tillbyggnad. Målet har varit att presentera ett
underlag med flera olika lösningar inför vidare diskussion vid detaljprojektering.
Det finns alltså flexibilitet gällande vilka hanteringsmetoder som väljs, hur stor
yta de ska täcka samt var de placeras. Faktorer som spelar in är bland annat
vilken ambitionsnivå som ska väljas gällande lokalt omhändertagande och
rening samt hur höjdsättningen kommer att göras. Förhoppningen är att
förslagen skall ge en känsla för vad som går att göra och inspirera till
implementering av åtgärder vilka både är funktionella och tilltalande estetiskt.
Grundkraven på fördröjningsvolym och rening uppnås utan större svårigheter.
Därför har ytterligare fokus kunnat läggas på de stycken i Katrineholms
kommuns dagvattenpolicy som påtalar att dagvattenhanteringen skall vara en
resurs och bidra estetiskt till utredningsområdet.
innebär lokalt omhändertagande
förstahandsvalet om möjligt.
7.3.1

via

De flesta av lösningarna

infiltration

vilket

skall

vara

Hanteringsförslag med grönt tak

De huvudsakliga metoderna för fördröjning och rening är växtbäddar och träd
i skelettjord. De är utplacerade över området främst nära vägar och parkeringar
där föroreningshalterna i dagvattnet är som högst. Växtbäddarna används även
flitigt för att ta hand om avrinning från takytor. I detta scenario har
tillbyggnaden

på

Tallåsskolan

fått

ett

vegetationsklätt

tak.

Permeabel

beläggning har lagts på alla 3 cykelparkeringarna. Grönytorna markerade med
brunt är höjdsatta lite skålformat så att de kan fungera som infiltrationsytor
där vatten även kan ansamlas vid kraftigare nederbörd. Även fotbollsplanen är
en lågpunkt som

ska kunna förvara

vatten vid kraftigare

regn ifall

infiltrationsmagasinen längs sidorna fylls upp. Lågpunkten i uteklassrummet
bör sammankopplas med magasinen vid fotbollsplanen så att vatten inte
ansamlas där under längre perioder. Även växtbäddarna nära fotbollsplanen
bör ha dränering som leds dit. Befintligt ledningsnät byggs inte ut i något av
förslagen utan utnyttjas främst till avledning av det vatten som inte kan
omhändertas lokalt vid kraftigare regn samt till avledningen av vatten från
infiltrationsmagasin och växtbäddar. Diken utformade som svackdiken eller
infiltrationsstråk vid åsen ser till att vatten som rinner nerför sluttningen från
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åsen och från vägen kan ansamlas och infiltreras. Det kan även vara en bra yta
för omhändertagande av snö och smältvatten. Området kring gymnastikplatsen
blir instängt i och med byggnationen av idrottshallen så det är viktigt att
höjdsättningen görs från husen mot grönytor eller rännor. I allmänhet kan
rännilar och ytlig avledning till växtbäddar eller annan infiltrationsplats fylla
både en praktisk och estetisk funktion på området. Figur 22 visar lösningarna
på planområdet.

Figur 22 Dagvattenhanteringsförslag med grönt tak på Tallåsskolans tillbyggnad
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7.3.2

Hanteringsförslag utan grönt tak

Figur 23 nedan visar lösningsförslaget utan grönt tak på tillbyggnaden till
Tallåsskolan. Det innebär ca 30 m3 ytterligare som behöver omhändertas med
andra lösningar per 10 minuters 10-årsregn, räknat med ett grönt tak med en
avrinningskoefficient på 0,1. Avrinningskoefficient och fördröjningsvolym beror
på hur det gröna taket är utformat(lutning, växtlighet, jorddjup mm). Ett
riktvärde är att ett tunt grönt tak såsom sedumtak kan omhänderta ca 50% av
årsvolymen.

Figur 23 Hanteringsåtgärder utan grönt tak på Tallåsskolans tillbyggnad
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7.4

Föroreningsberäkningar och flöden efter föreslagen
dagvattenlösning

Grundkraven för dagvattenhanteringen på utredningsområdet är att ytterligare
158 m3 skall omhändertas lokalt(ingen flödesökning ut från området) samt att
föroreningshalterna inte får överskrida riktlinjerna från riktvärdesgruppen.
Bägge scenarierna grundkraven på magasinsvolym med råge och även
föroreningsnivåerna ligger under nämnda riktvärden. För att inte äventyra att
MKN för recipienterna kan uppfyllas(och rentav bidra till att de gör det) är det
i detta fall att föredra att ha en högre ambitionsnivå än riktvärdena för
reningsinsatserna. Områdets förutsättningar med god infiltrationsförmåga och
ett flertal grönområden gör att det är möjligt att åstadkomma förbättringar utan
alltför stora insatser. Dessutom har de gröna lösningarna som föreslås en både
pedagogisk och rekreationell funktion vilket är passande på ett skolområde.
7.4.1

Föroreningshalter och mängder

Tabell 9 och 10 redovisar de totala föroreningskoncentrationerna och
föroreningsmängderna efter föreslagna åtgärder för dagvattenhanteringen
inom planområdet. Även riktvärden, befintlig och planerad situation utan rening
redovisas för att ha något att relatera till och lättare kunna bedöma och jämföra
scenarierna. Föroreningsberäkningarna har utförts i databasen StormTac. Vid
uträkningarna delades utredningsområdet in i olika områden beroende på viken
dagvattenlösning vattnet rann till så att rätt reningseffekt gavs till respektive
markanvändning. Halterna som redovisas är ett medelvärde av halterna från
respektive reningstypsområde(ej anpassat efter totalvolymen) medan de totala
mängderna är summan av mängderna från respektive reningstypsområde.
Tabell 11 redovisar den procentuella reningseffekten av föroreningsmängder
efter det att dagvattnet passerat reningsanläggningarna. Områdesindelningen
för scenario 1, 2 och 3 presenteras i Figur 24.
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Figur 24 Upptagningsområden för reningsåtgärder.
Tabell 9 Föroreningskoncentrationer innan exploatering och efter exploatering med föreslagna
dagvattenlösningar. Beräknade med en årsnederbörd på 636 mm. Siffror i fet stil innebär en
försämring jämfört med befintlig situation.
Planerad
RiktBefintlig
Planerad
Förorening Enhet
situation med
värde
situation
situation
åtgärder
Fosfor (P)
µg/l
175
86
90
67,25
Kväve (N)
µg/l
2,5
1500
1500
962,5
Bly (Pb)
µg/l
10
3,8
5,1
1,69
Koppar (Cu)
µg/l
30
17
17
7,975
Zink (Zn)
µg/l
90
25
32
15,5
Kadmium (Cd)
µg/l
0,5
0,35
0,41
0,196
Krom (Cr)
µg/l
15
5,1
5,8
2,8
Nickel (Ni)
µg/l
30
3,6
4,5
2,05
Kvicksilver (Hg)
µg/l
0,07
0,029
0,032
0,017
Suspenderad
µg/l
60000
17000
28000
15000
Substans (SS)
Oljeindex (Olja)
µg/l
700
440
440
160
PAH16
µg/l
0,34
0,48
0,15
Benso(a)pyren
µg/l
0,07
0,010
0,013
0,00595
(BaP)
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Tabell 10 Föroreningsmängder innan exploatering och efter exploatering med föreslagna
dagvattenlösningar. Beräknade med en årsnederbörd på 636 mm. Siffror i fet stil innebär en
försämring jämfört med befintlig situation.
Befintlig
Planerad
Planerad situation
Förorening Enhet
situation
situation
med åtgärder
Fosfor (P)
kg/år
1,4
1,7
1,18
Kväve (N)
kg/år
24
28
17,31
Bly (Pb)
kg/år
0,062
0,096
0,0316
Koppar (Cu)
kg/år
0,27
0,33
0,1391
Zink (Zn)
kg/år
0,41
0,61
0,2806
Kadmium (Cd)
kg/år
0,0056
0,0078
0,0037
Krom (Cr)
kg/år
0,082
0,11
0,0545
Nickel (Ni)
kg/år
0,058
0,086
0,0379
Kvicksilver (Hg)
kg/år
0,00047
0,0006
0,000293
Susp. Substans
kg/år
280
540
272,6
(SS)
Oljeindex (Olja)
kg/år
7,0
8,4
2,866
PAH16
kg/år
0,0055
0,0091
0,003243
Benso(a)pyren
kg/år
0,00016
0,00024
0,000102
(BaP)

Tabell 11 Reningseffekten av planerad situation med föreslagna dagvattenlösningar
Reningseffekt [%]
Scenario

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Oil

PAH16

Bap

3

31

38

67

58

54

52

50

56

51

50

66

64

57

Genom de föreslagna dagvattenåtgärderna hamnar föroreningshalterna lägre
än för den befintliga situationen. Reningseffekten ligger mellan ca 40 och 60 %
på de flesta föroreningar.
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Slutsats och rekommendationer

I och med de planerade förändringarna på planområdet kommer både
föroreningshalterna
och
flödesmängderna
att
öka.
De
föreslagna
dagvattenlösningarna i alla scenarier sänker dock både flöden och
föroreningsmängder under befintlig nivå. Det finns goda förutsättningar på
planområdet för lokalt omhändertagande inklusive rening varför en högre
ambitionsnivå än grundkravet är att rekommendera. Detta ligger även i linje
med Katrineholms kommuns riktlinjer för dagvattenhantering. Det finns stora
möjligheter att dagvattenhanteringen bidrar till en mer tilltalande skolmiljö om
gröna läsningar väljs. De presenterade åtgärderna innefattar växtbäddar, träd
i skelettjord, gröna tak, underjordiska infiltrationsmagasin, permeabla
beläggningar samt grönytor med infiltrationsmöjligheter. Åtgärder med
renande effekt bör prioriteras. Genom åtgärderna förbättras möjligheterna för
MKN för bägge recipienterna att uppnås. Då möjligheterna för infiltration är
goda på planområdet är det viktigt att det vatten som perkolerar till recipienten
Katrineholmsåsen har renats ordentligt. De presenterade lösningsförslagen är
uppskattningar utformade för att visa på möjligheter på planområdet och bör
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se som ett underlag inför vidare diskussioner kring detaljprojektering snarare
än en exakt skiss över hur dagvattenhanteringen bör lösas.
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