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1 Inledning
Ramboll Water har fått i uppdrag av Katrineholms kommun att inför
detaljprojekteringen för VA (Bilaga 1) och gata av detaljplanen Finntorp-
Lövåsen, endast för norra området (Lövåsen), ta fram en sammanfattning av
tidigare utförda dagvattenutredningar för hela planområdet, både norra och
södra delarna. Uppdraget går också ut på att ta fram nya beräkningar för
flöden, föroreningar och skyfall.

Översiktsplanen 2030 för Katrineholm pekar ut planområdet norr om järnvägen
som ett område för handel, kontor och verksamheter. Översiktsplanen belyser
att en betydande del av de miljöskadliga ämnen och näringsämnen som i
nuläget belastar sjöar och vattendrag i området kommer från dagvatten och att
det är viktigt att arbeta för att minska föroreningar i dagvattnet.

Syftet med utredningen är att inför exploatering av planområdet identifiera
behovet av dagvattenåtgärder och hur dessa åtgärder behöver bevakas i fortsatt
planeringsarbete. Utredningen omfattar en översiktlig analys av befintliga och
planerade förhållanden med avseende på dagvatten, flödes- och
föroreningsbelastning samt skyfallssituation inom området.

1.1 Uppdraget
Uppdraget går ut på att sammanställa information från tidigare utredningar
inom detaljplanen Finntorp-Lövåsen i Katrineholm. Figur 1 visar
utredningsområdet. Denna rapport sammanställer nedan rapporter och gäller
endast området norr om järnvägen.

- Dagvattenutredning 2017-06-12 för Lövåsen-Finntorp-Heden, WSP

- Komplettering av ovanstående dagvattenutredning 2017-12-19, WSP

- Rapport dagvattenutredning Lövåsen-Heden 2020-09-22, Norconsult

Figur 1. Utredningsområdet. Källa: Detaljplan för Finntorp-Lövåsen

Lövåsen

Finntorp
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2 Dagvattenpolicy och dagvattenstrategi
Katrineholms kommun antog i Mars 2015 en dagvattenpolicy. Policyn gäller
bland annat vid nyproduktion och vid ändring av markanvändning. I policyn
förordas öppen hantering och lokalt omhändertagande av dagvatten. Dagvattnet
ska i möjligaste mån tas om hand lokalt inom området där det bildas och
därmed minimera behovet av åtgärder nedströms samt minska mängden
föroreningar. Riktlinjer för att uppfylla policyn har summerats i 6 punkter:

1. Lokalt omhändertagande av dagvattnet (LOD) ska i första hand väljas

2. Påverkan på den naturliga vattenbalansen ska minimeras vid exploatering

3. Öppna dagvattenlösningar ska i första hand tillämpas (Öppna
dagvattenlösningar ska inte tillämpas när marken är förorenad och risken för
utlakning är stor, eller när det finns risk att man förorenar ett område som är,
eller bör vara, skyddat infiltrationsområde för en vattentäkt)

4. Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan

5. Om dagvatten har förorenats, så ska det om möjligt inte
blandas med renare dagvatten

6. Förorenat dagvatten ska vid behov renas (Behovet avgörs i varje enskilt fall,
beroende på t.ex. recipientens känslighet)

Krav på fördröjning från kvartersmark för dagvattenledningar från
Katrineholms kommun är att ett framtida klimatanpassat 10-årsregn ska
fördröjas till ett befintligt 10-årsregn. Katrineholms kommun bedömer också
att 80 % av kvartersmarken får utgöras av hårdgjorda ytor och 20 % planeras
behållas som grönområden. (Grönytor är viktiga att de anläggs i lägsta punkt
inom kvartersmark).

Största servis som har projekterats är dimension 400 mm även om
fördröjningsbehovet egentligen är större. Detta har gjorts i samråd med
SVAAB och Katrineholms kommun. Detta gäller för kvartersmark D och E.

Dikena och dammarna inom detaljplanen är dimensionerade för ett 30-årsregn.
Utloppsflödena från dammarna är satta till befintliga utloppsledningars
kapacitet, 470 l/s för den södra dammen och 250 l/s för den norra. Dessa flöden
kommer att kontrolleras närmare i en dagvattenmodellering som görs av
Ramboll i ett senare skede av uppdraget.

Området inom detaljplanen är räknade efter rinntid på 10 minuter då området
har delats upp i delområden A-J.

Efter samråd med geoteknik och geoteknisk undersökning har det beslutats att
dikena inom planområdet planeras som genomsläppliga och dammarna
planeras som täta.
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3 Områdesbeskrivning och förutsättningar

3.1 Befintlig markanvändning
Området består i dagsläget av skogsmark, en större gård, hyggen, ängsmark,
grusytor och mindre vägar. I nordöst finns en mindre befintlig våtmark och i
sydöstra hörnet finns en större sumpskog som båda ska bevaras. Befintliga
vägar Österleden och Uppsalavägen ska behållas så som de är lagda idag.

3.2 Planerad markanvändning
Inom Lövåsen planeras mark för dels handel och dels industri/logistik, kontor
och verksamheter. Vidare skapas möjlighet för rening och fördröjning i
våtmarken/damm i norr samt i en dagvattendamm i söder. Avvattningsvägar
anpassas i möjligaste mån efter befintlig topografi samt efter scalgoanalys som
görs efter ny höjdsättning inom området. Höjdsättningen görs av Ramboll gata.
Rening och fördröjning kommer även behövas på fastighetsmark. Område
grönyta samt sumpskog som planeras i detaljplanen ska inte användas för
rening och fördröjning.

3.3 Geografiska förutsättningar

3.3.1 Topografi
Området är kuperat med lågområden längs med Österleden och Uppsalavägen.
Lägst belägen är marken i nordöstra delen av planområdet med höjder kring
+44 m. De tre kullarna i södra delen av Lövåsen är belägna på en nivå på cirka
+60 m. Sumpskogen söder om kullarna är belägen på +55 m. Figur 2 visar
befintliga marknivåer inom området.

Figur 2. Befintlig topografi. Källa: Detaljplan för Finntorp-Lövåsen

Sumpskog (+55 m)

Våtmark (+44 m)
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3.3.2 Avrinningsområden och avvattningsvägar
Figur 3 visar schematiska avrinningsområden, planområdets placering samt
huvudsaklig ytlig avvattningsväg till primär recipient. Avrinningen från
planområdet sker åt nord mot Näsnaren (Delavrinningsområde: Utloppet av
Näsnaren (SE654403-151922).

Figur 3. Avrinningsområde (cyan) i anslutning till planområdet (svart), samt avvattningsväg till
recipient (grön). Källa : VISS

Dagvatten från planområdet samlas upp i diken och ledningar som avleder
dagvattnet i nordlig riktning under väg 55/57. På norra sidan av vägen släpps
dagvattnet till ett dike som leder mot recipient.

Huvudavrinningsområdet är Nyköpingsån som mynnar ut mot Östersjön.
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Utifrån befintlig topografi har en översiktlig avrinningsanalys gjorts med hjälp
av scalgo, se Figur 4. I dagsläget avvattnas hela Lövåsen mot Näsnaren.
Analysen visar flödesvägar och instängda områden inom området. Pilar visar
avvattningsvägar utefter befintlig topografi.

Figur 4. Analys från scalgo gällande avrinning samt avvattningsvägar (pilar)
utefter befintlig topografi. Källa:Scalgo
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3.3.3 Geologi och grundvattenförhållanden
Inom planområdet har Ramboll gjort en geoteknisk undersökning under 2021.
Ramboll har tidigare gjort en geoteknisk undersökning för området Heden.
Enligt uppgifter från Länsstyrelsens MIFO-databas finns ingen känd förekomst
av potentiellt förorenad mark inom planområdet.

Enligt SGU:s jordartskarta har jordarterna inom området en ganska stor
variation; lera, morän, torv, urberg och grus, se Figur 5. Området är till största
delen uppbyggt av sandig morän med medelhög genomsläpplighet, se Figur 6.
Vidare finns två mindre områden med svallsediment, grus med hög
genomsläpplighet. Därutöver finns jordarter av olika typer av lera och torv med
låg genomsläpplighet.

Efter de av Ramboll utförda geotekniska undersökningarna 2020 samt 2021
kan konstateras att jordartskartans bedömningar stämmer väl jämfört med
undersökningsresultaten. Jordarna utgörs i stor utsträckning av sandig morän
med inslag av sten och block, och en hel del ytliga block förekommer i
området. Längst i norr längs i läge för planerad dagvattendamm förekommer
ställvis lera, likaså förekommer lera i läge för planerad dagvattendamm i
sydväst. Jorddjupen överstiger huvudsakligen 3–5 meter i läge för planerade
vägar, men i läge för den befintliga korsningen i områdets centrala del
förekommer berg längs en sträcka på mellan 0,8 och 3 meters djup under
markytan.

Figur 5. Jordartskarta. Källa: SGU
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Figur 6. Genomsläpplighetskarta. Källa: SGU

Inom planområdet finns 20 stycken grundvattenrör installerade vid
undersökningarna 2020 och 2021. Vid mätningstillfället 2021-03-09 varierar
grundvattenytan mellan 0–2 meter under befintlig markyta och artesiska
förhållanden råder i läge för båda de planerade dagvattendammarna i norr och i
söder.

Lövåsen (norr om järnväg) och Finntorp (söder om järnväg) är sannolikt
sammanlänkade vad gäller grundvatten, eftersom strömningsavskärmande
åtgärder troligtvis inte utförts i befintlig järnvägsbank. Grundvattenströmning
kan därför förmodligen ske genom banken. Viktigt är att inte förändra
riktningen på grundvattenströmningen inom området efter exploatering.

Ovanstående information samt topografin inom området och resultatet av den
geotekniska undersökning som gjorts för Lövåsen, Heden samt Finntorp
indikerar att det kan finnas en grundvattendelare inom södra delen av Lövåsen,
se Figur 7 från tidigare dagvattenutredning. I samma Figur redovisas Rambolls
bedömda läge för grundvattendelaren (markerat med grön) i
undersökningsområdet, baserat på djupet till förekommande berg där berg
påträffats ytligt, uppmätta grundvattennivåer samt att grundvattenflödet sker
från högre till lägre nivåer. Rambolls bedömda grundvattendelare har även
baserats på att grundvattenytan generellt följer topografin, dvs att högre
grundvattennivåer förekommer där terrängen befinner sig högre.
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Figur 7. Förmodad grundvattendelare (orange) från tidigare dagvattenutredning.
Källa: Dagvattenutredning 2017-06-12 för Lövåsen-Finntorp-Heden, WSP,
Rapport dagvattenutredning Lövåsen-Heden 2020-09-22, Norconsult samt
Geoteknisk undersökning Ramboll (Grön förmodad dagvattendelare)

Grundvattendelaren måste bevaras för att inte riskera omfattande yt- och
grundvattenflödesförändringar. Om grundvattendelaren sprängs bort kommer
bland annat avrinningsområdet till Näsnaren att öka vilket medför ökad
belastning av Näsnaren. Potentiellt ökar också översvämningsrisken inom
Katrineholms tätort då ett större område avvattnas ytligt mot staden.
Grundvattentransporten förändras vid exploatering från öst till väst, vilket
bland annat kan medföra en höjning i grundvattennivån väster om planområdet,
samt en sänkning i grundvattennivån öster om grundvattendelaren, då i den
befintliga sumpskogen.

Utbredningen av förändring av yt- och grundvattenflöde har inte undersökts,
men potentiellt kan bortsprängning av grundvattendelaren få mycket stora
konsekvenser inom Näsnarens avrinningsområde. Det är därav viktigt att
grundvattendelande berg bevaras i största möjliga utsträckning, samt att
avskärande bentonitskärmar eller dylikt tillämpas där sprängning ej kan
undvikas. Sprängning får inte skada grundvattendelaren.
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3.4 Recipient
År 2009 fastställde Vattenmyndigheten miljökvalitetsnormer (MKN) för yt-
och grundvattenförekomster. Dessa ingår i EU:s vattendirektiv (ramdirektivet
för vatten) som i Sverige benämns för Vattenförvaltningen.

Miljökvalitetsnormerna beskriver den kvalitet en vattenförekomst ska uppnå
vid en viss tidpunkt. För ytvattenförekomster är målet att god ekologisk och
kemisk status har uppnåtts år 2015. Där detta är tekniskt omöjligt finns tidsfrist
till år 2021 och längst till år 2027. För alla vattenförekomster finns även ett
krav på att statusen på recipienten inte får försämras.

Näsnaren
YtvattenID: SE654403-151922

Area: 4 km2

Ekologisk status/Kemisk status: Otillfredsställande/Uppnår ej god

Mål: God ekologisk status år 2027/God kemisk ytvattenstatus

Undantag: Bromerade difenyleter (PBDE) och kvicksilver

Miljöproblem: Övergödning, förekomst av växtplankton pga. näringsämnen,
miljögifter samt förändrade habitat genom fysisk påverkan

Områdesskydd: Natura 2000

Nivå: Näsnaren ligger på en nivå på +41 m
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3.5 Befintliga dagvattenledningar och diken
Det finns ett befintligt dagvattensystem i utkanten av Lövåsen med
dagvattenledningar. Ledningsnätet sträcker sig från Österleden, längs
Uppsalavägen, mellan MatPiraten/Biltema och vidare till utloppet i diket mot
Näsnaren. Det finns även en trumma genom stambanan (PVC ø 620 mm).
Flödena i trumman anses begränsade, på grund av topografiska förhållanden.
Utifrån analys av scalgo (rinnvägar) borde det topografiskt vara sannolikt att
inget vatten rinner in mot Lövåsen via trumman. Grundkartan visar på
flödesvägar söderut för diket vid stambanan. Figur 8 visar befintliga
dagvattenledningar och diken inom planområdet. Övriga befintliga ledningar
och kablar är okända men finns inom planområdet, både markförlagda och
luftburna.

Figur 8. Befintliga dagvattenledningar samt diken. Källa: Katrineholms kommun

Inom planområdet finns en tidigare fastighet med en lada som kommer tas bort
i samband med exploateringen. Två äldre dagvattenbrunnar som inte fanns med
på erhållet ledningsunderlag är identifierade intill fastigheten (Norconsult).
Brunnarna ligger i rak linje från ladan och det är möjligt att det finns
täckdikning från ladan via dessa brunnar, alternativt att brunnarna har använts
som dricks- eller bevattningskälla.

Trumma (620 mm)

Mot Näsnaren

Fastighet
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3.6 Övriga relevanta förutsättningar
Naturvärden
En inventering av områdets naturvärden utfördes i november 2016 (Elmhag).
Terrängen är till övervägande del flack och naturen utgörs huvudsakligen av
barrträdsdominerade produktionsskogar av olika ålder. Därutöver finns mindre
arealer med till exempel sumpskog, ruderatmark och igenväxande gamla
kulturmarker.

Merparten av området har inte bedömts ha några högre naturvärden. De delar
som vid inventeringen bedömdes ha något högre naturvärde (påtagligt
naturvärde enligt SIS-standard för naturvärdesinventeringar) är dels en
sumpskog som finns i planområdets sydöstra del, och dels en igenväxande
gammal betesmark vid torpet Heden i planområdets nordvästra del.
Sumpskogen inom planområdet kommer att bevaras enligt kommunen.

Natura2000
Planområdet ligger inte inom Natura2000 område, dock ligger delar av det
inom Näsnarens avrinningsområde. Sjön Näsnaren är ett Natura2000 område
med avseende på både Fågeldirektivet (SPA) och Habitatdirektivet (SCI).

Enligt bevarandeplanen för Natura2000 område Näsnaren (Länsstyrelsen
Södermanlands län, 2006) kan följande faktorer påverka området negativt:

- Orenat dagvatten från Katrineholms stad och intilliggande
industriområde

- Grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag
uppströms från vägar/järnvägar och skogsbilvägar (anläggning,
underhåll och trafik)

- Ökad avrinning på grund av slutavverkning, markavvattning och
skyddsdikning inom skogsbruk i tillrinnginsområdet. Den ökade
avrinningen ökar risken för erosion och läckage av bland annat
humusämnen och partiklar

- Utsläpp av föroreningar från punktkällor såsom avlopp, industrier,
täkter eller andra verksamheter
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Fornlämningar
Det finns fem registrerade fornlämningar inom planområdet samt två
färdvägar, områdena visas i Figur 9.

Figur 9. Fornlämningar inom området Lövåsen. Källa: RAA/fornsök

4 Beräkningar för dimensionerande flöde
Utifrån att i möjligaste mån bevara befintlig höjdsättning och befintliga
flödesvägar samt minimera skillnaden i avrinning före och efter exploatering
har beräkningar gjorts efter tomtindelning, se Figur 10. Området är 30,22 ha.

Figur 10. Beräkningsområden efter tomtindelning. Källa: Vägprojektering Ramboll
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Område A och område B är med i detaljplanen men kommer inte ha
dagvattenservis mot dagvattenanläggningarna som planeras på grund av
höjdmässiga skäl. Område A och område B är därför inte med i beräkningarna
för flöden. Område A och område B ansluts mot befintligt dike och befintlig
dagvattenledning i Österleden. Området som beräknas är på 23,70 ha
(områden+övrig yta/lokalgata).

Markanvändningen för planområdet har uppskattats för analys av flöden och
föroreningsbelastning, se Tabell 1 och Tabell 2. Framtida grönyta, sumpskogen
och våtmarken/dammarna är inte med i beräkningarna då de inte förväntas
avge flöden eller föroreningar. Vägen för Tabell 1 är beräknad med 100
fordon/dygn och vägen för Tabell 2 är beräknad med 500 fordon/dygn.

Tabell 1. Markanvändning före exploatering (Ha)

Mark
(߮)

Skog
(0,10)

Hygge
(0,20)

Väg
(0,80)

B 3,45 1,48 -
C 1,32 - -

D 3,768 1,15 0,40

E - 6,0466 -

F - 3,273 0,15

G 0,60 1,053 0,10

H - 0,84 -

I - 1,14 -

J - 2,456 -

Övrig yta 1,4158 - -

Tabell 2. Markanvändning efter exploatering (Ha)

Mark
(߮)

Industri
(0,70)

Väg
(0,80)

Grönområden
(0,10)

B 3,9440 - 0,9860
C 1,0560 - 0,2640

D 4,2544 - 1,0636

E 4,8373 - 1,2093

F 2,7384 - 0,6846

G 1,4024 - 0,3506

H 0,6720 - 0,1680

I 0,9120 - 0,2280

J 1,9648 - 0,4912

Lokalgata - 1,4158
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För att planera framtida dagvattenhantering har först det befintliga respektive
framtida flödet beräknats. Därefter har fördröjningsbehov för att inte öka flödet
efter exploatering uppskattats. Slutligen har föroreningsbelastning före och
efter exploatering beräknats med hjälp av programmet StormTac.

Beräkningar har gjorts utifrån riktlinjer i P110, Svenskt Vatten. Rinntid har
valts till 10 minuter för samtliga områden och återkomsttiden har valts till 30 år
för trycklinje i marknivå. För fördröjningsbehov har en klimatfaktor
inkluderats på 25 %.

4.1 Befintliga flöden
Flöden före exploatering för delområde C-J med utlopp mot Näsnaren visas i
Tabell 3. Flöden utgår från markanvändning som presenterats i kapitel 4,
Tabell 1. Totalt för beräkningsområdet blir det befintliga flödet 1450 l/s.

Tabell 3. Uppskattning av befintliga flöden (l/s) 30-årsregn

Befintliga
flöden

Skog Hygge Väg TOTALT (l/s)

B 113 127 - 240
C 43 - - 43

D 124 75 105 304

E - 397 - 397

F - 215 39 254

G 20 69 26 115

H - 55 - 55

I - 75 - 75

J - 161 - 161

Övrig yta 46 - - 46



Sida 18 av 29

4.2 Framtida flöden
Uppskattade flöden efter exploatering för delområde C-J samt lokalgatan med
utlopp mot Näsnaren visas i Tabell 4. Beräknade flöden utgår från den
markanvändning som presenterats i kapitel 4, Tabell 2. Totalt för
beräkningsområdet uppskattas det framtida flödet till 4613 l/s.

Tabell 4. Uppskattning av framtida flöden (l/s) 30-årsregn

Framtida
flöden

Industri Väg Grönområden TOTALT (l/s)

B 906 - 32 938
C 242 - 9 251

D 977 - 35 1012

E 1111 - 40 1150

F 629 - 22 651

G 322 - 11 333

H 154 - 6 160

I 209 - 7 217

J 451 - 16 467

Lokalgata - 372 - 372

4.3 Utloppsflöden och fördröjningsbehov
Krav på ledningssystemet från kvartersmark är att ett framtida klimatanpassat
10-årsregn ska fördröjas till ett befintligt 10-årsregn. För att uppnå detta är det
maximala utloppsflödet från kvartersmark presenterade i Tabell 5.
Servisledning är dimensionerad för 80 % hårdgjord yta.

Tabell 5. Uppskattat utloppsflöde (l/s) för 10-årsregnet samt servisledning mot diken och dammar.
(X) visar åt vilken damm delområdet leds

Delområde C D E F G H I J
Utloppsflöde (l/s) 30 211 220 177 80 38 52 112

Servisledning (mm) 250 400 400 400 315 250 250 400

Damm söder X X X X

Damm norr X X X X
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Fördröjningsbehovet för planerade diken och dammar är uppskattat med hjälp
av Excel bilaga 10_6a från Svenskt Vatten P110 med avseende på rinntid, och
utifrån den dimensionerande regnvaraktigheten för 30-årsregnet.

Område C, H, I, J och halva lokalgatan antas ledas i ledning mot planerad
damm i södra delen av området. Område D, E, F, G och halva lokalgatan antas
ledas i ledning mot planerad våtmark/damm i norr.

Dikena intill ny lokalgata ska transportera dagvatten mot projekterade täta
dagvattendammar. Dikena ska dimensioneras för Reducerad ny area på 1,13 ha
och ha en utloppsledning mot dammarna med dimension 800-ledning.
Magasinsvolym i dikena är dimensionerad utifrån fördröjningsbehovet och är
på 168 m3 mot både norr och söder.

Dammen i söder är dimensionerad med Reducerad ny area på 4,47 ha och ett
utloppsflöde på 470 l/s mot en befintlig 600-servis. Detta ger en
magasinsvolym på 718 m3. Inloppsflödet till dammen är beräknat med 1281 l/s.

Dammen i norr är dimensionerad med Reducerad ny area på 10,73 ha och ett
utloppsflöde på 250 l/s mot en befintlig 400-servis. Detta ger en
magasinsvolym på 4019 m3. Inloppsflödet till dammen är beräknat med 3332
l/s.

Flödesreglering ut från området från projekterade dagvattendammar
rekommenderas för att inte förvärra nedströms situation. Hur dammarna
kommer att se ut kommer att kunna ses i detaljprojekteringen för VA.
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5 Beräkningar av skyfallsflöden
Uppskattade flöden efter exploatering för skyfallsflöden, 100 år, för delområde
C-J samt lokalgatan med utlopp mot Näsnaren visas i Tabell 6. Beräknade
flöden utgår från den markanvändning som presenterats i kapitel 4, Tabell 2.
Totalt för beräkningsområdet uppskattas skyfallsflödet till 6876 l/s.

Tabell 6. Uppskattning av skyfallsflöden (l/s) 100-årsregn

Skyfalls-
flöden

Industri Väg Grönområden TOTALT (l/s)

B 1350 - 48 1389
C 361 - 13 374

D 1456 - 52 1508

E 1656 - 59 1715

F 937 - 33 970

G 480 - 17 497

H 230 - 8 238

I 312 - 11 323

J 673 - 24 697

Lokalgata - 554 - 554
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6 Föroreningsberäkningar
Föroreningsbelastning för vanligt förekommande föroreningar i dagvatten har
uppskattats med hjälp av beräkningsprogrammet StormTac. Tabell 7 visar
resultaten av uppskattad föroreningsbelastning i kg/år från beräkningsområde
A-J samt övriga yta/lokalgatan före och efter exploatering, utan hänsyn tagen
till reningsåtgärder. Tabell 8 visar resultaten av uppskattad
föroreningsbelastning i µg/l från beräkningsområde A-J samt övriga
yta/lokalgatan före och efter exploatering, utan hänsyn tagen till
reningsåtgärder. Årsmedel för nederbörd i Katrineholm är 566 mm/år.
Korrigerad nederbörd för beräkningar av föroreningsbelastning i StormTac blir
622 mm/år. Framtida markanvändning bedöms som ”industriområde, mindre
förorenat” (C-J) samt som ”centrumområde” (A-B). Bilaga 2 visar
föroreningsberäkningar uppdelade per delområde.

Tabell 7. Föroreningsbelastning (kg/år) utan reningsåtgärder för hela området

Befintligt

kg/år

Framtida

kg/år

Näringsämnen
P 2,30 23

N 83 160

Tungmetaller

Pb 0,21 1,70

Cu 0,34 2,50

Zn 0,71 15

Cd 0,008 0,080

Cr 0,07 0,66

Ni 0,08 0,88

Hg 0,0005 0,0050

Suspenderat material SS 1 600 7 000

Olja Olja 8,60 120

Polycykliska
aromatiska kolväten

PAH16 0,004 0,054

BaP 0,0004 0,0076
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Riktvärden nedan är hämtade från Riktvärdesgruppen (februari 2009) och är
satt till nivå 2M som betyder ej direktutsläpp mot mindre sjö, vattendrag och
havsvik. Markerade röda celler visar när halterna överskrider riktvärdet.

Tabell 8. Föroreningsbelastning (µg/l) utan reningsåtgärder för hela området

Riktvärde
Befintligt

µg/l

Framtida

µg/l

Näringsämnen
P 175 41 230

N 2500 1 500 1 600

Tungmetaller

Pb 10 3,70 17

Cu 30 6,00 26

Zn 90 12 150

Cd 0,50 0,13 0,79

Cr 15 1,20 6,70

Ni 30 1,50 8,90

Hg 0,07 0,009 0,050

Suspenderat
material

SS 60 000 28 000 70 000

Olja Olja 700 150 1 200

Polycykliska
aromatiska
kolväten

PAH16 - 0,064 0,550

BaP 0,07 0,0068 0,0760
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7 Dagvattenåtgärder
För varje område inom planen presenteras åtgärder för att minska påverkan
efter exploatering. En samlad bild av åtgärderna redovisas i Figur 11. För
samtliga områden C-J behöver dagvatten fördröjas/renas inom kvartersmark
innan det släpps mot dike och anslutningspunkt/ledningsnät.

Figur 11. Förslag på dagvattenåtgärder

Vid planering av området behöver hänsyn tas till Näsnaren med avseende på
både flödes- och föroreningsbelastning. Den å som leder till Näsnaren har
begränsad flödeskapacitet redan i dagsläget. En trolig orsak till detta är den
lilla höjdskillnad som finns mellan ån och Näsnaren. Dagvattenåtgärder kan
behövas nedströms planområdet då planerade dammar kommer anläggas täta
inom planområdet.

Med avseende på övergödningsproblematiken för recipient krävs riktade
reningsåtgärder med en kombination av dels tillräcklig rening för kvartersmark
men också diken, krossdiken och dammar. Krossdiken är att föredra framför
andra dikestyper då de bättre bidrar till rening av näringsämnen. Krossdiken
har även hög avskiljningsgrad för metaller (från miljögifter). Träd längs med
diken bidrar ytterligare till rening och lokal fördröjning. För både planerade
diken och krossdiken behövs överfall som fungerar som en nivåreglerande
konstruktion, där vatten rinner över en kant. Detta är ett effektivt sätt att reglera
vattennivån mot dammar och låta dagvatten infiltrera.
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För att mer effektivt rena dagvattnet bör dagvatten med olika föroreningsgrad
ej blandas. Mer förorenat dagvatten från parkeringar och industriverksamheter
bör passera en anläggning med god oljeavskiljande funktion före det leds till
dagvattensystemet och reningsåtgärder såsom infiltrationsanläggningar. För
mindre förorenat dagvatten från takytor kan dagvattenhanteringen fokusera på
fördröjning, samt rening inom kvartersmarken.

Möjligheter för infiltration av mindre förorenat dagvatten bör skapas i
möjligaste mån så att den naturliga vattenbalansen bevaras.

För att upprätthålla fördröjnings- och reningskapaciteten är det viktigt med
kontroll och underhåll. En skötselplan för dagvattenhantering bör utformas
med tydlig ansvarsfördelning.

7.1 Flöden
Från kvartersmark
Förslagsvis används befintligt dike i Österleden och Uppsalavägen för område
A och B. Om möjligt breddas befintligt dike för att skapa erforderlig
fördröjningsvolym. För att öka reningseffekten från område A och B kan en
filtervall av makadam anläggas i kombination med växtlighet i anslutning till
befintligt dike. För att säkerställa att förslaget fungerar behöver det kontrolleras
i en projektering.

För område C, H, I och J fördröjs flöden inom kvartersmark innan anslutning
mot dagvattenledning som leder mot dagvattendamm i söder.

För område D, E, F och G fördröjs flöden inom kvartersmark innan anslutning
mot dagvattenledning som leder mot dagvattendamm i norr.

Markerade celler i Tabell 9 nedan är det dimensionerande för kvartersmarken.
Samtliga är dimensionerande för flödena.

Tabell 9. Fördröjningsbehov för kvartersmark för 10-årsregn

Område och
anläggning

Fördröjningsbehov
(m3) Flöden

Fördröjningsbehov
(m3) Föroreningar

Ytbehov
(m2)

B (växtbädd) 554 510 700
C (växtbädd) 135 66 130
H (växtbädd) 52 42 80
I (växtbädd) 69 57 110
J (växtbädd) 148 130 240
D (växtbädd) 365 320 610
E (växtbädd) 449 300 570
F (växtbädd) 182 170 320
G (växtbädd) 107 88 170
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Från allmän platsmark/lokalgatan
Kombinationslösning med diken och krossdiken är föreslaget längs med
lokalgata inom planområdet. För att inte öka flödet mot recipient är det viktigt
att dagvattnet fördröjs innan utlopp från området och detta måste göras inom
lokalgatans yta då det är där infiltrationskapaciteten är som högst inom
området, detta kan ske med överfall i dikena. Innan avledning mot befintligt
ledningsnät utanför planområdet kommer två täta dagvattendammar att
anläggas. Varför dagvattendammarna behöver utföras som täta är på grund av
att geotekniken inte tillåter genomsläppliga dammar då grundvattennivån är
hög och grundvattnet inte får förorenas av gatuavvattningen.

Delar av området, både inom kvartersmark och inom allmän platsmark har hög
infiltrationsförmåga och ger goda möjligheter till LOD-lösningar och bör
bevaras för upprätthållen vattenbalans. Vissa av delarna med god
infiltrationsförmåga är högt belägna och inte en naturlig plats att leda dagvatten
till, men genom att bevara platsen som naturmark som idag kan också naturlig
vattenbalans bevaras. Om det högt belägna området eller övriga områden med
god infiltrationsförmåga exploateras bör möjligheter för lokalt
omhändertagande av dagvattnet tas tillvara så att inflödet till grundvattnet
bevaras.

Markerade celler i Tabell 10 nedan är det dimensionerande för allmän
platsmark. Fördröjningsbehovet för flödena är det dimensionerande.
Dagvattenanläggning för allmän platsmark är krossdike med dämmen.

Tabell 10. Fördröjningsbehov för allmän platsmark för 30-årsregn

Område Fördröjningsbehov
(m3) Flöden

Fördröjningsbehov (m3)
Föroreningar

Ytbehov
(m2)

Lokalgata
mot norr 168 125 325

Lokalgata
mot söder 168 125 325
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7.2 Föroreningar
För att skapa erforderlig reningseffekt krävs reningsåtgärder i
kombinationslösningar. Dagvattenanläggningar anläggs med fördel i ett så
tidigt skede som möjligt. Detta eftersom föroreningsbelastningen ofta är störst i
samband med byggskedet. Anläggningsarbete är också starkt grumlande och
vid eventuell sprängning kommer att tillföra sprängämnesrester (kväve) och
vittringssalter från berget. Vidare finns risk för oljeläckage från de
arbetsmaskiner och fordon som används i byggskedet. Tabell 11 presenteras
för hela området. Markerade gröna celler visar när halterna understiger
befintlig halt.

Tabell 11. Föroreningsbelastning (kg/år) och (µg/l) med reningsåtgärder för hela området utifrån
föreslagna dagvattenanläggningar

Riktvärde
Rening

kg/år

Rening

µg/l

Näringsämnen
P 175 15 150

N 2500 120 1200

Tungmetaller

Pb 10 0,70 7,00

Cu 30 1,5 15

Zn 90 5,4 55

Cd 0,50 0,029 0,30

Cr 15 0,38 3,90

Ni 30 0,33 3,30

Hg 0,07 0,0035 0,035

Suspenderat
material

SS 60 000 3600 36 000

Olja Olja 700 64 650

Polycykliska
aromatiska
kolväten

PAH16 - 0,02 0,20

BaP 0,07 0,0031 0,031

Samtliga föroreningsmängder är högre än befintliga mängder. För
föroreningshalterna sänks endast kväve (N) till en nivå som är lägre än
befintligt. Samtliga föroreningshalter klarar satt riktvärde och MKN.
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7.3 Skyfall och översvämning
En scalgoanalys efter exploatering med ny höjdsättning har gjorts och visar
följande:

1) Vid området för ny dagvattendamm samlas ett större flöde och instängt
område än innan exploatering. En större inrinnande ådra från väg
52/55/56 samt från lågpunkt i lokalgatan leds mot yta för dammen

2) Vid området för sumpskogen syns att mer dagvatten ansamlas och
ställer sig mot höjdsättning för tomt F och G

3) Vid området för ny dagvattendamm samlas ett mindre flöde och
instängt område än innan exploatering

4) Vid området för tomt A ställer sig dagvatten mot Österleden, här
ansluter ett befintligt dagvattendike mot dagvattenledning och
lågpunkten kan orsakas av ett för litet dimensionerat inlopp

Figur 12. Skyfallsanalys för 100-årsregn efter terrängmodell

Vid höjdsättning av området är det viktigt att se till att vatten kan avrinna på
ytan (vattenvägar) vid skyfall/överbelastning av dagvattensystemet utan att
skada byggnader och andra känsliga anläggningar. Det är också viktigt att inte
skapa instängda områden som kan översvämmas. Utrymme bör reserveras i
planen för avrinningsvägar/grönstråk och fördröjningsmagasin.

1

2

3

4
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8 Sammanfattande helhetsbild av dagvattenhanteringen
När området exploateras ökar andel hårdgjorda ytor och därmed
dagvattenflödet (minskad infiltration och avdunstning samt snabbare
avledning), se exempel Figur 12.

Figur 13. Schematisk skiss av vattenbalansen från ett naturligt och ett urbaniserat område.
Illustration: City of Philadelphia

Med en större andel hårdgjorda ytor i området så förändras också timingen av
dagvattenutflödet från området, se Figur 13. Efter att ett område exploaterats
avrinner nederbörden snabbare och maxflödestoppen ökar. Utflödet blir totalt
sett större och fördelat under en kortare tidperiod mer i anslutning till
nederbördstillfället, samtidigt som basflödet mellan nederbördstillfällena
generellt minskar.

Figur 14. Schematisk hydrograf för dagvattenutflöde från ett naturligt (grön) och ett urbaniserat (blå)
område utan fördröjningsåtgärder. Illustration: Water Sensitive Design South Africa
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Kapaciteten i befintligt dike till Näsnaren är i dagsläget redan begränsad. En
exploatering av planområdet kommer att öka totalflödet på årsbasis eftersom
chansen för naturlig infiltration, avdunstning och upptag av växter minskar.

Eftersom grundvattennivån i området är mycket hög får det konsekvenser på
hela dagvattenhanteringen. Exempel på konsekvenser är att överbyggnaden i
gator ska dräneras, tillstånd för markavvattning enligt Miljöbalken kan krävas
och behöver utredas vidare. Ett annat exempel är om dagvattnet kommer i
direktkontakt med grundvattnet. Eftersom dagvattnet för föroreningar med sig
finns det risk för kontaminering av grundvattnet

Genom föreslagna fördröjningsåtgärder kan flödet strypas så att utflödet
motsvarar det uppskattade befintliga flödet. Dagvatten leds mot diken med
dämmen och mot lågpunkter med täta dammar.

Exploateringen av planområdet innebär en ökning av föroreningsbelastningen
från planområdet jämfört med befintlig situation. Enskilda dagvattenåtgärder
innebär otillräcklig rening. Reningsåtgärder bör skapas i kombination. De
schablonhalter som använts vid beräkning av föroreningsbelastning är hämtade
från StormTac (2021). I bedömningen av påverkan på recipienten bör hänsyn
tas till säkerheten i dessa schablonhalter. Efter exploatering och rening klarar
planområdet gällande riktvärden och uppnår MKN.

Fördröjning av dagvattnet nära källan och i serie ökar reningseffekten av
dagvattenåtgärderna och är mer kostnadseffektivt än andra åtgärder. Detta är
ett av skälen till varför fördröjning inom kvartersmark är att föredra. Att
dagvatten med olika föroreningsgrad hålls isär kan öka reningseffekten för det
mer förorenade dagvattnet. Fördröjningsåtgärder bidrar genom utjämning av
flödet också till att reducera risken för mycket höga halter vid ett
avrinningstillfälle och akuttoxiska effekter i recipienten.

Skyfallsanalysen från terrängmodellen för 100-årsreget efter exploatering visar
att inget större instängt område skapas och området kan säkra upp höga flöden
i planerade dagvattendammar.

Planen förväntas minska den biologiska mångfalden i området. Det är därför
viktigt att mer värdefulla områden sparas såsom grönytan och sumpskogen.

Området har inget stort rekreationsvärde i nuläget. Dagvattenåtgärder för det
planerade området såsom dammar, träd och meandrande diken kan skapa
mervärden och bidra till naturliga ekosystemtjänster. Med rekreationsstråk kan
området också göras mer estetiskt tilltalande.


