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Sammanfattning 

Bjerking AB har på uppdrag av Katrineholms kommun utfört en dagvattenutredning för 

området Duvestrand i Katrineholm. Dagvattenutredningen ska vara underlag vid detalj-

planering av området. Utredningsområdet är ca 7 ha stort och består till stor del av 

naturmark och viss del kvartersmark med tillhörande lokalgata (Claestorpsvägen). Planen 

ska möjliggöra för cirka 140 nya bostäder fördelat på tre olika bostadstyper, en ny 

lokalgata samt utökade parkeringsmöjligheter. Utredningsområdet omfattar planområdet 

Duvestand Norra och Duvestrand Södra.  

Området är kuperat och sluttar generellt åt sydväst mot recipienten Duveholmssjön. 

Duveholmssjön har måttlig ekologisk status främst på grund av uppmätta halter närings-

ämnen över gränsvärden och god kemisk status utan överallt överskridande ämnen som 

kvicksilver och Polybromerade difenyletrar (PBDE). Utredningsområdet består mestadels 

av morän men även en del lera i östra delen och bedöms därmed ha generellt goda infilt-

rationsmöjligheter. Höga grundvattennivåer har dock tidigare uppmätts i en geoteknisk 

utredning från 1972. En kompletterande geohydrologisk undersökning rekommenderas 

för att erhålla aktuella data. Det finns två potentiellt förorenade områden enligt 

Länsstyrelsen inom utredningsområdet. Ett av områdena har översiktligt undersökts och 

enbart låga halter bekämpningsmedel har uppmätts i två punkter ca 200 m från 

utredningsområdet. Det andra potentiellt förorenade området är markerat med anledning 

av tidigare verksamhet för sågverk utan impregnering. Då det sedan verksamheten har 

flyttats massor bör risken för föroreningsspridningen till dagvattnet vara låg.  

Resultatet av utförda flödesberäkningar visar att den planerade exploateringen kommer 

att innebära ökade flöden för utredningsområdet som omfattar Duvestrand Norra och 

Södra. För ett 20-årsregn innebär det en total ökning från 240 l/s för dagens situation till 

410 l/s för planerad situation inklusive klimat-faktor på 1,25. För att minimera påverkan på 

vattenbalansen i samband med exploatering enlighet med Katrineholms kommuns 

dagvattenpolicy föreslås dagvattnet fördröjas till befintliga flöden. Det innebär en 

fördröjningsvolym på 361 m3 för hela utredningsområdet. Enligt utförda förorenings-

beräkningar kommer föroreningsbelastningen från samtliga beräknade föroreningar att 

öka efter exploatering. Därför föreslås dagvattenåtgärder som är både renande och 

fördröjande. Belastningsberäkningar efter föreslagen dagvattenhantering utfördes med 
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uppskattad reningseffekt för föreslagna åtgärder. Om allt dagvatten passerar 

motsvarande steg minskar föroreningsbelastningen för de beräknade ämnen.  

Dagvattnet från Duvestrand norra föreslås i första hand omhändertas lokalt på 

kvartersmark och allmän platsmark innan samlad avledning via ledningsnät till 

dagvattendamm. Dagvattnet bör infiltreras så långt som möjligt innan samlad avledning. 

Åtgärder som föreslås är infiltrationsstråk, svackdike och dagvattendamm.  

Dagvattnet från Duvestrand södra föreslås att omhändertas lokalt på kvartersmark och 

allmänplatsmark. Den allmänna platsmarken föreslås avledas till skelettjordar placerad 

längs med Cleastorpsvägen. Kvartersmarken föreslås avledas tillregnväxtbäddar 

placerade vid intilliggande naturmark.  

Som en del av arbetet togs en skyfallskartering fram av DHI. Den visar att det finns ett 

antal lokala lågpunkter inom utredningsområdet samt planerad bebyggelse i befintliga 

avrinningsstråk där risk finns för översvämning. Det finns även områden utanför 

utredningsområdet vid Kerstinbodagatans rondell samt vid Strandvägen med betydande 

översvämningsrisk. Framkomligheten till utredningsområdet vid ett skyfall bedöms vara 

begränsade.  

För att den planerade ombyggnaden inom utredningsområdet inte ska öka riskerna för 

översvämning för befintlig och planerad bebyggelse behöver de ytliga avrinningsstråken 

säkerställas även i framtiden. Nya byggnader bör inte placeras i centrala flödesvägar. På 

de platser där avrinningsstråken vid skyfall sammanfaller med planerad bebyggelse bör 

passage mellan eller runt husen säkerhetsställas genom höjdsättning. En 

dagvattendamm föreslås för att få ett ytterligare renande steg samt kan ta emot vatten vid 

skyfall innan det leds ner mot Duveholmssjön.  
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1 Inledning 

I Katrineholms kommun pågår detaljplanearbete för området Duvestrand som ligger invid 

Duveholmssjön, se figur 1. Utredningsområdet är ca 7 ha stort och består till stor del av 

naturmark och till viss del kvartersmark med tillhörande lokalgata (Claestorpsvägen), se 

figur 2. Utredningsområdet kommer att delas in i två detaljplaner: Duvestrand Norra och 

Duvestrand Södra. Området är kuperat och höga grundvattennivåer har tidigare 

uppmätts. Syftet med detaljplanerna är att möjliggöra för cirka 140 nya bostäder fördelat 

på tre olika bostadstyper, en ny lokalgata samt utökade parkeringsmöjligheter, se figur 3.   

På uppdrag av Katrineholms kommun har Bjerking AB utfört en dagvattenutredning enligt 

Katrineholms dagvattenpolicy som ska vara underlag för detaljplanearbetet. Utredningens 

syfte är att beskriva planerad ombyggnations påverkan på dagvattensituationen samt ta 

fram konkreta förslag på en hållbar dagvattenhantering genom lokala åtgärder för 

fördröjning och rening inom utredningsområdet.  

 
Figur 1. Utredningsområdet är beläget i sydvästra Katrineholm i närheten av Duveholmssjön.  
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Figur 2. Utredningsområdet kommer att delas in i två detaljplaner: Duvestrand Norra och 

Duvestrand Södra. Området består till stor del av naturmark och till viss del kvartersmark samt 

Claestorpsvägen. 

 

Figur 3. Gestaltningsprogram för detaljplanen Duvestrand Norra t.v. (Exploateringsskiss Reierstam 

arkitektur 2020-11-02) samt för Duvestrand Södra t.h. (gestaltningsprogram från Backhands & Ed 

arkitekter 2022-04-25). Detaljplanegränser ungefärligt inskissade.  

Utredningen inkluderar en beskrivning av utredningsområdets förutsättningar som 

recipienter, geohydrologi, naturvärden, markanvändning, in- och utströmningsområden 
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etc. Utredningen innehåller en modellering av avrinningsområden och beräkningar av 

flöden och föroreningsinnehåll för nuvarande samt planerad situation.  

En bedömning av översvämningsrisker ingår i utredningen och baseras på en skyfalls-

modell framtagen av DHI, skyfallsutredningen redovisas i sin helhet i Skyfallskartering 

Duvestrand-Utredning till detaljplan, DHI åt Bjerking (2019-06-14). 

Dagvattenutredningen ska ge förutsättningar för det fortsatta detaljplanarbetet och 

inkluderar en avvattningsplan med förslag på möjliga fördröjnings- och reningsåtgärder 

för dagvatten.  

2 Underlag 

Följande underlag har använts vid utredningen: 

• Handlingsplan för dagvatten 2018–2021, Katrineholms kommun. Daterad 2017-

06-07.  

• Dagvattenpolicy, övergripande inriktningsdokument, Katrineholms kommun. 

Antagen av fullmäktige 2015-03-16. Giltighetstid 2015-03-06 – 2018-12-31. 

• Grundkarta från Katrineholms kommun, erhållen 2019-04-24 

• Gestaltningsprogram för Duvestrand Katrineholm – Tyréns 2016-06-14 

• Exploateringsskiss Duvestrand Reierstam Arkitektur 2020-11-02 

• Exploateringsskiss, dwg-underlag Katrineholms kommun 2020-11-06 

• Skyfallskartering Duvestrand – Utredning till detaljplan, DHI (Underkonsult till 

Bjerking) 2019-05-17.  

• Dagvattenledningar Katrineholms kommun, erhållet 2019-04-24 

• Laserscannad höjddata från Katrineholms kommun, erhållet 2019-04-25 

• Trafikrapport Claestorpsvägen Katrineholm, Mätperiod 7/6 - 15/6 2017 Magnus 

Lind, Katrineholms kommun. Daterad 2017-06-15. 

• Trafikrapport 3300 - Kerstinbodagatan, St. Malmsvägen- Skalltorpsgatan, 

Katrineholms kommun. Daterad 2017-05-10. 

• Översiktlig geoteknisk undersökning samt rutavvägning för planerad bebyggelse 

inom kv. 320 Räfsan inom bostadsområdet Stavstugan, Katrineholm. HSB:s 

Riksförbund Geotekniska avdelningen. Stockholm 1972-06-08. 

• Markteknisk undersökning av mark vid Nävertorp i Katrineholm, där det tidigare 

vart en Handelsträdgård, Structor Nyköping AB. Daterad 2014-01-08. 

• Miljöteknisk markundersökning, Räfsan 3 Katrineholms Kommun Rapport 

översiktlig miljöteknisk markundersökning, WSP. Daterad 2021-11-05 (Utkast) 

2.1 Tidigare/pågående utredningar 

• Tidigare geoteknisk underökning1 har utförts inom området. Undersökningen 

redovisar jordartssammansättningen inom området och uppmätta 

grundvattennivåer vid tre tillfällen mellan år 1969–1972.  

 

1 Översiktlig geoteknisk undersökning samt rutavvägning för planerad bebyggelse inom kv 320 Räfsan inom 

bostadsområdet Stav-stugan, Katrineholm. HSB:s Riksförbund Geotekniska avdelningen. Stockholm 1972-06-

08. 
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• Trafikmätningar för Kerstinbodagatan, St Malmsvägen-Skalltorpsgatan2 som 

utgör del av utredningsområdet har utförts under period på sju dygn. Mätningarna 

visar att Kerstinbodagatan har en dygnstrafik på 1891 fordon/dygn.  

• Trafikmätningar på Claestorpsvägen3 har utförts under åtta dagar och resulterade 

i dygnstrafik på 570 fordon/dygn.  

• Som underlag till dagvattenutredningen och till detaljplanearbetet har en 

skyfallskartering4 tagits fram av DHI. Skyfallskarteringen omfattar modellering i 

modelleringsprogrammet MIKE21 vid ett skyfall. Skyfall är definierat som ett 100-

årsregn med klimatfaktor 1,25. Resultatet presenteras i form av stående vatten i 

lågpunkter samt maximala flöden och rinnvägar vid skyfall. Modelleringen är 

utförd utifrån laserskannade höjddata i befintlig situation.  

3 Riktlinjer för dagvattenhantering 

Katrineholm kommuns Dagvattenpolicy5, är framtagen för att redovisa riktlinjer gällande 

dagvattenhantering vid nybyggnation och ändrad markanvändning. Enligt dagvattenpolicy 

har Katrineholms kommuns ansvar att i planeringsskede bevaka och tillföra planering för 

dagvattenanläggningar samt bevaka dagvattenfrågor i översiktsplaner, fördjupade 

översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.  

Vi exploatering och ombyggnation ska följande punkter beaktas för 

dagvattenhanteringen: 

1. Åtgärder som skapar lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) för att minska 

belastningen på dagvattennätet.  

2. Effekterna på vattenbalansen inom området för exploatering eller ombyggnation 

ska minimeras. 

3. Öppna dagvattenlösningar ska tillämpas. Undantag om det finns risk för urlakning 

eller spridning av föroreningar från marken. 

4. Spridning av föroreningar ska förhindras vid källan för att motverka att dagvattnet 

förorenas.  

5. Dagvatten med en högre föroreningsgrad ska inte blandas med dagvatten som 

har en lägre föroreningsgrad.  

6. Förorenat dagvatten ska vid behov renas. Bedömning av behovet görs med 

avseende på recipientens känslighet.  

  

 

2 Trafikrapport 3300 - Kerstinbodagatan, St. Malmsvägen- Skalltorpsgatan, Katrineholms kommun. Daterad 

2017-05-10. 
3 Trafikrapport Claestorpsvägen Katrineholm, Mätperiod 7/6 - 15/6 2017 Magnus Lind, Katrineholms kommun. 

Daterad 2017-06-15. 
4 Skyfallskartering Duvestrand – Utredning till detaljplan. DHI (Underkonsult till Bjerking) 2019-05-17.  
5 Dagvattenpolicy, Övergripande inriktningsdokument, Katrineholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 

2015-03-16. Giltighetstid 2015-03-16 – 2018-12-31. 
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4 Områdesbeskrivning 

4.1 Recipient och statusklassificering  

Recipient för de båda planområdena är Duveholmssjön som är belägen ca 100 meter åt 

väster från utredningsområdet. Utredningsområdet är beläget ca 20 meter över sjön och 

ingår i recipientens ytliga och tekniska avrinningsområde. Duveholmssjön har enligt 

Handlingsplan för dagvatten6 problem med övergödning och miljögifter.  

Duveholmssjön är statusklassad enligt Vatteninformation Sverige (VISS)7 och har måttlig 

ekologisk status samt uppnår ej god kemisk status, se tabell 1. 

Tabell 1. Statusklassning av vattenförekomsten Duveholmssjön enligt VISS, Förvaltningscykel 3,  

Vattenförekomst: Duveholmssjön SE653853-152255 

Ekologisk: Dålig Otillfredsställande Måttlig God Hög 

Status   X   

Kvalitetskrav    X1  

Kemisk: Uppnår ej god God 

Status X  

Kvalitetskrav  X 

1 Förlängd tidsfrist: God ekologisk status 2027 

Duveholmssjöns måttliga ekologiska status är baserad på näringsämnen och växt-

plankton. Den kemiska statusen uppnår ej god status med avseende på kvicksilver och 

polybromerade difenyletrar (PBDE). Båda ämnena anses vara ämnen som överskrider 

gränsvärdet, enligt EU:s ramdirektiv, i alla undersökta ytvattenförekomster i Sverige. 

Kemisk status utan de överallt överskridande ämnen, kvicksilver och PBDE, är god i sjön. 

Mätningar har utförts vid ett tillfälle 2013 och 2017. 

Enligt VISS har få underökningar av förekomstens av vattendirektivets prioriterade 

ämnen utförts i vattenförekomsten. De underökningar som utförts har inte visat förhöjda 

halter. 

4.2 Geoteknik, geohydrologi och grundvatten 

I figur 4 redovisas en jordarskarta med jordarter i grundlagret från SGU (Sveriges 

Geologiska Undersökning) med upplösning 1:25 000 - 1:100 000. Utredningsområdet 

består mestadels av sandig morän men innehåller även inslag av glacial lera och urberg. 

Sand och morän bedöms generellt ha goda infiltrationsmöjligheter medan berg och lera 

generellt har låg permeabilitet och infiltrationsförmåga. Utifrån detta kan det antas att 

båda planområdena inom utredningsområdet har relativt goda infiltrationsmöjligheter.  

Duvestrand Södra 

Majoriteten av marken inom planområdet för Duvestrand Södra består av sandig morän. 

Ett större stråk glacial lera finns längs med planområdets södra gräns. I nordväst byts 

moränen ut mot inslag av urberg. 

 

6 Handlingsplan för dagvatten 2018-2021, Katrineholms kommun. Daterad 2017-06-07.  
7 Vatteninformation Sverige (VISS) 2019-05-27. 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA48335546 
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Duvestrand Norra 

Den största delen av planområdet för Duvestrand Norra består av sandig morän. Längst i 

sydöst återfinns inslag av glacial lera. 

 

Figur 4. Jordartskarta från SGU visar att utredningsområdet mestadels består av sandig morän och 

glacial lera. Underlag SGU (2020-12-01).  

Den tidigare utförda geotekniska undersökningen8 visar i enlighet med jordartskarta från 

SGU att marken inom utredningsområdet till stor del består av morän med partier av 

öppet berg i nordvästra hörnet (inom planområdet för Duvestrand Norra) av området. Den 

sydöstra delen (inom planområdet för Duvestrand Södra) som enligt jordartskarta från 

SGU består av glacial lera ska enligt den geotekniska undersökningen ha områden med 

mycket block och morän i dagen. 

Den tidigare geotekniska undersökningen har transformerats i plan till sweref 99. 

Utredningen beskrivs mer detaljerat i Översiktligt PM Geoteknik dat 2020-12-04 framtaget 

av Bjerking AB.  

Grundvattennivåer förändras under tid samt att moränens mäktighet inte är bestämd och 

därför rekommenderas att en ny aktuell geoteknisk och hydrogeologisk undersökning 

utförs för att noggrannare utreda aktuella och möjliga infiltrationsmöjligheter inom 

utredningsområdet. 

Enligt WSP:s miljötekniska markundersökning, daterad 2021-11-05, så visar jordproverna 

inte på några föroreningar över haltgränsen för bostadsändamål. Den blyhalten som 

 

8 Översiktlig geoteknisk undersökning samt rutavvägning för planerad bebyggelse inom kv 320 Räfsan inom 

bostadsområdet Stav-stugan, Katrineholm. HSB:s Riksförbund Geotekniska avdelningen. Stockholm 1972-06-

08. 

Duvestrand 

Norra 

Duvestrand 

Södra 
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ligger något över KM-gränsen anses enligt rapporten inte som representativ för platsen. 

Medelhalten i analyserade massor underskrider KM. Massorna underskrider halten för 

MRR med fri hantering och återanvändning, utan behov av anmälan till tillsynsmyndighet. 

Det översta torvskiftet har dock en TOC-halt som överskrider mottagningskraven för de 

flesta deponier9. 

Enligt den miljötekniska markundersökningen så understiger grundvattenproverna alla 

relevanta jämförvärden9. 

4.2.1 In- och utströmningsområden 

Inströmningsområden för grundvatten definieras som de områden där påfyllnad av grund-

vattnet sker. Utströmningsområden utgör områden där grundvatten avtappas genom 

flöde till rötter och upptag av rötter eller utflöde ur marken. Utflöde av grundvatten ur 

marken kan ske till markytan eller i vattendrag. Generellt sker grundvattenflödena genom 

marken med samma riktning som markens lutning vilket innebär att vattnet rör sig från 

högre höjder till lägre10.  

Topografin inom utredningsområdet har höjdvariationer från ca + 50 m ö h (meter över 

havsytan) på höjder till ca + 40 m ö h i den lägre belägna naturmarken i västra delen. 

Mellan höjderna finns svackor med höjdnivåer på ca +44 m ö h. Duveholmssjön som är 

beläget ca 100 meter från utredningsområdet ligger på ca +29 m ö h. Topografin tyder på 

att grundvattenflöden bör ske från de högre nivåerna till den lägre belägna naturmarken 

och sjön. Inom naturmarken observerades även ett dike vilket tyder på utflöde ur marken 

inom det området.  

Att det vid grundvattenmätningar mellan 1969 – 1972 har noterats grundvattennivåer 

nära marken inom den östra delen av området tyder på att det eventuellt även där kan 

finnas ett utströmningsområde. Då detta är högre beläget än det området bör det ske 

grundvattenflöden från detta område vidare mot Duveholmssjön. Från utredningen fram-

går inte helt tydligt var de höga grundvattennivåerna uppmätts. Osäkerheterna i 

grundvattennivåerna och in- och utströmningsområden bör utredas vidare för att anpassa 

dagvattenhanteringen inom området på lämpligt sätt. 

4.3 Föroreningssituation 

I anslutning till utredningsområdet finns två platser markerade som potentiellt förorenade 

områden enligt Länsstyrelsen i Södermanlands län geoportal11, se figur 5. I utrednings-

områdets östra del är en före detta plantskola belägen, området för plantskolan berör 5 

fastigheter. Verksamheten förknippas med föroreningar så som bekämpningsmedel och 

den aktuella plantskolan har tilldelats riskklass 3 enligt MIFO. Markteknisk undersökning 

visar att det uppmätts låga halter av bekämpningsmedel i två punkter vid bostadshusen 

 

9 Miljöteknisk markundersökning, Räfsan 3 Katrineholms Kommun Rapport översiktlig miljöteknisk 

markundersökning, WSP. Daterad 2021-11-05 (Utkast) 
10 Beskrivning av grundvattenförekomster, Sveriges geologiska undersökning (SGU). 

https://www.sgu.se/vagledningar/vattenforvaltning-av-grundvatten/sgus-foreskrifter-om-kartlaggning-och-analys-

sgu-fs-2013-1/inledande-kartlaggning/beskrivning-av-grundvattenforekomster/ 
11 Publika webbkartan, Länsstyrelsen i Södermanlands län. https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=46cb29e18ffc47f9a9f136c5f4798e2c 
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norr om Stora Malmsvägen. Inom området söder om vägen, närmare utredningsområdet, 

har inga halter av bekämpningsmedel över riktvärdet uppmätts12.  

Vid de två bostadsbyggnaderna inom södra delen av utredningsområdet finns markering 

för potentiellt förorenat område med avseende på verksamhet för sågverk utan doppning/ 

impregnering. Detta objekt är ej riskklassat. Även om kemikalier från impregnering ej 

förekommit kan verksamheten ha inneburit spridning av oljeprodukter. Enligt 

Katrineholms kommun har jordmassor inom området flyttats om och verksamheten som 

bedrivits ej innefattat användning av kemikalier som kan orsaka risk för förorenings-

spridning idag. Risken för föroreningsspridning från verksamheten till dagvattnet bör 

därför vara låg. 

 
Figur 5. Potentiellt förorenade områden i närheten av utredningsområdet 13. Planområdesgränsen 

markerad med svart linje.  

4.4 Befintlig och planerad markanvändning 

Det planerade detaljplanområdena omfattar ca 7 ha och utgörs i befintlig situation till stor 

del av naturmark med delvis kuperad mark, se tabell 2 och figur 6. De två planområdena 

har generellt högre belägna områden i den östra delen och sluttar ner mot sydväst och 

Duveholmssjön. Genom området går Claestorpsvägen. Utmed gatan finns bostads-

områden med radhus och flerfamiljshus.  

 

12 Markteknisk undersökning av mark vid Nävertorp i Katrineholm, där det tidigare vart en Handelsträdgård, 

Structor Nyköping AB. Daterad 2014-01-08. 
13 Publika webbkartan, Länsstyrelsen i Södermanlands län. https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=46cb29e18ffc47f9a9f136c5f4798e2c. 

Potentiellt förorenat 

område (riskklass 3): 

Plantskola 

Stora Malmsvägen 

Potentiellt förorenat 

område (ej riskklassat): 

Sågverk utan 

doppning/impregnering 
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Claestorpsvägen övergår i södra delen av utredningsområdet till Kerstinbodagatan. Enligt 

trafikmätningar passerar 579 fordon/dygn Claestorpsvägen14 och 1 891 fordon/dygn 

Kerstinbodagatan15. Enligt Katrineholms kommun beräknas det öka till 1000 fordon/dygn 

Claestorpsvägen16 och 2350 fordon/dygn Kerstinbodagatan17. 

Den planerade ombyggnationen innebär att befintlig naturmark bebyggs med flerfamiljs-

hus, radhus, parhus och villor, se tabell 2 och figur 6. Det innebär även ombyggnad för 

nya parkeringsplatser, gång- och cykelvägar samt ny lokalgata.  

Utökad bebyggelse kan öka belastningen på Claestorpsvägen. 

 

14 Trafikrapport Claestorpsvägen, Katrineholm kommun. Daterad 2017-06-15. 
15 David Labba, Katrineholms kommun. 2020-11-17. 
16 Trafikrapport Claestorpsvägen, Katrineholm kommun. Daterad 2017-06-15. 
17 David Labba, Katrineholms kommun. 2020-11-17. 
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Figur 6. Befintlig och planerad markanvändning inom utredningsområdet. Markanvändning utgår 

från Tyréns gestaltningsprogram (2016-06-14), exploateringsskiss Duvestrand (Reierstam 

Arkitektur 2020-11-02) samt situationsplan för Duvestrand södra (Backhans & Ed arkitekter 2022-

04-25) . 

Duvestrand 

Norra 

Duvestrand 

Södra 

Planområdes gräns 

Planområdes gräns 

Duvestrand 

Norra 

Duvestrand 

Södra 



19U1095 

Sida 15 (41) 

 

  

Tabell 2. Befintlig och planerad markanvändning inom utredningsområdet. 

Markanvändning 
Duvestrand Norra Duvestrand Södra 

Befintlig [ha] Planerad [ha] Befintlig [ha] Planerad [ha] 

Väg 2 (1000 - 2000 fordon/dygn) - - 0,26 0,26 

Väg 1 (<1000 fordon/dygn) - - 0,15 0,15 

Parkering - 0,015 - 0,091 

GC-väg 0,11 0,13 0,13 0,35 

Flerfamiljshusområde - - 0,55 1,06 

Villaområde - 0,67 - - 

Radhusområde - 0,71 - - 

Väg 3 (122 fordon/dygn) - 0,12 - - 

Naturmark 3,0 1,48 2,62 1,80 

Totalt 3,1 3,1 3,7 3,7 

Planerad markanvändning har utgått från efter situationsplan. Justeringar har gjorts för 

villor med en tillåten byggnadsarea på 170 kvm samt för radhus och parhus med en 

tillåten byggnadsarea på 130 kvm.  

5 Avrinning 

5.1 Befintliga ytliga avrinningsområden och avrinningsstråk 

Ytliga avrinningsområden och naturliga avrinningsstråk har tagits fram i QGIS 2.18.16 

utifrån befintlig topografi och laserscannade höjddata. 

Resultatet av simuleringen i QGIS visar ytliga avrinningsområden och de ytliga större 

avrinningsstråken inom utredningsområdet. De avrinningsområden som berör utrednings-

området kunde delas in i tre ytliga avrinningsområden (Aro 1, Aro 2 och Aro 3), se figur 7. 

En vattendelare som skiljer avrinningsområde Aro 1 och Aro 2 går delvis utmed 

Claestorpvägen och genom befintlig naturmark. Del av Aro 1 har avrinning mot det 

befintliga diket i skogsmarken utmed utredningsområdesgränsen, se figur 8. Ytterligare 

en vattendelare går utmed Kerstinbodagatan. Alla avrinningsområden har slutlig 

avrinning till Duveholmssjön.  

Skyfallskarteringen som tagits fram inom uppdraget av Bjerkings underkonsult DHI 18 

görs med en större noggrannhet och beskriver därmed avrinningsstråken genom området 

bättre, se avsnitt 8. 

 

18 Skyfallskartering Duvestrand -Utredning till detaljplan, DHI åt Bjerking (2019-06-14). 
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Figur 7. Ytliga avrinningsstråk och avrinningsområde inom utredningsområdet. Ytliga avrinnings-

stråk markeras med turkos linje.  

 

Figur 8. Befintligt dike genom skogsmark väster om Claestorpsvägen. Pil visar flödesriktning i diket.  

Duveholmssjön 
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5.2 Befintligt ledningsnät och teknisk avrinning 

Utredningsområdet har i befintlig situation ett dagvattennät som avleder dagvatten från 

gator och GC-vägar i området, se figur 9. Dagvattennätet avleder dagvatten från ett 

större område än utredningsområdet. Från den södra punkten av dagvattennätet 

fortsätter dagvattenledningen vidare utmed Kerstinbodagatan i sydvästlig riktning där den 

har ett utlopp till Duveholmssjön, se figur 10.  

Planerade byggnader inom utredningsområdet och utbyggnad av ledningsnät för 

dagvatten planeras att anslutas till det befintliga ledningsnätet. Om samtliga planerade 

fastigheter ska ha en anslutningspunkt till ledningsnätet kommer det att innebära att två 

tekniska avrinningsområden kommer att finnas inom området. Det ena avrinnings-

området, AO1, omfattar all mark öster om Claestorpsvägen och området som planeras 

bebyggas utmed västra sidan, se figur 9. Det andra avrinningsområdet, AO2, utgörs av 

naturmarken belägen i västra delen av utredningsområdet som ej planeras att bebyggas 

och har avrinning i västlig riktning mot Duveholmssjön. Detta område ansluter inte till 

ledningsnätet.  

  

Figur 9. Befintligt ledningsnät för dagvatten inom utredningsområdet. Dagvattenledningar 

markerade med grön linje. Planerad tekniska avrinningsområden AO1 och AO2. Befintligt AO 1 har 

markerats med streckad linje.  

Planområdes gräns 

Duvestrand 

Norra 

Duvestrand 

Södra 
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Figur 10. Ledningsnät dagvatten utmed Kersinbodagatan. Utlopp i Duveholmssjön.  

5.3 Pågående projekt nära utredningsområdet 

Öster om detaljplanområdet Duvestrand Norra genomförs en utbyggnad av befintligt 

ålderdomshem. Ålderdomshemmet utökas med ytterligare en byggnad, se figur 11. Ingen 

dagvattenutredning har utförts vid ombyggnationen för ålderdomshemmet.  

 

Figur 11. Befintlig och ny byggnad för ålderdomshem (Foto: Bjerking AB 2019-04-26).  

Ny byggnad 

Befintlig byggnad 

ålderdomshem  

Utlopp i 

Duveholmssjön 

Kerstinbodagatan 
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6 Översvämningsrisk 

Effekterna vid ett skyfall och eventuella översvämningsrisker för befintlig och planerad 

bebyggelse har utretts i en skyfallskartering utförd av DHI19. Skyfallskarteringen är utförd 

enligt Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götalands rekommendationer för hantering 

av översvämning till följd av skyfall. Ett skyfall motsvarar ett regn med återkomsttid på 

100 år och klimatfaktor 1,25. Modelleringen är utförd i MIKE 21 och tar hänsyn till 

infiltration och ett schablonmässigt ledningssystem dimensionerat för 10-årsregn. 

Skyfallskarteringen är utförd utifrån höjddata i befintlig situation. Det tillbyggda ålder-

domshemmet öster om utredningsområdet är inte inkluderat i höjddatan. Resultatet av 

skyfallskarteringen visar maximala vattendjup vid ett skyfall och beräknade maximala 

flöden och flödesriktningar.  

Jämförelse med skyfallskarteringens resultat för maximalt vattendjup vid befintlig situation 

och planerade bebyggelse visar att det inom vissa områden finns risk för översvämning 

som påverkar befintlig och/eller planerad bebyggelse, se markeringar i figur 12.  

Vid det befintliga äldreboendet öster om utredningsområdet visar skyfallskarteringen att 

det finns risk för översvämning intill byggnaden. 2019 byggs äldreboendet ut med en ny 

byggnad. Det innebär att avrinningen inom detta område troligtvis kommer se annorlunda 

ut i framtiden. Då det befintliga äldreboendet byggs ut med en ny byggnad norr om den 

befintliga kommer avrinningen se annorlunda ut. Föreslagna åtgärder förutsätter att det 

även i framtiden kommer ske avrinning från äldreboendet mot flerfamiljshusområdet. 

 

Figur 12. Maximalt vattendjup enligt skyfallskartering20 och planerad bebyggelse. 

Utredningsområdesgränsen markerade med röd linje och problematiska områden markerade med 

röda ringar.  

 

19 Skyfallskartering Duvestrand – Utredning till detaljplan. DHI åt Bjerking 2019-06-14 
20 Skyfallskartering Duvestrand – Utredning till detaljplan, DHI (Underkonsult till Bjerking) 2019-05-17.  
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Enligt skyfallskarteringens maximala flöden och flödesriktningar finns tre större 

avrinningsstråk genom utredningsområdet, se figur 13. Ett av dem passerar 

Claestorpsvägen i den norra delen och leder vidare till skogsmarken och det befintliga 

diket utmed den västra utredningsområdesgränsen. Det andra går via vändplatsen till 

Claestorpsvägen och vidare dels till diket dels till Kerstinbodagatan. Det tredje kommer 

från det befintliga ålderdomshemmet via flerfamiljhusområdet och ut till Kerstinboda-

gatan. Samtliga avrinningsstråk leder fram till Duveholmssjön. Enligt skyfallskarteringen, 

se figur 13, finns inget tydligt avrinningsstråk sista sträckan fram till Duveholmssjön. Det 

innebär risk för översvämning av området längst ned på Kerstinbodagatan. 

Jämförelse med maximala flöden och flödesriktningar genom området i befintlig situation 

och den planerade bebyggelsen visar att det på fyra platser planeras bostadsbyggnader i 

befintlig större avrinningsstråk, se markeringar i figur 13.  

Framkomligheten till utredningsområdet vid ett skyfall bedöms vara begränsad. 

 

Figur 13. Maximalt flöde och flödesriktningar enligt skyfallskartering21 och planerad bebyggelse 

inom utredningsområdet. Utredningsområdesgränsen är markerad med röd linje och problematiska 

områden markerade med röda ringar. Flödesriktningar är markerat med svarta pilar. 

7 Befintlig situation 

Utredningsområdet utgörs i befintlig situation till stor del av naturmark och delvis områden 

med bostadsbebyggelse samt vägar, se figur 14. Naturmarken inkluderar park med 

 

21 Skyfallskartering Duvestrand – Utredning till detaljplan, DHI (Underkonsult till Bjerking) 2019-05-17. 
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vegetation och bergig skogsmark. Bostadsområdena har delats in efter villa- och 

flerfamiljshusområde. Flerfamiljshusområdet inkluderar två bostadshus i tre våningar. 

Vägar har separerats beroende av trafikbelastning till Väg 1 och Väg 2. Hårdgjorda ytor 

utöver vägar har definierats som gång- och cykelväg.  

Flödes- och föroreningsberäkningar har utförts i StormTac v.22.2.2 i enlighet med 

Svenskt Vattens publikation P110.  

   
Figur 14. Claestorpsvägen och skogsmark i den sydvästra delen av utredningsområdet (t v) samt 

infart och bostäder inom flerfamiljshusområde (t h). 

7.1 Flödesberäkningar 

Flödesberäkningar har utförts separat för de två olika tekniska avrinningsområdena, se 

figur 9. Flöde av dagvatten har beräknats för 20-årsregn för tät bostadsbebyggelse och 

avrinningskoefficienter, φ, för respektive markanvändning enligt Svenskt Vatten 

publikation P110, se tabell 3. Rinntiden är beräknad till 23 minuter för AO1 och 10 

minuter för AO2. 

Enligt beräkningarna har AO1 i befintlig situation en sammanvägd avrinningskoefficient 

på 0,21 och AO2 på 0,1. Beräknade flöden vid ett 20-årsregn motsvarar 200 l/s för AO1 

och 40 l/s för AO2. 

Tabell 3. Befintlig markanvändning inom utredningsområdets tekniska avrinningsområden samt 

beräknade flöden för 20-årsregn. 

Befintlig situation 
Tekniska delavrinningsområden 

φ 
AO 1 AO 2 

 
Väg 2 (1000–2000 fordon/dygn) [ha] 0,15 - 0,8 

Väg 1 (1000 fordon/dygn) [ha] 0,26 - 0,8 

GC-väg [ha] 0,24 - 0,8 

Flerfamiljshusområde [ha] 0,55 - 0,4 

Naturmark (skog- och vegetationsområden) [ha] 4,2 1,4 

 

0,1 

Totalt [ha] 5,4 1,4 

 
- 

tr [min] 23 10 - 

φS [-] 0,21         0,1  - 

Ared [ha] 1,1 0,14 - 

Qdim, 20-årsregn [l/s] 200 40  
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7.2 Föroreningsberäkningar 

Föroreningsmängder och -halter i dagvatten är beräknat för respektive planområde, 

Duvestrand Norra och Duvestrand Södra, med befintlig markanvändning, se figur 6 och 

tabell 3. Beräkningarna är baserade på schablonhalter för respektive markanvändning i 

StormTac. Schablonhalterna innehåller stora osäkerheter och bör därför mer ses som en 

fingervisning än som exakta mängder/halter. Föroreningsberäkningarna har utförts för de 

två planområdena med en nederbörd på 636 mm/år. Enligt trafikmätningar passerar 

579 fordon/dygn Claestorpsvägen22 och 1891 fordon/dygn Kerstinbodagatan23. Det 

innebär att Kerstinbodagatan har en högre belastning av trafik och kategoriseras som 

Väg 2, motsvarar 1000–2000 fordon/dygn i StormTac. Claestorpsvägen kategoriseras 

som Väg 1 som motsvarar under 1000 fordon/dygn. Med dessa antaganden i 

beräkningarna bör det inte riskeras att mängder och halter för trafikrelaterade 

föroreningar från dagvattnet underskattas, utan blir en säkerhetsmarginal. Resultat av 

föroreningsberäkningarna redovisas i bilaga 2. 

8 Planerad situation 

Den planerade ombyggnationen inom utredningsområdet innebär utökat flerfamiljs-

husområde samt nybyggnation av radhus-, parhus- och villaområde, se figur 6. Det nya 

flerfamiljshusområdet består av punkthus med sex våningar. Ombyggnaden innebär även 

ny lokalgata genom radhus- och villaområdet, nya parkeringsplatser och mer GC-vägar. 

Flöde- och föroreningsberäkningar har utförts i StormTac v.22.2.2 i enlighet med Svenskt 

Vattens publikation P110.  

8.1 Flödesberäkningar 

Flödesberäkningar har utförts separat för de två olika avrinningsområdena, se figur 9, på 

samma sätt som i befintlig situation. Flöde av dagvatten har beräknats för 20-årsregn för 

tät bostadsbebyggelse och avrinningskoefficienter, φ, för respektive markanvändning 

enligt Svenskt Vatten publikation P110, se tabell 4. Rinntiden är beräknad till 23 minuter 

för AO1 och 10 minuter för AO2. Flöden är anpassade för framtida klimat med en 

klimatfaktor på 1,25. 

Enligt beräkningarna har AO1 i planerad situation en sammanvägd avrinningskoefficient 

på 0,38 och AO2 en sammanvägd koefficient på 0,14. Beräknade flöden vid ett 20-

årsregn motsvarar 360 l/s för AO1 och 50 l/s för AO2. Beräknade flöden visar en ökning 

på ca 160 l/s inom AO1. Ökningen av flöde inom AO2, där ingen förändring av mark-

användning planeras, beror av klimatfaktorn på 1,25. 

 

22 Trafikrapport Claestorpsvägen, Katrineholm kommun. Daterad 2017-06-15. 
23 Trafikrapport Kerstinbodagatan, St Malmsvägen-Skalltorpsgatan, Katrineholms kommun. Daterad 2017-05-

10. 
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Tabell 4 Planerad markanvändning inom utredningsområdets tekniska avrinningsområden samt 

beräknade flöden för 20-årsregn och klimatfaktor 1,25. 

Planerad situation 
Tekniska delavrinningsområden 

φ 
AO 1 AO 2 

 
Väg 2 (1000–2000 fordon/dygn) [ha]  0,14 - 0,8 

Väg 1 (1000 fordon/dygn) [ha] 0,25 - 0,8 

GC-väg [ha] 0,49 - 0,8 

Parkering 0,091  0,8 

Flerfamiljshusområde [ha] 1,1 - 0,4 

Villaområde (tak, asfaltsuppfart, 

grönyta gård) [ha] 
0,67 - 0,30 

Radhusområde (tak, asfaltsuppfart, 

grönyta gård, kvartersgator) [ha] 
0,41 - 0,44 

Parhusområde (tak, asfaltsuppfart, 

grönyta gård) [ha] 
0,30 - 0.44 

Väg 3 (122 fordon/dygn) [ha]  0,12 - 0,8 

Naturmark (skog- och 

vegetationsområden) [ha] 
1,8 1,4 0,1 

Totalt [ha] 5,4 1,4 - 

tr [min] 23 10 - 

φS [-] 0,38 0,1 - 

Ared [ha] 2,05 0,14 - 

Qdim, 20-årsregn [l/s] 360 50 

 
- 

8.2 Föroreningsberäkningar 

Föroreningsmängder och -halter i dagvatten är beräknat för de två planområdena 

Duvestrand Norra och Duvestrand Södra med planerad markanvändning, figur 6 och 

tabell 4. Beräkningarna är baserade på schablonhalter för respektive markanvändning. 

Schablonhalterna innehåller stora osäkerheter och bör därför mer ses som en finger-

visning än som exakta mängder/halter. I befintlig situation är den antagna dygns trafiken 

579 fordon/dygn för Cleastorpsvägen och 891 fordon/dygn för Kerstinbodagatan. För 

planerad situation antas en ökning av trafik för Cleastorpsvägen kategoriserad som Väg 1 

vara 1000 fordon/dygn och för Kerstinbodagatan Väg 2 vara 2350 fordon/dygn. Resultat 

av föroreningsberäkningarna redovisas i bilaga 2. 

Beräkningarna visar att den sammanlagda belastningen och halterna av föroreningar i 

dagvattnet från de båda planområdena kommer att öka. Generellt ökar 

föroreningsmängderna för respektive ämne till ungefär det dubbla. 

Duvestrand Södra 

Föroreningsberäkningarna för planområdet Duvestrand Södra visar att belastningen av 

samtliga föroreningar i dagvattnet kan förväntas öka i samband med exploatering.  

Duvestrand Norra 

Motsvarande föroreningsberäkningar för planområdet Duvestrand Norra visar på liknande 

resultat när föroreningsbelastningen efter exploatering överstiger de för befintlig situation. 
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8.3 Fördröjningsbehov 

Enligt Katrineholms kommuns dagvattenpolicy ska belastningen på ledningsnätet 

minskas genom att anlägga åtgärder som skapar LOD. Åtgärder för att minimera 

påverkan på vattenbalansen ska planeras in vid exploatering.  

För att inte öka flödena inom utredningsområdet vid planerad situation jämfört med 

befintlig behöver totalt ca 361 m3 dagvatten fördröjas inom utredningsområdet, se 

tabell 5, enligt riktlinjerna för att behålla vattenbalansen. 

Inom naturmarken som utgör det tekniska avrinningsområde AO2 beror den beräknade 

fördröjningsvolymen av att flödet vid planerad markanvändning har kompenserats med 

klimatfaktor 1,25.  

Inom det tekniska avrinningsområdet AO1, som förmodas anslutas till ledningsnätet har 

området delats in ytterligare efter planerad allmän platsmark (allmän plats samt Lokal-

gata) samt kvartersmark (villaområde 1 och 2, radhusområden 1–2, Parhusområde 1, 

flerfamiljshusområde med punkthus). För befintliga flerbostadshus har ingen fördröjnings-

volym beräknats.  

Utbredning av respektive område presenteras i figur 15. Behov av fördröjning av dag-

vatten inom respektive område presenteras i tabell 5.  

Inom AO1, som omfattar all ombyggnad, behöver totalt ca 354 m3 fördröjas. Inom AO2, 

där ingen exploatering planeras erhålls ökningen av dagvattenflöde med anledning av 

klimatfaktor. Fördröjningsvolymerna är översiktligt beräknade och kan förändras vid 

justerad eller mer detaljerad situationsplan. Volymerna är beräknade så att flödet ut från 

respektive område inte ska öka efter exploatering.  

Duvestrand Södra 

Inom planområdet för Duvestand Södra kan dagvattenflödet efter exploatering förväntas 

öka från 148 l/s till 342 l/s. För att bibehålla vattenbalansen inom planområdet och för att 

inte öka utflödet efter exploatering erfordras en fördröjningsvolym på 153 m3. 

Duvestrand Norra 

Exploateringen inom Duvestrand Norra leder till ett ökat flöde från planområdet då 

befintligt flöde på 69 l/s kan förväntas öka till 195 l/s. För att bibehålla vattenbalansen 

inom planområdet och för att inte öka utflödet efter exploatering erfordras en fördröjnings-

volym på 208 m3. 
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Tabell 5. Fördelning av ungefärlig nödvändig fördröjningsvolym inom delområden för att inte öka 

flödet från utredningsområdet vid exploatering jämfört med befintlig markanvändning. Flödena 

beräknade till utloppspunkt ur området.  

Delområden Planområde 
Flöde: 

Planerad 
situation [l/s] 

Flöde: 
Befintlig 

situation [l/s] 

Erforderlig 
fördröjnings-

volym [m3] 

AO 1 – Allmän platsmark Norra 
Duvestrand 

Norra 
56 42 19 

AO 1 – Allmän platsmark Södra 
Duvestrand 

Södra 
170 91 50 

AO 1 – Lokalgata (Allmän platsmark) 
Duvestrand 

Norra 
16  2  35 

AO 1 – Villaområde 1 (Kvartersmark) 
Duvestrand 

Norra 
20 6 19 

AO 1 – Villaområde 2 (Kvartersmark) 
Duvestrand 

Norra 
24 6 27 

AO 1 – Radhusområde 1 (Kvartersmark) 
Duvestrand 

Norra 
16 3 21 

AO 1 – Radhusområde 2 (Kvartersmark) 
Duvestrand 

Norra 
33 5 47 

AO 1 – Parhusområde 1 (Kvartersmark) 
Duvestrand 

Norra 
30 5 40 

AO 1 - Kvartersmark Punkthus  
Duvestrand 

Södra 
120 15 96 

Total AO 1 - 485 175 354 

AO 2 – Allmän platsmark 
Duvestrand 

Södra 
52 42 7 

Totalt AO 2 - 52 42 7 

Totalt för hela utredningsområdet - 537 217 361 

Totalt Duvestrand Södra - 342 148 153 

Totalt Duvestrand Norra - 195 69 208 
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Figur 15. Förslag på indelning av tekniska avrinningsområden samt allmän platsmark och 

kvartersmark. Streckad markering visar gränsen mellan detaljplanerna Norra resp. Södra 

Duvestrand. 

För villaområdena, radhusområdena och parhusområdet har en hårdgörningsgrad 

beräknats. Dessa hårdgörningsgrader är 24% för Villaområde 1, 29% för Villaområde 2, 

53 % för Radhusområde 1, 56 % för Radhusområde 2 och 46 % för Parhusområde 1. 

Hårdgörningsgraden för RO 1 och RO 2 är beräknade utan kvartersgatan.  

9 Föreslagen dagvattenhantering 

Förslag på dagvattenhantering för utredningsområdet redovisas i sin helhet i tre 

avvattningsplaner. I bilaga 3 visas avvattningen för hela utredningsområdet, bilaga 3.1 

visas planerad avvattning för Duvestrand Norra och i bilaga 3.2 visas planerad avvattning 

för Duvestrand Södra. 

Enligt Katrineholms kommuns dagvattenpolicy ska åtgärder planeras in som skapar lokalt 

omhändertagande av dagvatten för att minska belastning på ledningsnätet och öppna 

dagvattenlösningar tillämpas där det är möjligt. Effekterna på vattenbalansen ska 

minimeras vid exploatering, Förorenat dagvatten ska inte blandas med mindre förorenat 

dagvatten. Förorenat dagvatten ska renas så nära källan som möjligt.  

Inom utredningsområdet föreslås därför en dagvattenhantering med öppna och gröna 

anläggningar för rening och fördröjning för att inte öka avrinningen inom området vid ett 

klimatkompenserat 20-årsregn och därmed minimera påverkan på vattenbalansen. Då 

utredningsområdet ligger nära recipienten Duveholmssjön föreslås att de exploaterade 
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områden planeras för att allt dagvatten från vanliga regn passerar minst en typ av 

dagvattenanläggning med renande effekt. Vägdagvattnet föreslås renas separat innan 

sammanblandning med det mindre förorenade dagvattnet från kvartersmarken.  

Området föreslås ha en höjdsättning som skapar ytlig avrinning enligt rinnpilarna i 

bilaga 3. Marken bör höjdsättas med lutning bort från byggnaderna mot dagvatten-

anläggningar. Vid höga flöden då dagvattenanläggningarna och ledningsnätet är mättat 

och fullt ska avrinning via lutning ske till gator och nedsänkta områden som fungerar som 

sekundära avrinningsvägar och översvämningsytor. Genom höjdsättning kan risken för 

översvämningar vid byggnader minskas. 

Marken inom utredningsområdet består enligt jordartskarta från SGU och tidigare 

geoteknisk undersökning till stor del av morän med bra infiltrationsmöjligheter. Enligt den 

geotekniska undersökningen har det dock påträffats höga grundvattennivåer. Geologiska 

och hydrologiska förutsättningar bör utredas vidare för att utifrån aktuella mätvärden 

utvärdera och avgöra lämpliga dagvattenanläggningar. 

9.1 Åtgärdsförslag 

För att inte öka avrinningen från utredningsområdet efter den planerade ombyggnationen 

behöver totalt ca 339 m3 renas och fördröjas inom området se tabell 5. Föreslagna 

anläggningar anpassas efter vilken typ av markanvändning som planeras samt befintliga 

förutsättningar på platsen. Typ av anläggning och utformning kan justeras i senare skede 

beroende på utrymme och nya förutsättningar. Om inte förutsättningarna ändras bör 

anläggningarna ha motsvarande effekt och kapacitet som föreslagna åtgärder.  

Duvestrand norra upptar en yta på ca 3,1 ha och Duvestrand södra upptar en yta på ca 

3,7 ha.  

Åtgärdsförslag redovisas schematiskt i avvattningsplan för utredningsområdet, se bilaga 

3.1 och 3.2. Utbredningen av föreslagna åtgärder är ungefärligt beräknade utifrån 

principförslag. 

9.1.1 Dagvattenhantering Duvestrand norra 

Eftersom planområdet idag består av naturmark ställs höga krav på rening för att inte öka 

belastningen av föroreningar från området. Därför föreslås en tvåstegsrening med lokala 

åtgärder nära utsläppskällan och vidare avledning till en dagvattendamm. Åtgärderna för 

respektive yta beskrivs nedan.  

9.1.1.1 Lokalgata 

Lokalgatan inom AO1 kräver en fördröjningsvolym på 35 m3. För lokalgatan föreslås inte 

skelettjordar eller växtbäddar på grund av platsbrist. Ett infiltrationsstråk av makadam 

med rasteryta (genomsläppligt lager på infiltrationsstråket) av betong föreslås i stället 

längs ena sidan av gatan för att omhänderta och avleda vattnet. Om stråket anläggs 

längs en sträcka på 170 m, 1,4 m brett och med 0,5 m djup och 30 % erhålls en 

fördröjningsvolym på cirka 35 m3.  
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9.1.1.2 Villaområde  

Inom ytan som planeras för villaområden, se figur 15, behöver totalt ca 46 m3 renas och 

fördröjas. Då sju nya villor planeras behöver totalt 19 m3 omhändertas inom villaområde 1 

(VO 1) och 27 m3 inom villaområde 2 (VO 2). Dagvatten föreslås avledas mot ett 

infiltrationsstråk i utkanten av fastigheterna där det kan fördröjas och renas. Som ett 

andra reningssteg föreslås dagvattnet från infiltrationsstråket avledas mot den föreslagna 

dagvattendammen. 

Om infiltrationsstråket inom VO1 anläggs med en bredd på 1,5 m och med ett djup på 

0,2 m och med en 1:3 slänt erhålls i det ytliga magasinet en fördröjningsvolym på cirka 

0,18 m3/m och har det ett underjordiskt makadamlager på ca 0,3 m djup erhålls en total 

tillgänglig volym på cirka 0,31 m3/m. En fördröjningsvolym på 19 m3 erhålls om 

infiltrationsstråket är ca 65 m långt.  

Infiltrationsstråket inom VO2 föreslås anläggas på samma sätt som för VO1 och behöver 

vara cirka 90 m långt för att erhålla fördröjningsvolymen på 27 m3.  

9.1.1.3 Radhusområde och parhusområde 

Inom ytan som planeras för radhusområden, se figur 15, behöver totalt ca 68 m3 

dagvatten renas och fördröjas. I Radhusområde 1 (RO 1) planeras fyra fastigheter som 

totalt behöver omhänderta cirka 19 m3 och lokalgatan behöver omhänderta 2 m3. I 

Radhusområde 2 (RO 2) planeras åtta fastigheter som totalt behöver omhänderta cirka 

42 m3. Kvartersgatan behöver omhänderta 5 m3.  

Om dagvatten avleds mot infiltrationsstråk som utformas med 0,2 m djup, 2 m bredd, 

släntlutning på 1:3 med ett underjordiskt makadamlager på ca 0,3 m djup erhålls en 

tillgänglig fördröjningsvolym på cirka 0,45 m3/m. Med en längd på ca 45 m för RO1 och 

95 m för RO 2 erhålls en tillgänglig volym på cirka 19 m3 i RO1 och 42 m3 i RO2. 

Dagvatten från kvartersgatorna som behöver en fördröjning på 5 respektive 2 m3 föreslås 

avledas till gräsdiken längs med gatorna.  

Parhusområdet PO1 behöver fördröja en volym på 40 m2. Om det görs i ett 

infiltrationsstråk som är utformat på samma sätt som för radhusområdet med en längd på 

90 m kan en volym på cirka 40 m3 erhållas.  

 

9.1.2 Allmän platsmark 

Områden inom det tekniska avrinningsområdet AO1 som utgörs av vägar, gator, GC-

vägar, parkering och naturmark utanför bostadsgårdar föreslås som allmän platsmark 

inom detaljplanen, se figur 15 och tabell 5. Inom detta område behöver totalt ca 76 m3 

dagvatten renas och fördröjas, se tabell 5.  

I gatumiljön där marken är relativt hårdgjord och mer föroreningsbelastad föreslås 

dagvattenanläggningar som kan anpassas till en gatumiljö och har bra rening, exempelvis 

nedsänkta växtbäddar och skelettjordar utmed gatan samt infiltrationsstråk med genom-

släpplig beläggning, se bilaga 3. Dagvatten kan ledas till anläggningarna via naturlig 

tillrinning via höjdsättning eller via brunnar. Genom att placera en dräneringsledning i 

botten på anläggningarna kan de anslutas till ledningsnätet.  

Områden som föreslås ledas till anläggningar utmed gator i AO1 omfattar ca 90 % av den 

hårdgjorda ytan inom allmän platsmark. Det innebär att växtbäddar, skelettjordar och 
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infiltrationsstråk utmed vägen bör dimensioneras för att hantera ca 68 m3 dagvatten. 

Beräknat växtbäddar med en exempelvis nedsänkning på 0,08 meter och ett 0,5 meter 

djupt poröst jordlager med porositet 15 % är ytbehovet ca 460 m2. Behov av plats i 

gatuutrymmet beror av vilken typ av vegetation som ska etableras, där skelettjordar med 

stora träd kräver mer plats medan nedsänkta växtbäddar kan göras smalare. En 

skelettjord för trädplantering kan vara ca 3 m bred.  

För att ta mindre yta i anspråk och skapa mer utrymme för vegetationens rötter kan 

växtbädden göras djupare samt större under överbyggnad för intilliggande hårdgjorda 

ytor. För att fördröja motsvarande volym dagvatten (76 m3) i skelettjordar är ytbehovet 

253 m2 beräknat exempelvis en luftig skelettjord med djup 1 meter och porositet 30%. 

Växtbäddar ger bättre rening än skelettjordar. Då det är ett litet avrinningsområde till 

respektive växtbädd/skelettjord kan växtbäddar vara att föredra ur skötselsynpunkt då det 

inte krävs lika mycket bevattning under torrperioder.  

Lokalgatan inom radhus-och villaområdet har ett fördröjningsbehov på 35 m3. För 

lokalgatan föreslås inte skelettjordar eller växtbäddar på grund av platsbrist. Ett 

infiltrationsstråk av makadam med rasteryta av betong föreslås i stället längs ena sidan 

av gatan för att omhänderta och avleda vattnet. Om stråket anläggs med 1 m djup och 30 

% porositet behövs en yta om ca 115 m2. Brunnar placeras längs med stråket samt så 

rekommenderas att stråket anläggs med dräneringsledning. Botten bör ej göras tät då det 

är morän under. Dräneringsledningen kan anläggas en bit över botten för att i första hand 

möjliggöra för infiltration i underliggande mark. Infiltrationsstråket bör anläggas med 

höjdsättning ned mot Claestorpsvägen så att ytlig avrinning sker även om materialet 

sätter igen.  

Ett dikesstråk förslås längs med gc-vägen i områdets nordöstra del hela vägen till 

Claestorpsvägen, se vidare under avsnitt 9.1.5 Översvämningsrisk.   

För allmänna platsmarken i AO2 behöver 6 m2 omhändertas, detta kan ske i det 

avledande diket.  

9.1.3 Flerfamiljshusområde med punkthus inom Duvestrand Södra 

Inom området utmed Claestorpsvägen som planeras med flerfamiljshusområde med 

punkthus, se figur 15, behöver totalt 96 m3 renas och fördröjas. Punkthusen är planerade 

i anslutning till naturmark som ska bevaras och har en befintlig höjdsättning med lutning 

och avrinning mot naturmarken. Takvattnet och gårdsvattnet föreslås att avledas till 

regnväxtbäddar längs med sydvästra delen av flerfamiljehusområdet . Förråden och 

miljörummen på gården planeras med grönt tak så de dagvattnet som faller på dessa tak 

omhändertas med det gröna taket.  

Regnväxtbäddarna kan utformas och anpassas till den befintliga naturmarken. För att 

erhålla fördröjning av ca 96 m3 genom regnväxtbäddar med exempelvis nedsänkning 0,15 

m och poröst lager på 0,5 m med porositet på 15 % är ytbehovet ca 430 m2.  

Det befintliga diket som går utmed den västra utredningsområdesgränsen, inom allmän 

platsmark, kan dikas ur för att säkerställa avledning av det dagvattnet som inte hinner 

infiltrera i marken. Diket kan förslagsvis dikas ur hela vägen genom naturmarken till en 

dagvattendamm för att skapa sekundär avrinningsväg som minskar risken för 

översvämning vid befintlig bebyggelse vid Kerstinbodagatan. Diket kan även 

kompletteras med en kupolbrunn för att möjliggöra avledning via ledningsnätet. En 
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dagvattendamm föreslås att anläggas i planområdets sydöstra del som ska hantera 

skyfall och även för att få en extra reningsåtgärd.  

9.1.4 Dagvattendamm 

För att uppnå en hög reningsgrad och inte öka föroreningsbelastningen från planområdet 

föreslås en dagvattendamm att anläggas som ett andra reningssteg. Allt dagvattenflöde 

från kvartersmark och gator kan efter rening och fördröjning avledas till 

dagvattendammen för ytterligare rening innan avledning till recipient. Dagvattendammen 

användes för att få ett ytterligare reningssteg för Duvestrand norra och används som en 

översvämningsyta för Duvestrand södra.  Dagvattendammen föreslås anläggas i 

planområdets sydöstra del. Dimensionering av dagvattendammen föreslås göras vid 

projektering. Enligt Guid-StormTac Web (2022-04-29) rekommenderas 

dagvattendammen ha en storlek på minst 600 m2/hared i de fall det förekommer stränga 

reningskrav vilket det gör inom planområdet. Planområdet har en total reducerad area på 

2,19 ha vilket innebär att dammen behöver ha en storlek på cirka 1 300 m2. 

Dagvattendammen kan även fungera för att fördröja och hantera flöden vid skyfall.  

Avleds dagvatten via dagvattendammen behövs en anslutningspunkt upprättas till det 

kommunala dagvattennätet i Kerstinbodagatan.  

 

9.1.5 Översvämningshantering 

9.1.5.1 Duvestrand Norra  

Utredningsområdet och intilliggande områden har i befintlig situation lågpunkter och ytliga 

flödesvägar vid skyfall i närheten av befintliga byggnader, se figur 12 och 13. Vid skyfall 

är ledningsnätet fullt och marken mättad. Planerad bebyggelse kan innebära att 

eventuella risker för översvämningar ökar då större yta hårdgörs. 

För att den planerade ombyggnaden inom utredningsområdet inte ska öka riskerna för 

översvämning för befintlig och planerad bebyggelse behöver de ytliga avrinningsstråken 

säkerhetsställas även i framtiden. På de platser där avrinningsstråken vid skyfall 

sammanfaller med planerad bebyggelse kan passage mellan husen och/eller runt husen 

säkerhetsställas genom höjdsättning.  

Höjdsättningen bör skapa avrinning bort från byggnader till gator och diken som fungerar 

som sekundära avrinningsstråk. Se förslag på avrinningsstråk vid skyfall i planerad 

bebyggelse i bilaga 3. Ett avskärande dike utmed GC-vägen i den östra delen av 

utredningsområdet föreslås för att säkerhetsställa att avrinning från utredningsområdet 

inte sker in mot det utbyggda ålderdomshemmet. Uppskattningsvis motsvarar flödet som 

vid skyfall förväntas avrinna via diket ca 100 l/s. Flödet är beräknat för ca 0,7 ha gräs-

mark samt 0,3 ha av villaområdet och ett klimatkompenserat 100-årsregn med rinntid 10 

minuter. För att ha kapacitet att avleda flödet kan ett svackdike utformas exempelvis med 

en bredd på ca 3 m, djup 0,3 m och släntlutning 1:5 samt längdlutning 1%. Utformningen 

kan justeras och anpassas beroende på platsens förutsättningar. 

Diket förslås fortsätta söderut mot Claestorpsvägen. En översvämningsyta föreslås längs 

stråket. Översvämningsytan kan tömmas genom infiltration och avledning till lednings-

nätet via infiltrationsstråket. Då översvämningsytan är fylld bör bräddning via sekundär 

avrinningsväg ut till Kerstinbodagatan möjliggöras utan att intilliggande byggnader 

riskerar att översvämmas.  
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Dikesstråket ligger inom ett område som markerats som potentiellt förorenat område, se 

figur 5. Området har använts för sågverk utan impregnering. Även om impregnerings-

medel inte har använts inom verksamheten kan den förknippas med risker för spridning 

av exempelvis oljeprodukter. Enligt Katrineholms kommun har det sedan verksamheten 

flyttats jordmassor inom området och verksamheten har inte använt kemikalier som kan 

orsaka risk för föroreningsspridning idag. Risken för föroreningsspridning från verksam-

heten till dagvattnet bör därför vara låg.  

Föroreningssituationen kan utredas vidare vid en eventuell miljöteknisk markunder-

sökning för att kontrollera lakning- och spridningsrisker av föroreningar till dagvattnet. 

Beroende på eventuell föroreningsutbredning samt om/hur området kommer att 

efterbehandlas och om det bedöms som risk för spridning av markföroreningarna vid 

infiltration av dagvattnet kan föreslagna lösningar göras täta för att förhindra 

föroreningsspridning.  

Det befintliga diket utmed den västra utredningsområdesgränsen kan också fungera som 

en sekundär avrinningsväg. Det befintliga diket kan behöva dikas ur och underhållas för 

att säkerhetsställa avledning hela vägen fram till Duveholmssjön. Eventuellt kan en 

översvämningsyta skapas inom sydvästra delen av utredningsområdet. Översvämnings-

ytan och dikets utlopp till Duveholmssjön innebär mindre belastning på lågpunkten på 

Kerstinbodagatan där befintliga byggnader riskerar att översvämmas vid skyfall, se figur 

12. 

Åtgärder för att förbättra avrinningsvägen från Kerstinbodagatan ner till Duveholmssjön 

bör utföras för att minska risken för översvämning vid de närliggande befintliga 

byggnaderna. 

Genom planerat villaområde 1 går ett mindre lokalt avrinningsstråk till en lokal lågpunkt 

och instängt område längs planerad lokalgata. Lokala lågpunkter bör undvikas vid 

exploatering. Höjdsättning av villaområde och väg bör göras så att avrinning vid större 

regn sker längs med lokalgatan, se bilaga 3.   

9.1.5.2 Duvestrand Södra  

Det södra planområdet har i befintlig situation ytliga flödesvägar vid skyfall som går 

igenom planerad bebyggelse, se figur 13. Det kommer ett flöde från nordväst som flödar 

in genom det planerade nordvästra flerfamiljehuset och ett flöde som kommer norrifrån 

som flödar via Cleastorpsvägen sydöst och sedan vidare sydöst mot Duveholmssjön.  

På Cleastorpsvägen finns det en höjdrygg som delar upp flödet på Cleastorpsvägen till 

flöden som rinner nordväst och sydöst. Det flödet som kommer från området sydväst om 

planområdet bör höjdsättas så att det rinner vidare längs med ett lågstråk väster om 

byggnaderna som sedan rinner ut i det befintliga diket. Diket bör grävas ut och kan 

förslagviss utformas på samma sätt som diket som är beskrivet för Duvestrand norra. Det 

planeras dock en garageuppfart där så flödet bör ledas runt garagenedfarten. Alternativt 

med en trumma under uppfartsvägen så att flödet kan rinna under den planerade 

garageuppfarten om det inte går att göra ett lågstråk runt garagenedfarten. Det är dock 

viktigt att den trumman dimensioneras för att klara av flödet.  

Det flöde som kommer norrifrån föreslås att avledas ned genom det planerade 

bostadsområdet. Det föreslås att göra ett lågstråk där flödet kan rinna över och sen 

vidare ner mot naturmarken. Att det flödet avleds ner mot naturmarken är för att 

underlätta flödet på Cleastorpsvägen och nedströms på Kerstinbodagatan. För att erhålla 
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önskad avrinning av skyfall är höjdättningen av Cleastorpsvägen viktig. Det är även viktigt 

att höjdsätta så att det inte blir lågpunkter vid hus.  

9.2 Principlösningar 

Nedan följer principlösning för olika dagvattenåtgärder samt en grov kostnadsupp-

skattning och förslag på skötselåtgärder. En grov kostnadsuppskattning har gjorts utifrån 

anläggningskostnad samt skötselkostnad för föreslagna dagvattenåtgärder utifrån 

litteraturstudier. Om skred- och/eller rasrisk eller risk för bottenupptryckning bedöms 

finnas i området kan det påverka kostnaden. En geoteknisk utredning rekommenderas för 

att klargöra detta.  

9.2.1 Växtbäddar och skelettjordar 

Dagvattenhantering i växtbäddar och skelettjordar, se figur 16 och 17, bygger delvis på 

fördröjning och rening i filtermaterialet och delvis på växternas förmåga att reducera 

flöden och föroreningar. Växtbäddar utgörs av ett uppbyggt filtermaterial och har en 

växtbeklädd yta med exempelvis buskar, mindre plantor eller naturligt etablerade växter. 

Utformningen kan varieras på olika sätt och växtbäddarna kan vara nedsänkta eller 

upphöjda i förhållande till intilliggande marknivå. Träd med skelettjord utgörs också av ett 

infiltrerande material kring trädets rötter för att möjliggöra fördröjning och upptag av 

dagvatten24.  

  
Figur 16. Växtbäddar i trafikerade områden (t v) och i kvartersmiljö (t h).  

 

24 Dagvattenhantering riktlinjer för kvartersmark i tät stadsbebyggelse, Stockholms stad. Version 1.1 2016. 
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Figur 17. Träd med skelettjord som dagvattenhantering utmed väg (t v) och inom kvartersmark (t h). 

Kostnad och skötsel 

Kostnaden för att anlägga skelettjord varierar om det är i samband med nybyggnation 

eller om marken ändå ska grävas upp, eller om det ska ske i befintlig miljö. För 

nybyggnation är kostnaden ca 60 000 kr/träd. I befintlig miljö 120 000 kr/träd. Om det 

finns mycket ledningar i marken kan kostnaden öka till det tredubbla. Kostnaden för en 

nedsänkt växtbädd i marknivå kostar ca 3 500 kr/m3 magasinsvolym vatten. 

Skötselkostnaden är likvärdig med en perennplantering och är ca 25 kr/m2 och år25. 

Skötsel för en skelettjord innebär bevattning vid etablering och för garantiskötsel. Brukar 

ske via vattensäckar och ca 140 l/träd.  

Skötsel för växtbädd med perenner behöver extra bevattning vid etablering. Då behövs 

ungefär 40–70 mm vatten i veckan. Även vid långvarig torka behövs stödvattning om 

växterna visar på torka. Löpande underhåll behövs som rensning av ogräs och skräp, 

växtskötsel, inspektion och rensning av inlopp och bräddavlopp.  

Dagvattenbrunnarna rekommenderas utformas med sandfång. Rensning av 

dagvattenbrunnar behövs ca 1 gång/år 26 27 25.  

9.2.2 Genomsläpplig beläggning 

Fördröjning av dagvatten från hårdgjorda ytor för exempelvis bil- och cykelparkering kan 

skapas som genomsläpplig beläggning, se figur 18. En genomsläpplig beläggning kan 

utgöras av grusytor eller mindre plattor som möjliggör att dagvatten kan infiltrera till 

underliggande lager. Det underliggande lagret behöver utgöras av ett luftigt bärlager 

vilket ger fördröjningsmagasinering av dagvatten28.  

 

25 Kostnadsberäkningar av exempellösningar för dagvatten, WRS (daterad 2016-04-11) 
26 Landskapsarkitekt, Bjerking 2019-07-03 

27 Nedsänkt Växtbädd – tekniska lösningar dagvatten, SVOA 2017-06-30 
28 Dagvattenhantering riktlinjer för kvartersmark i tät stadsbebyggelse, Stockholms stad. Version 1.1 2016. 
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Figur 18. Genomsläpplig beläggning på cykel- (t v) och bilparkering (t h). 

Kostnad och skötsel 

Kostnad för genomsläpplig beläggning beräknas till ca 850 kr/m2 för plattor, sättgrus och 

bärlager samt anläggning29. Genomsläpplig beläggning i form av gräsarmering användes 

för kostnadsberäkning. Enligt VISS30 uppskattas investeringskostnaden för permeabel 

vägbeläggning till 245 kr/m2 och en årlig skötselkostnad till 0,35 kr/m2.  

Regelbunden skötsel behövs i form av gräsklippning, ogräsrensning och högtrycks-

spolning som kombineras med vakuumsugning samt byte av igensatt fogmaterial. 

Underhållsbehovet styrs av vald beläggningstyp. På längre sikt ackumuleras föroreningar 

och anläggningen kan till slut bli totalt igensatt. Genom att byta ytlager återfås den 

genomsläppliga förmågan. 

9.2.3 Infiltrationsstråk, svackdiken och infiltration i grönytor 

Infiltrationsstråk som dagvattenåtgärd utgör ett dike där vatten får infiltrera, se figur 19 

och 20. Infiltrationsstråket har vegetation längst upp, sandblandad matjord under, 

grusskikt samt makadamfyllning i botten  Stråket kan läggas med en dräneringsledning i 

botten som ansluter till ledningsnätet om infiltrationsmöjligheterna bedöms vara 

begränsade.  

Svackdiken är en annan dikeslösning för att avleda, fördröja och rena dagvatten.Diket är 

gräsbeklätt och har en svag eller måttlig längslutning och flacka slänter (1:5). Normalt sett 

anläggs de inte med dränering till skillnad från infiltrationsstråken. Bräddningsbrunn kan 

anläggas och ledas till eventuellt dagvattennät. Den främsta reningen sker genom 

sedimentering av större partiklar eller sand. Reningsförmågan är också beroende av 

utformningen. Om infiltrationsmöjlighet finns kan även lösta föroreningar avskiljas. 

Infiltration i grönytor erhålls genom att hårdgjorda ytor genom höjdsättning leds till gräs 

eller annan vegetationsyta där det kan infiltrera. Infiltrationskapaciteten beror av jordens 

porositet.  

 

29  Kostnadsberäkningar av exempellösningar för dagvatten, WRS (daterad 2016-04-11) 
30 Åtgärdskatergori Permeabel vägbeläggning, VISS (VattenInformationssystem Sverige)  

https://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasureType.aspx?measureTypeEUID=VISSMEASURETYPE0008 

01  (2019-05-28)  
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Figur 19. Infiltrationsstråk utmed väg (t v), infiltration av dagvatten från gångväg i gräsyta (t h). 

 
Figur 20. Infiltration av dagvatten i gräsyta inom kvartersmark. 

Vid lokalgatan som planeras i villa- och radhusområdet i detaljplanen för Duvestrand 

Norra föreslås ett infiltrationsstråk av makadam med rasteryta över, se exempel i figur 21. 

Stråket möjliggör rening, fördröjning och avledning av vatten. Brunnar placeras längs 

med stråket för bräddning till ledningsnät vid behov, samt så rekommenderas att stråket 

anläggs med dräneringsledning. Dräneringsledningen kan anläggas en bit över botten för 

att i möjliggöra för infiltration i underliggande mark samt så kan partiklar sedimentera 

under dräneringsröret. Stråk av makadam avskiljer främst partikelbundna föroreningar 

genom sedimentation. 



19U1095 

Sida 36 (41) 

 

  
Figur 21. Exempelbilder på infiltrationsstråk med rasterytor. T.v figur ur Svenskt Vattens P105. T.h 

figurer ur Svenskt Vattens utvecklingsrapport ”Utformning och Utformning och dimensionering av 

anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten” Nr 2019-20. 

Kostnad och skötsel 

I StormTac31 finns en schablonmässig kostnadsuppskattning för dagvattenanläggningar. 

Infiltrationsstråk uppskattas kosta ca 800 kr/m. Då antas ett mer avancerat infiltrations-

stråk än ett vanligt dike. Kostnaden för ett svackdike uppskattas till 360 kr/m. 

Infiltrationsstråken bör klippas, renhållas och eventuella löv mulchas. Vid etablering bör 

infiltrationsstråken sås med snabbväxande gräs för erosionsskydd och för att undvika 

ogräs. Vegetation med örter kan anläggas längre fram. 

Grönytors skötsel sker i form av klippning vid gräsbeklädd grönyta, lövmulchning och 

renhållning. Efter en längre tid kan genomsläppligheten för både grönytor och 

infiltrationsstråk minska och ytan sättas igen, ytlagret får då luckras eller bytas. 

För svackdiket rekommenderas enligt exempelvis ängssådd för biologisk mångfald. Det 

innebär en lägre skötselfrekvens på klippning. Svackdiken med ängssådd behöver 

slåttras ca 1–2 gånger/år och borttag av slåtter. Borttagning av slåttern innebär även 

reduktion av näringsämnen.  

9.2.4 Gröna tak 

Takytor som ersätts med gröna tak möjliggör att regnvatten på dessa ytor fördröjs och 

absorberas av växtlighet. Vid planering av gröna tak ska taklutning och underhållet 

anpassas för att upprätthålla funktionen och förhindra att näringsämnen sprids vidare till 

recepient. Förmågan att fördröja regnvatten i taket påverkas av takets tjocklek och 

 

31  Schablonmässig kostnadsberäkning StormTac (senast uppdaterad 2019-03-05) 
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lutning. Ett vegetationsklätt tak bör ha låg lutning, mellan 0 och 5 grader, för att minska 

urlakningen av näringsämnen och erhålla bättre fördröjning32. 

9.2.5 Dagvattendamm 

Dagvattendammar används främst som ett sista steg i ett dagvattensystem. I 

dagvattendammar sker rening framför allt genom partikelbunden sedimentation. 

Ytterligare rening kan ske genom växtupptag om dammen har en våtmarkszon. 

Reningseffekten i en dagvattendamm påverkas bland annat av anläggningens form och 

vattnets uppehållstid. En långsmal damm bidrar till bättre rening framför en kort och bred 

damm. Även dammens bottentopografi har betydelse för reningseffekten. Ett exempel på 

en dagvattendamm vid ett villaområde kan ses i Figur 22. 

 

 
Figur 22.Exempel på en dagvattendamm vid ett villaområde (Foto: Bjerking AB). 

 

9.3 Reningseffekt 

Generella reningseffekter för några föreslagna typer av dagvattenlösningar redovisas i 

tabell 6. Reningseffekterna bör ses som en fingervisning och kan ge en indikation över 

hur de olika typerna av anläggningar minskar föroreningsbelastningen. Förorenings-

belastningen från utredningsområdet vid planerad situation och med föreslagna åtgärder 

har beräknats schematiskt för att ge en uppskattning av belastningen, se Tabell 7. För 

respektive planområde redovisas det i Bilaga 2. Beräkningarna är utförda med 

antagandet att allt dagvattnet från Duvestrand norra går igenom tvåstegsrening genom 

infiltratonsstråk och dagvattendamm. Ytor från Duvestrand södra går igenom skelettjord 

 

32 Stockholm Vatten och Avfall http://www.stockholmvattenochavfall.se/dagvatten/tekniska-

losningar2/anlaggningar-for-kvartersmark/tak/ 



19U1095 

Sida 38 (41) 

 

eller regnväxtbädd. Beräknade mängder för planerad situation med föreslagen 

dagvattenhantering visar att alla ämnen minskar eller är oförändrade jämfört med befintlig 

situation för hela planområdet. De minskar eller är oförändrade även för Duvestrand 

norra och Duvestrand södra som enskilda planer. 

Hur väl anläggningarna renar när de väl är anlagda påverkas av hur de utformas, 

placeras och underhålls över tid. 

Tabell 6. Generella reningseffekter i växtbäddar, översilningsytor/ infiltration i grönyta, skelettjordar 

och permeabla beläggningar (StormTac v22.2.2) 

Reningseffekt [%] 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Växtbädd 

65 40 80 65 85 85 55 75 80 80 70 85 85 

Översilningsyta/ Infiltration i grönyta 

40 30 43 55 50 50 42 42 20 60 80 70 70 

Skelettjord 

55 55 75 75 80 65 70 65 50 90 85 75 75 

Dagvattendamm  

55 35 75 60 60 50 75 50 30 80 80 70 75 

Tabell 7. Föroreningsbelastning för befintlig och planerad markanvändning inom utredningsområdet 

enligt schablonhalter (StormTac v22.2.2). Mängder som ökar jämfört med befintlig situation är 

markerade med fet stil 

Ämne Enhet 

Befintlig 

situation 

Planerad situation 

utan dagvatten-

åtgärder 

Planerad situation med 

föreslagen dagvattenhantering 

Fosfor (P) kg/år 0,81 1,9 0,78 

Kväve (N) kg/år 11,4 21,4 10,6 

Bly (Pb) kg/år 0,064 0,11 0,05 

Koppar (Cu) kg/år 0,15 0,27 0,11 

Zink (Zn) kg/år 0,33 0,67 0,26 

Kadmium (Cd) kg/år 0,0032 0,006 0,0023 

Krom (Cr) kg/år 0,073 0,114 0,048 

Nickel (Ni) kg/år 0,063 0,096 0,042 

Suspenderad substans (SS) kg/år 378 630 283 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,00024 0,00044 0,00019 

9.4 Materialval 

Val av byggnadsmaterial är en mycket viktig del i att uppnå miljökvalitetsnormerna och 

källor till föroreningar i dagvatten kan begränsas genom kloka materialval. Exempelvis 

bör tak- och fasadmaterial som innehåller koppar, zink och dess legeringar bör undvikas. 

Plastbelagda plåttak avger organiska föroreningar och lösningar som behöver gödsling 

kan leda till ökad tillförsel av näringsämnen till dagvattnet. Planen bör därför inte 

föreskriva material som ger ifrån sig miljöskadliga ämnen. 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 material som ska användas vid byggnation. 
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9.5 Ansvarsfördelning 

Förutsättningarna för hur dagvattenhantering ska ske och vem som ansvarar för vilken 

anläggning avgörs när planområdena delas in i allmän platsmark och kvartersmark. In-

delningen syns i detaljplanen. I en detaljplan kan endast de dagvattenfrågor som har stöd 

i fjärde kapitlet i Plan- och bygglagen (PBL) regleras33.  

Åtgärder på kvartersmark bör generellt vara privata åtgärder och åtgärder som placeras 

på allmän platsmark är generellt åtgärder som omhändertas av VA-huvudman och/eller 

av kommunen. Allmänna dagvattenanläggningar kan även placeras inom kvartersmark 

för annat än enskilt bebyggande. För Duvestrand innebär det att de åtgärder som 

föreslagits på allmän platsmark, dvs. skelettjordar/växtbäddar, infiltrationsstråk med 

genomsläpplig beläggning, diken och infiltrationsstråk, blir allmänna dagvatten-

anläggningar. Plats för dessa kan visas i plankartan.   

Föreslagen dagvattenhantering på kvartersmark blir privata anläggningar.  

Höjdsättning bör regleras i plankartan. 

10 Fortsatt arbete 

En kompletterande geohydrologisk undersökning rekommenderas för att fastställa 

grundvattennivåerna inom det östra området och klargöra lämplig placering av 

dagvattenanläggningar för att erhålla bra infiltration och undvika grundvatteninträngning. 

Miljöteknisk markundersökning för klassificering och masshantering av jordmassor kan 

utföras för att erhålla information om vilka massor som kan återanvändas alternativt 

lämnas på deponi. Om undersökningen utförs kan informationen även vara till nytta för att 

kontrollera lakning- och spridningsrisker av föroreningar till dagvattnet. 

11 Slutsats och rekommendationer 

Allmänt för båda detaljplanerna 

Med planerad exploatering kommer utredningsområdet att bli mer hårdgjort än idag. 

Resultatet av utförda beräkningar visar att den planerade exploateringen kommer att 

innebära ökade flöden för utredningsområdet. För hela utredningsområdet innebär ett 20-

årsregn en ökning från 240 l/s för dagens situation till 410 l/s för planerad situation 

inklusive klimatfaktor. För att minimera påverkan på vattenbalansen i enhetlighet med 

Katrineholms kommuns dagvattenpolicy föreslås en fördröjningsvolym på 361 m3. Enligt 

utförda föroreningsberäkningar kommer belastningen från samtliga föroreningar som 

inkluderats i beräkningarna att öka efter exploatering. Därför föreslås dagvattenåtgärder 

som är både renande och fördröjande.  

Dagvattnet föreslås i första hand omhändertas lokalt på kvartersmark och allmän 

platsmark innan eventuell samlad avledning. Åtgärder som föreslås är växtbäddar/ 

skelettjordar, infiltrationsstråk, svackdike och dagvattendamm. Dagvattnet bör infiltreras 

så långt som möjligt innan samlad avledning. Utredningsområdet bedöms generellt ha 

goda infiltrationsmöjligheter men då höga grundvattennivåer har noterats under tidigare 

 

33 Boverket – Planbestämmelser om dagvatten https://www.boverket.se/sv/pbl-

kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/planbestammelser-om-

dagvatten/ 

(2018-08-31) 
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geoteknisk undersökning rekommenderas ytterligare geohydrologisk utredning. 

Utredningen bör utreda grundvattennivåerna inom områden där dagvattenanläggningar 

planeras för att kontrollera att platserna är lämpliga med avseende på infiltration och för 

att undvika grundvatteninträngning.  

Om miljöteknisk markundersökning utförs i avseende för masshantering av jord vid 

exploateringen kan undersökningen även vara till användning för att kontrollera risken för 

föroreningsspridning till dagvattnet. Vägdagvatten och parkeringsdagvatten från allmän 

platsmark som bedöms vara mest förorenat renas separat innan det blandas med övrigt 

dagvatten från området. Belastningsberäkningar efter föreslagen dagvattenhantering 

utfördes med två-stegsrening för Duvestrand norra och enstegs-rening för Duvestrand 

södra. Om allt dagvatten passerar motsvarande steg minskar föroreningsbelastningen 

eller blir oförändrad för vissa ämnen.  

Skyfallskarteringen framtagen av DHI visar att det finns ett antal lokala lågpunkter inom 

utredningsområdet samt planerad bebyggelse i befintliga avrinningsstråk där risk finns för 

översvämning. Områden med risk för översvämning är främst vid befintligt/nybyggd del 

av äldreboendet, planerad bebyggelse längs med Claestorpsvägen samt befintlig 

bebyggelse i östra delen av området. Det finns även områden utanför utredningsområdet 

vid Kerstinbodagatans rondell samt vid Strandvägen med betydande översvämningsrisk. 

Framkomligheten till utredningsområdet vid ett skyfall bedöms vara begränsade. 

För att den planerade ombyggnaden inom utredningsområdet inte ska öka riskerna för 

översvämning för befintlig och planerad bebyggelse behöver de ytliga avrinningsstråken 

säkerhetsställas även i framtiden. På de platser där avrinningsstråken vid skyfall 

sammanfaller med planerad bebyggelse kan passage mellan husen och runt husen 

säkerhetsställas genom höjdsättning. Ett nytt avrinningsstråk samt en dagvattendamm 

föreslås därför att utredas ned till Duveholmssjön. Höjdsättning kan regleras i planen.  

Duvestrand Norra 

Efter exploatering inom planområdet för Duvestrand Norra kan ett framtida 20-årsregn 

förväntas öka med ca 130 l/s. För att minska utflödet ut från planområdet samt för att 

bibehålla den nuvarande vattenbalansen krävs en fördröjning på 208 m3. 

Föreslagen dagvattenhantering inom planområdet innebär att samtliga lokalgator av-

vattnas mot ett makadamförsett infiltrationsstråk placerat längs den centrala lokalgatan 

för att sedan ledas till dagvattendamm för ytterligare rening. Planerad bostadsbebyggelse 

omhändertar dagvattnet lokalt genom att avleda dagvattnet till infiltrationsstårk på den 

egna fastigheten som sedan leds till dagvattendamm för ytterligare rening. På allmän 

platsmark längs planområdets nordöstra och sydöstra gräns föreslås ett längre dike för 

en kontrollerad avvattning av naturmarken samt för att skapa en säker sekundär 

avledning vid stora regn och skyfall. Mitt i dikessystemet föreslås en översvämningsyta 

för att bromsa avrinningen ner mot Duveholmssjön. 

Föroreningsberäkningarna visar att samtliga undersökta ämnen kan förväntas minska 

efter att det gått igenom en två-stegsrening i form av infiltrationsstråk för kvartersmark 

och makadamdike för lokalgatan och sedan renas via en dagvattendamm. För 

Duvestrand norra behövs det en sådan två-stegsrening för att komma ner i samma 

föroreningsnivå som befintlig markanvändning.  
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Duvestrand Södra 

Efter exploatering inom planområdet för Duvestrand Södra kan ett framtida 20-årsregn 

förväntas öka med ca 200 l/s. För att minska utflödet ut från planområdet samt för att 

bibehålla den nuvarande vattenbalansen krävs en fördröjning på 153 m3. 

Dagvattenhanteringen inom planområdet fördelas mellan allmän platsmark och kvarters-

mark. Det nya flerfamiljshusområdet föreslås avvattnas mot regnväxtbäddar som 

förslagsvis placeras vid naturmarken. Gatumiljön längs Cleastorpsvägen föreslås renas 

med hjälp av skelettjordar. Längs planområdets sydvästra gräns föreslås ett längre dike 

för en kontrollerad avvattning av naturmarken samt för att skapa en säker sekundär 

avledning vid stora regn och skyfall. Även ett lågstråk på bostadsområdets västra sida 

föreslås för att leda vattnet runt den planerade garagenedfarten. Det är viktigt att 

Cleastorpsvägen höjdsätts så att man får skyfallsflödet att avrinna som man vill. Det är 

även viktigt att höjdsätta så att det inte blir lågpunkter vid hus. Diket som omhändertar 

större regn föreslås anslutas till en större dagvattendamm i söder innan avledning sker 

mot Duveholmssjön. 

Då den sågverksamhet som vart aktiv inom området ej använt impregneringsmedel och 

jordmassor flyttats sedan verksamheten bör risken för föroreningsspridning från marken 

till dagvattnet vara låg. Föroreningsberäkningarna visar i övrigt att samtliga undersökta 

ämnen kan förväntas minska efter ett genomförande av planen. 
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Bilaga 2 – Föroreningsberäkningar 

Totala utredningsområdet 

Tabell 1 Föroreningsbelastning för befintlig och planerad markanvändning inom utredningsområdet enligt 
schablonhalter (StormTac version 20.2.2). Mängder som ökar jämfört med befintlig situation är markerade med 
fet stil 

Ämne Enhet 
Befintlig 
situation 

Planerad situation 
utan dagvatten-

åtgärder 

Planerad situation med 
föreslagen 

dagvattenhantering1 

Fosfor (P) kg/år 0,81 1,9 0,78 

Kväve (N) kg/år 11,4 21,4 10,6 

Bly (Pb) kg/år 0,064 0,11 0,05 

Koppar (Cu) kg/år 0,15 0,27 0,11 

Zink (Zn) kg/år 0,33 0,67 0,26 

Kadmium (Cd) kg/år 0,0032 0,006 0,0023 

Krom (Cr) kg/år 0,073 0,114 0,048 

Nickel (Ni) kg/år 0,063 0,096 0,042 

Suspenderad substans (SS) kg/år 378 630 283 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,00024 0,00044 0,00019 

 

Detaljplan - Duvestrand Norra  

Tabell 2 Föroreningsbelastning för befintlig och planerad markanvändning inom Detaljplaneområde Duvestrand 
Norra enligt schablonhalter (StormTac version 20.2.2). Mängder som ökar jämfört med befintlig situation är 
markerade med fet stil 

Ämne Enhet 
Befintlig 
situation 

Planerad situation 
utan dagvatten-

åtgärder 
Planerad situation med 

föreslagen dagvattenhantering 

Fosfor (P) kg/år 0,10 0,7 0,067 

Kväve (N) kg/år 2,2 7,4 2,0 

Bly (Pb) kg/år 0,014 0,042 0,0031 

Koppar (Cu) kg/år 0,031 0,097 0,010 

Zink (Zn) kg/år 0,056 0,28 0,017 

Kadmium (Cd) kg/år 0,00057 0,0021 0,00017 

Krom (Cr) kg/år 0,011 0,034 0,0035 

Nickel (Ni) kg/år 0,014 0,035 0,0041 

Suspenderad substans (SS) kg/år 68 210 23 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,000025 0,00018 0,0000091 

 

  

 

 



 

 

Detaljplan - Duvestrand Södra 

Tabell 3. Föroreningsbelastning för befintlig och planerad markanvändning inom Detaljplaneområde Duvestrand 
Södra enligt schablonhalter (StormTac version 20.2.2). 

Ämne Enhet 
Befintlig 
situation 

Planerad situation 
utan dagvatten-

åtgärder 
Planerad situation med 

föreslagen dagvattenhantering1 

Fosfor (P) kg/år 0,71 1,2 0,71 

Kväve (N) kg/år 9,2 14 8,6 

Bly (Pb) kg/år 0,050 0,068 0,045 

Koppar (Cu) kg/år 0,12 0,17 0,10 

Zink (Zn) kg/år 0,27 0,39 0,24 

Kadmium (Cd) kg/år 0,0026 0,0039 0,0021 

Krom (Cr) kg/år 0,062 0,080 0,045 

Nickel (Ni) kg/år 0,049 0,061 0,038 

Suspenderad substans (SS) kg/år 310 420 260 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,00022 0,00026 0,00018 
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LTN
Textruta
Avskärande dike utmed GC-väg för att minska risken för avrinning från planområdet mot ålderdomshemmet.

LTN
Textruta
För parhusområde (PO1) behövs en fördröjningsvolym på 40 m3. Föreslagna infiltrationsstråk kräver en yta på 180 m2.

LTN
Textruta
Översvämningsyta för att skydda befintlig bebyggelse, storlek behöver utredas vidare.

LTN
Textruta
För villaområde (VO2) behövs en fördröjningsvolym på 27 m3. Föreslagna infiltrationsstråk kräver en yta på 135 m2.

LTN
Textruta
Dagvatten från lokalgatan föreslås ledas till infiltrationsstråk (makadam) med rasteryta. fördröjningsbehovet är ca 35 m3 vilket ger ett ytbehov på ca 140 m2. 
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Textruta
För villaområde (VO1) behövs en fördröjningsvolym på 19 m3. Föreslagna infiltrationsstråk kräver en yta på 98 m2.
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LTN
Textruta
För radhusområde (RO1) behövs en fördröjningsvolym på 21 m3. Föreslagna infiltrationsstråk kräver en yta på 90 m2 för omhändertagande av 19 m3. Kvartersgatan behöver omhänderta 2 m3 vilket föreslås göra i diken.
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LTN
Textruta
För radhusområde (RO2) behövs en fördröjningsvolym på 47 m3. Föreslagna infiltrationsstråk kräver en yta på 190 m2 för omhändertagande av 42 m3. Kvartersgatan behöver omhänderta 5 m3 vilket föreslås göra i diken.
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Textruta
Befintlig ledning inom planerad bebyggelse tas bort.
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MSW
Textruta
Dagvattendamm för ett extrarenande steg för duvestrand norra samt användes som en översvämningsyta vid skyfall. utan föreslås vara ca 1300 m2.
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Pil



Uppdragsnamn: Dagvattenutredning
Duvestrand
Uppdragsnummer: 19U1095
Handläggare: Mathias Wallin, 
Lina Thorén
Datum: 2022-05-06
Version: Slutversion

Bilaga 3.2 -
Avvattningsplan
Duvestrand Södra

Teckenförklaring
Avrinningsstråk skyfall
Rinnpilar
Förslag nytt ledningsnät
Dike 
Grundkarta
Duvestrand Norra
Planområde
Duvestrand Sodra
Översvämningsytor 

Åtgärder
Dagvattendamm
Dike
Infiltrationsstråk
Infiltrationsstråk väg
Skelettjord
Växtbädd

Planerad markanvändning Södra
Cleastorpsvägen
GC-väg
Grönttak
Gårdsyta
Naturmark
Parkering
Tak
Väg garage

Planerad markanvändning Norra
Tak
Flerfamiljehusområde
GC-väg
Garage infart
Grönyta
Lokalgata
Naturmark
Parkering
Skog
Sopstation
Väg 1
Väg 2
Väg 3

0 50 10025 Meter

¯

MSW
Textruta
Taken och gårdsytorna föreslås avledas till regnväxtbäddar. Fördröjningsbehovet är ca 96 m3. regnväxtbäddarna föreslås med utformning på 0,15 m ytligt djup och ett poröst lager på 0,5 m med porositet 15%. Givet denna utformning är ytbehövet för regnväxtbäddarna ca 430 m2.  
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Textruta
Sekundär avledning som leder vattnet vid sekundär avrinning till dagvattendammen 
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MSW
Textruta
Dagvattendamm för ett extrarenande steg för duvestrand norra samt användes som en översvämningsyta vid skyfall. utan föreslås vara ca 1300 m2.
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Textruta
Allmänplatsmark föreslås avledas till skelettjordar utmed Cleastorpsvägen. Fördröjningsdbehovet från dessa ytor är ca 76 m3. Skelettjordarna föreslås med en utformning på 1 m djup med porositet 30%. Givet denna utformning behöver är ytbehovet för skelettjordarna ca 253 m2.
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