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1 BAKGRUND 

Översiktsplanen 2030 för Katrineholm pekar ut planområdet norr om 

järnvägen som ett område för handel och verksamheter, samt området söder 

om järnvägen för logistiksverksamhet.  

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. Dagvatten är regn- och smältvatten från tak, gator och andra ytor 

som inte tränger ner i marken.  

Denna rapport omfattar en övergripande dagvattenutredning för området 

Finntorp och Lövåsen som underlag för detaljplan för del av Sandbäcken 3:1 

och Lövåsen 3:1, Katrineholm. 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. 

2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Planområdet är ca 90 ha och beläget i nordöstra kanten av Katrineholm, Figur 

1. Området gränsar i öst till väg 52/55/56, i söder till Österleden, i väster av 

Österleden följt av Uppsalavägen och i norr av ett handels-/industriområde 

längs väg 57.  I nuläget består området främst av skogsmark och en mosse i 

sydöst. Planområdet delas i mitten av stambanan; Finntorp söder om 

järnvägen (även kallad Knorran och Sandbäcken) samt Lövåsen norr om 

järnvägen. 

 

Figur 1. Planområdet i östra Katrineholm. 

Lövåsen 

Finntorp 
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR  

3.1 DAGVATTENPOLICY KATRINEHOLM 

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/byggnation.  

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). 

 

Översiktsplan 2013 Katrineholm 

Inom översiktsplanen ingår riktlinjer för vatten och avlopp, här omnämns bland 

annat: 

 Lokalt omhändertagande av dagvatten ska prioriteras. I områden där 

LOD-lösningar är svåra att åstadkomma ska dagvatten fördröjas 

innan det når det kommunala nätet.  

 Dagvattenlösningar ska hanteras tidigt i planprocessen och 

dagvatten ska ses om en resurs i stadsplaneringen. 

3.2 OBSERVATIONER VID FÄLTBESÖK 

Redovisas i bilaga. 

3.3 ÖVRIGA GENOMFÖRDA UTREDNINGAR 

Inom planområdet har dagvatten och geoteknik tidigare utretts för Finntorp-

området, Figur 2. Inom Lövåsen-området saknas geoteknisk undersökning 

och ingen tidigare dagvattenutredning är utförd. En riskanalys med avseende 

på översvämningsrisk har utförts för Katrineholm. 

 



 
 

 

 
Dagvattenutredning Lövåsen Finntorp • Underlag för detaljplan för del av Sandbäcken 3:1 och Lövåsen 3:1, Katrineholm | 7 

 

Figur 2. Utredda områden i befintliga utredningar inom planområdet med avseende på 
geoteknik och dagvatten. 

3.4 TOPOGRAFI 

Topografin illustreras i Figur 3 utifrån höjdmodell från Katrineholms kommun. 

Området som avrinner mot myrmarken är markant högre beläget än området 

som avrinner mot Näsnaren. Näsnaren ligger på en nivå på ca +40,2 m och 

Stor-Jälken på en nivå på ca +51,2 m (HGB, 2015). 

 

Figur 3. Höjdkarta för planområdet, Lövåsen norr om och Finntorp söder om 
stambanan. (RH2000) 

4 

3 

1 - 2 
1. PM- dagvattenutredning, 

Dagvattenhantering, 2012, 

Biltema/Uppsalavägen, Katrineholm 

2. Geoteknisk förstudie Utkast 2006-12-20, 

Sweco, Lövåsen, Katrineholm 

3. PM Dagvattenhantering Översikt 2015-

12-16, Knorran, Katrineholm Kommun  

4. Tekniskt PM Geoteknik, 

Planeringsunderlag 2015-02-10, 

Knorran, Katrineholm Kommun  

 ”Riskbild 2 Södermanland – skyfall, 

lokala avrinningsförhållanden och 

extrema havsvattenstånd” – 

Länsstyrelsen 

 ”Översiktsplan 2030 Katrineholms 

kommun – del staden”  
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3.4.1 Lövåsen 

Området är kuperat med lågområden längs med Uppsalavägen i väster samt 

i norra delen av området. 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 ca +60 m. Sumpskogen söder om kullarna är belägen 

på ca +55 m. 

3.4.2 Finntorp 

Marken inom Finntorp sluttar generellt ifrån söder (ca + 63 m) till norr, med 

lokala högpunkter centralt och lågområden längs de västra och östra 

plangränserna. Lägsta marknivå i de två lågområdena är ca + 54 m i den 

nordvästra delen samt ca + 56 i den nordöstra. Lågområdet längs östra 

plangränsen utgörs av en mosse. Finntorp delas av en mindre asfalterad väg 

på nivå ca +58 m i en östlig och en västlig del. På båda sidor om vägen (i väst 

respektive nordost) finns två kullar med högsta nivå på ca +63 m.  

Befintligt industriområde väster om Finntorp har marknivåer på ca +51 m som 

lägst.  

3.5 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt SGUs jordartskarta har jordarterna inom området en ganska stor 

variation; lera, morän, torv, urberg och grus, Figur 4. Området är till största 

delen uppbyggt av sandig morän med medelhög genomsläpplighet, Figur 5. 

Vidare finns tre mindre områden med svallsediment, grus med hög 

genomsläpplighet. Därutöver finns jordarter av olika typer av lera och torv med 

låg genomsläpplighet.  

 

 

Figur 4 SGUs jordartskarta för planområdet Lövåsen och Finntorp, Katrineholm. 
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Figur 5 SGUs genomsläpplighetskarta under grundkarta för planområdet Lövåsen och 
Finntorp, Katrineholm. 

 

3.5.1 Finntorp 

En geotekniskt utredning har utförts för Finntorp (Grontmij, 2015). 

”Vid besiktning 2014-07-29 syntes många block i markytan.  

Inom lågpartiet i nordväst består jorden av ca 1 m torrskorpslera på ca 2 m 

lera. Inom lågpartiet i nordöst består jorden av ca 0,5 m torv på ca 0-3 m lös 

lera på lermorän. Inom utfyllnadsområdet i norr finns under fyllningen ca 0,2-

0,2 m torv på morän. Jorden i övrigt består av ca 2-9 m morän som underst är 

fast lagrad. Moränen är omväxlande sandig, siltig och lerig och något grusig 

och vilar på berg. 

Utfyllning på torv ger sättningar. Om grundvattnet sjunker inom torven fås 

också sättningar. Huruvida sättningar är avslutade där utfyllning skett på torv 

går inte att bedöma. Uppfyllnad på moränmarken ger bara små sättningar. ” 
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Figur 6. Geoteknisk karta för Finntorp där torvområden markerats ut (Grontmij, 2015). 

3.5.2 Lövåsen 

För större delar av området Lövåsen inom planområdet saknas geoteknisk 

undersökning.  En geoteknisk förstudie togs fram under 2006 av Sweco FFNS 

och den omfattar delar av det norra delarna av Lövåsen. Förstudien visade att 

området utgörs av en lerfylld svacka begränsat av morän och eller berg i 

dagen mot söder och väster samt i sydöstra delen. Lerans mäktighet är som 

störst ca 5 m men är i övrigt maximalt ca 3 m eller mindre. Inom det norra 

planområdet finns minst två moränöar där lera saknas helt. Största 

lermäktigheten påträffas i det norra områdets nordvästra del, där lerans 

skjuvhållfasthet även har bestämts. Leran är här mycket lös med lägsta 

uppmätta korrigerade skjuvhållfasthet har bestämts till 4 kPa.  

Grundvattenytan lästes av i rör GW4 och stod vid avläsningstillfället på nivån 

+42,3, vilket motsvarar 0, 1 m under markytan.  

Efter att uppfyllnader gjorts har som förstudien rekommenderat, 

pegelavläsningar genomförts kontinuerligt fram till år 2011. Pegelnivåerna 

varierade i mycket liten utsträckning.  

Genomför kompletterande undersökningar med hjälp av tätare borrningar och 

sonderingar för att mer noggrant bestämma bl.a. bergnivåer, gränser mellan 

fasta och lösa jordlager och om marken är känslig för sättningar, skred och 

ras.  
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3.6 RECIPIENTER 

3.6.1 Avrinningsområden 

Figur 7 visar schematiskt delavrinningsområden, planområdets placering samt 

huvudsaklig ytlig avvattningsväg till primär recipient. Avrinningen från 

planområdet sker dels åt nord mot Näsnaren1 och dels mot öst genom Stora 

Mossen som med diken avvattnas till Lerboån-Värnaån2.  

Huvudavrinningsområdet är Nyköpingsån som mynnar ut mot Östersjön.  

 

Figur 7. Delavrinningsområden (mörkblå) i anslutning till planområdet (svart), samt 
huvudsaklig avvattningsväg till primär recipient (grön). Bakgrundskarta och 
delavrinningsområden från VISS. 

 

Utifrån befintlig topografi har en översiktlig avrinningsanalys gjorts med hjälp 

av GIS, se Figur 8. I dagsläget avvattnas hela Lövåsen, samt den västra delen 

av Finntorp mot Näsnaren (Område A – D). Område E avvattnas mot Stora 

Mossen och därmed i förlängningen mot Lerboån-Värnaån. Analysen visar 

flödesvägar inom området. För dessa har delavrinningsområden uppskattats. 

Eftersom trumman under järnvägen ej inkluderats i höjdkartan har område Bb, 

som avvattnas genom trumman, uppskattats manuellt utifrån topografin.  

                                                      

1 Delavrinningsområde: Utloppet av Näsnaren (SE654419-151935) - 
SE654419-151935 
2 Delavrinningsområde: Vid mätstation Bjurstorp (SE654508-152601) - 
SE654508-152601 
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Figur 8. Avrinningsanalys utifrån planområdets topografi. Alla ytor avvattnas mot 
Näsnaren förutom den mörkgröna ytan som avvattnas mot Stora Mossen i öst. 

 
Befintlig markanvändning inom de olika delavrinningsområden har uppskattats 

och presenteras i Tabell 1. Markanvändningen används i analys av 

dagvattenflöden och föroreningsbelastning från planområdet.   

Tabell 1. Befintlig markanvändning (ha) för de olika delavrinningsområden. Järnvägen 
inkluderas ej. 

Befintlig 
markanvändning 
(ha) 

A B C Ca D A-D E 

Skog 1,78 16,17 8,4 4,01 6,96 37,32 17 

Hygge  4,65 1,41  1,54 7,60 4,02 

Äng   2,39   2,39   

Våtmark   0,95   0,95 8,46 

Väg  1,05 0,36  0,18 1,59 1,03 

Grus 0,15 0,2 0,29 0,22  0,86   

Fastighet 0,2   0,29  0,49   

Teknisk Anläggning     0,88 0,88 3,62 

Totalt 2,13 22,07 13,8 4,52 9,56 52,08 34,13 

Ca 

A 

Cb 

Da 

Db 

Dc 

Ba 

Bb 

E 

Ytvattenväg 

(ha uppströms) 

Delavrinningsområden 

(ha) 
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3.6.2 Miljökvalitetsnormer 

År 2009 fastställde Vattenmyndigheten miljökvalitetsnormer (MKN) för yt- och 

grundvattenförekomster. Dessa ingår i EUs 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 

Area:  4 km2 

Ekologisk status:  Otillfredsställande  

Kemisk status: Uppnår ej god (utan överallt överskridande ämnen) 

Miljöproblem: Övergödning, miljögifter, förändrade habitat genom 

fysisk påverkan 

Ytvattenid:  SE654403-151922 

Områdesskydd:  Natura 2000 

Lerboån-Värnaån 

Längd:  23,8 km 

Ekologisk status:  Måttlig 

Kemisk status: Ej statusklassad 

Miljöproblem:  Övergödning, miljögifter, förändrade habitat genom 

fysisk påverkan 

Ytvattenid:  SE654045-153098 

3.7 FÖRORENAD MARK 

Enligt uppgifter från Länsstyrelsens mifo-databas finns ingen känd förekomst 

av potentiellt förorenad mark inom planområdet.  

Tidigare snöavfalls anläggning i Finntorp kan potentiellt innebära lokal 

förorening i marken inom området. I förorenad snö, kan halterna av följande 

ämnen vara förhöjda; suspenderade ämnen, PAH och metaller som t.ex. 

kobolt, krom, koppar, mangan, nickel, bly och zink samt alifatiska kolväten 

(C16-35). 
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3.8 GRUNDVATTEN 

3.8.1 Lövåsen 

Inom Lövåsen finns inga undersökningar gällande grundvattennivåer.  

Lövåsen och Finntorp är sannolikt sammanlänkade vad gäller grundvatten, 

eftersom strömningsavskärmande åtgärder troligtvis inte utförts i 

järnvägsbanken. Grundvattenströmning kan därför förmodligen ske genom 

banken. 

Ovanstående samt topografin inom området och resultatet av den geotekniska 

undersökning som gjorts för Finntorp indikerar att det kan finnas en 

grundvattendelare inom södra delen av Lövåsen, Figur 9.  

 

Figur 9. Grundvattendelare inom planområdet. Grundvattendelare (röd) samt Pot. 
Grundvattendelare (orange). 

3.8.2 Finntorp 

Enligt PM Geoteknik Knorran (2012) utgör de befintliga kullarna i västra delen 

av området en grundvattendelare mellan befintligt industriområde i öster och 

vägen i nord-sydlig riktning genom Finntorp. Vidare utges i rapporten att om 

dessa kullar sprängs bort kan grundvattensänkning inträffa. 
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Figur 10. Schematisk bild av befintligt grundvattenflöde, samt potentiell riskbild om 
kullarna sprängs bort helt och framtida område lutar mot Österleden. 

3.9 OMRÅDESSKYDD 

3.9.1 Naturvärden 

En inventering av områdets naturvärden utfördes i november 2016 (Elmhag 

2016). Terrängen är till övervägande del flack och naturen utgörs 

huvudsakligen av barrträdsdominerade produktionsskogar av olika ålder. 

Därutöver finns mindre arealer med till exempel myr, 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 mosse 

med anslutande sumpskog som finns i planområdets östra del, och dels en 

igenväxande gammal betesmark vid torpet Heden i planområdets nordvästra 

del. Mossen inom planområdet var före bygget av Riksväg 55/56 kring 2007 

en del av Stora Mossen. De båda mossarna är fortfarande förbundna via två 

trummor under riksvägen.  

Myrmarken och sumpskogen inom planområdet kommer att bevaras enligt 

kommunen. 

3.9.2 Natura 2000 

Planområdet ligger inte inom Natura 2000-område, dock ligger delar av det 

inom Näsnarens avrinningsområde. Sjön Näsnaren är ett Natura 2000-

område med avseende på både Fågeldirektivet (SPA) och Habitatdirektivet 

(SCI).  

Enligt bevarandeplanen för Natura 2000-område Näsnaren (Länsstyrelsen 

Södermanlands län, 2006) kan följande faktorer påverka området negativt: 

- Orenat dagvatten från Katrineholms stad och intilliggande 

industriområde. 
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- 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.  

3.9.3 Fornlämningar 

Det finns registrerade fornlämningar inom planområdet som undersöks vidare 

i samband med planarbetet. Vid tidpunkt för denna utredning är den 

arkeologiska undersökningen inte klar.  

3.10 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH 
DAGVATTENANLÄGGNINGAR 

Lövåsen: 

Det finns ett befintligt dagvattensystem i utkanten av Lövåsen med 

dagvattenledningar längs Uppsalavägen. Ledningsnätet sträcker sig från 

Videvägen (D300 – D400), längs Uppsalavägen (D800 – D1000), bakom 

MatPiraten/Mio och vidare till utloppet i diket mot Näsnaren.  

 

Finntorp: 

I samband med en tidigare dagvattenutredning (PM Dagvattenhantering 

översikt Knorran, 2015) utfördes en truminventering av Finntorp. 

Inventeringen visade på förekomst av totalt 6 stycken trummor inom området. 

Två av trummorna leder dagvattnet ut från området och de övriga mynnar in 

till området. Trumma 1 ut från området går genom stambanan i norr (PVC ø 

620 mm) och trumma 2 genom den nya förbifarten i öster (PVC ø 800 mm). 

Under platsbeöket inför föreliggande utredning hittades ytterligare en trumma 

genom Riksväg 55/56, Figur 11. 

Vid besiktningstillfället 151118 (PM Dagvattenhantering översikt, Knorran, 

2015) konstaterades att mossen var så gott som vattenmättad upp till torvens 

överkant. Vidare konstaterades att flödena i trumma 1 och 2 var ”begränsade”, 

där trumma 1 i princip var tom och trumma 2 var vattenfylld till 2/3 av 

hjässhöjden. Rapporten konstaterar att topografiskt är det sannolikt att vattnet 

strax söder och sydost om trumma 1 lika väl kan strömma mot sydost.  

Den tidigare dagvattenutredningen bedömer att den största delen dagvattnet 

från Finntorp avvattnas till Stora Mossen som vidare avvattnas genom diken 

till sjön Stor-Jälken.  
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Figur 11. Schematisk bild av placering av dagvattentrummor i Finntorp. 

3.11 NEDERBÖRD 

Årsmedel för nederbörd i Katrineholm3 är 566 mm/år. Korrigerad nederbörd 

för beräkningar av föroreningsbelastning i StormTac blir 622 mm/år.  

För att ta höjd för framtida ökning i intensitet av större skyfall på grund av 

klimatförändringar har en klimatfaktor inkluderats i beräkningar av framtida 

flöden. Klimatfaktorn är satt till 1,25 enligt rekommendationer från Svenskt 

Vatten P110.  

3.12 INSTÄNGDA OMRÅDEN, RISK FÖR 
ÖVERSVÄMNING 

I rapporten Riskbild 2 Södermanland – skyfall, lokala avrinningsförhållanden 

och extrema havsvattenstånd pekas framförallt delar av Finntorpsområdet ut 

som instängda områden, Figur 12. Områden som pekas ut är instängda 

områden topografiskt, men risken för översvämningar påverkas också av hur 

stor yta som avvattnas mot det instängda området. I dessa fall är ytorna som 

avvattnas mot de instängda områdena i Finntorp i dagsläget begränsade. 

Vidare är det oklart om befintliga trummor har inkluderats i skyfallsanalysen. 

                                                      

3 Mätningar 1961-1990, SMHI, regnstation Katrineholm stationsnummer 8659 
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Figur 12 Lokal ytavrinning; flödesvägar och lågpunkter. Utklipp från karta som återfinns 
i rapporten Riskbild 2 Södermanland – skyfall, lokala avrinningsförhållanden och 
extrema havsvattenstånd. 

4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

4.1 LÖVÅSEN 

Inom Lövåsen planeras mark för dels handel och dels industri/logistik-

verksamhet, Figur 13. Sumpskogen i sydöstra delen av Lövåsen bevaras. 

Vidare skapas möjlighet för rening och fördröjning i nordöstra hörnet. 

Avvattningsvägar anpassas i möjligaste mån efter befintlig topografi.  

 

Figur 13. Planerad markanvändning för Lövåsen, samt planerad lutning för ytlig 
avvattningsväg.  
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4.2 FINNTORP 

Inom Finntorp planeras en större yta för industri/logistik-verksamhet, Figur 14. 

Myren i östra området bevaras. Elstationen och dess ledningar bevaras i södra 

området. I sydöstra delen bevaras naturmark med avseende på 

fornlämningar. Det planeras för att bygga ut järnvägen med ett till spår, och för 

detta reserveras yta i planen. Ytan omfattar också det säkerhetsavstånd till 

järnvägen som krävs. Det sydvästra hörnet av Finntorp bevaras som 

naturmark.  

 

Figur 14. Planområde Finntorp med schematiskt planerade avvattningsvägar. 

 

4.3 FRAMTIDA DELAVRINNINGSOMRÅDEN 

Utifrån att i möjligaste mån bevara befintlig höjdsättning och befintliga 

flödesvägar samt minimera skillnaden i avrinning före och efter exploatering 

har framtida delavrinningsområden skapats, se Figur 15. 
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Figur 15. Delavrinningsområden för framtida planområde. 

 

Markanvändningen för framtida planområde har uppskattas för analys av 

flöden och föroreningsbelastning, se Tabell 2. Analysen inkluderar ej påverkan 

med avseende på eventuell utbyggnad av järnvägen.  

Tabell 2. Planerad framtida markanvändning (ha) för de olika delavrinningsområden. 
Järnvägen är ej inkluderad. 

Framtida 
markanvändning 
(ha) 

A B C Ca D A-D E 

Skog   7,26 0,69   1,09 9,04 8,83 

Våtmark   1,94   1,94 5,94 

Handel 3,78 4,25 4,97   13   

Industri  7,49 7,55  4,84 19,88 17,66 

Väg 0,52 0,96 1,56  0,51 3,55 0,62 

Dike  0 0    0 0,22 

Teknisk Anläggning      1,43 1,43   

Järnväg          

Totalt 4,3 19,96 16,71 0 7,87 48,84 33,27 
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5 DAGVATTENFLÖDEN OCH 
FÖRORENINGSBELASTNING 

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 uppskattats med hjälp av beräkningsprogrammet StormTac.  

5.1 BERÄKNINGAR DIMENSIONERANDE FLÖDEN  

Beräkningar av flöden har delats in i 5 delområden (A – E) utifrån befintliga 

respektive framtida avrinningsområden, Figur 8 och Figur 15. Beräkningar har 

gjorts utifrån riktlinjer i P110, Svenskt Vatten. Nederbördsparametrar 

presenteras i Tabell 3, där en klimatfaktor på 1,25 har inkluderats för framtida 

område. 

Tabell 3. Nederbördsparameterar för dimensionerande regn. 

Nederbördsparametrar A B C D A-D E 

Rinnsträcka (m) 300 800 600 700 1000 500 
Rinntid (min) 10 27 20 23 33 17 
Återkomsttid (år) 10 10 10 10 10 10 
Regnintensitet 228 125 151 137 108 169 
Regnintensitet, ink 
klimatfaktor 285 157 189 171 135 212 

 

Uppskattade flöden före (Tabell 4) samt efter (Tabell 5) exploatering för 

delområde A-D med utlopp mot Näsnaren, samt E mot Stor-Jälken. Beräknade 

flöden utan fördröjande åtgärder utgår från den markanvändning som 

presenterats i kapitel 3 och kapitel 4. 

Tabell 4. Uppskattning av befintliga flöden (l/s) för de olika delavrinnginsområdena. 

Befintliga flöden 
(l/s) 

A B C Ca D A-D E 

Skog 20 101 63 46 48 201 144 

Hygge 0 29 11 0 11 41 34 

Äng 0 0 18 0 0 13 0 

Våtmark 0 0 29 0 0 20 287 

Väg 0 53 22 0 10 69 70 

Grus 14 10 18 20 0 37 0 

Fastighet 16 0 0 23 0 18 0 

Totalt: 50 193 160 89 104 428 718 
 

Tabell 5. Uppskattning av befintliga flöden (l/s) för de olika 
delavrinnginsområdena. 

Framtida flöden 
(l/s) 

A B C D A-D E 

Skog 0 57 7 9 61 93 

Våtmark 0 0 73 0 52 201 

Handel 754 466 657 0 1226 0 

Industri 0 1044 998 463 2027 2094 
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Väg 119 120 236 56 383 84 

Dike 0 0 0 0 0 4 

El central 0 0 0 58 58 0 

Totalt: 873 1671 1970 587 3832 2476 
 

5.2 FÖRDRÖJNINGSBEHOV 

För att inte öka flödet från ett 10-årsregn efter exploatering behövs 

fördröjningsvolymer i enlighet med Tabell 6. 

Tabell 6. Flöden före och efter exploatering, samt uppskattat fördröjningsbehov för att 
inte öka flödet efter exploatering. 

  A B C Ca D A-D E 

Flöden 10-årsregn (l/s)             

Befintligt 50 193 160 89 104 428 718 

Framtida 873 1671 1970 0 587 3832 2954 

Skillnad +823 +1270 +1810 -89 +483 +3404 +2236 

Hårdgjord befintlig (ha) 0,22 1,54 1,06 0,39 0,76 3,97 4,24 

Hårdgjord framtida (ha) 3,06 9,35 10,43 0 4,28 27,13 17,34 

Specifik avrinning (l/s,ha_red) 16 21 15 0 24 16 41 

Rinntid (min) 10 267 20 0 23 33 16,67 

Fördröjning4 (m2) 801 2577 2788 0 906 7420 2819 
 

5.3 BERÄKNINGAR FÖRORENINGSBELASTNING 

Föroreningsbelastning för vanligt förekommande föroreningar i dagvatten har 

uppskattats med hjälp av beräkningsprogrammet StormTac 

Tabell 7 visar resultaten av uppskattad föroreningsbelastning i antal kg/år från 

planområdet före och efter exploatering, utan hänsyn till reningsåtgärder. 

 

Tabell 7. Uppskattad föroreningsbelastning (kg/år) från planområdet före och efter 
exploatering, utan reningsåtgärder. 

    Befintligt Framtida Förändring Befintligt Framtida 

    Omr A-D Omr A-D Omr A-D Omr E Omr E 

    [kg/år] [kg/år]  [ggr] [kg/år] [kg/år] 

Näringsämnen 
P 9,2 41 4,5 2,4 19 

N 94 320 3,4 47 140 

Tungmetaller Pb 0,27 3,3 12 0,14 1,8 

  Cu 0,69 5,0 7,2 0,35 2,8 

  Zn 2,1 29 14 0,68 16 

  Cd 0,012 0,17 14 0,0052 0,087 

  Cr 0,14 1,4 10 0,071 0,83 

  Ni 0,13 1,8 14 0,075 1,0 

  Hg 0,0012 0,0097 8,1 0,0008 0,0045 

Suspenderat material SS 1500 14000 9,3 1100 6200 

                                                      

4 Fördröjningsbehovet är uppskattat med hjälp av Excel bilaga 10_6a från 
Svenskt Vatten P110 med avseende på rinntid, och utifrån den 
dimensionerande regnvaraktigheten som är olika för olika 
delavrinningsområden.  
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Olja Olja 18 270 15 12 140 12 

Polycykliska 
aromatiska kolväten 

PAH16 0,0086 0,11 13 0,0025 0,056 22 

BaP 0,00059 0,017 29 0,00037 0,0086 23 

5.4 RENINGSBEHOV 

Figur 8 visar vilken reningseffekt som krävs för att inte öka 

föroreningsbelastningen från planområdet efter exploatering jämfört med 

befintlig situation.  

Tabell 8. Den reningsgrad som krävs för att inte öka föroreningsbelastningen från 
framtida situation jämfört med befintlig. 

    Omr A-D Omr E 

     [%]  [%] 

Näringsämnen 
P 78 70 

N 71 54 

Tungmetaller Pb 92 88 

  Cu 86 85 

  Zn 93 93 

  Cd 93 90 

  Cr 90 91 

  Ni 93 93 

  Hg 88 83 

Suspenderat material SS 89 82 

Olja Olja 93 91 

Polycykliska 
aromatiska kolväten 

PAH16 92 96 

BaP 97 96 

 

För att skapa erforderlig reningseffekt krävs reningsåtgärder i 
kombinationslösningar både för området mot Näsnaren (A-D) och mot Stor-
Jälken (E). 

6 FÖRESLAGEN 
DAGVATTENHANTERING 

För varje delavrinningsområde presenteras åtgärder för att minska påverkan 

efter exploatering. En samlad bild av åtgärderna redovisas i Figur 16. Vissa 

åtgärder får plats inom planområdet, medan vissa åtgärder kräver utrymme 

utanför plangränsen.  
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Figur 16. Åtgärdsförslag för dagvattenhantering för framtida planområde. 

6.1 OMRÅDE A – D: NÄSNAREN 

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. På grund av topografiska 

förhållanden är det inte möjligt att vända flödet för Lövåsen mot mossen och 

Stor-Jälken, såvida inte dagvattnet pumpas.  

Med avseende på övergödningsproblematik krävs riktade reningsåtgärder 

med en kombination av dels krossdiken och dels antingen damm, våtmark, 

filtermagasin eller infiltrationsanläggningar. Krossdiken är att föredra framför 

andra dikestyper då de bättre bidrar till rening av näringsämnen. Krossdiken 

och infiltrationsanläggningar har även hög avskiljningsgrad för metaller. 

Skelettjordar och träd längs medi diken bidrar ytterligare till rening och lokal 

fördröjning. 

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 eller 

filtermagasin. För mindre förorenat dagvatten  från takytor kan 

dagvattenhanteringen fokusera på fördröjning, samt rening genom öppna 

diken.  

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. 



 
 

 

 
Dagvattenutredning Lövåsen Finntorp • Underlag för detaljplan för del av Sandbäcken 3:1 och Lövåsen 3:1, Katrineholm | 25 

6.2 OMRÅDE A 

Området består i dagsläget av kuperad skogsmark samt en större gård. 

Framtida markanvändning är handel samt vägar till handel. Erforderlig 

fördröjningsvolym för att inte öka det dimensionerande flödet är ca 800 m3, 

baserat på en avrinningskoefficient på 0.7. För att skapa erforderlig rening 

krävs reningsåtgärder i flera steg. 

Föreslagna åtgärder: 

Förslagsvis används befintligt dike för både rening och fördröjning. Om möjligt 

breddas diket för att skapa erforderlig fördröjningsvolym. Alternativt anläggs 

en nedsänkt översilningsyta från kvartersmarken mot diket med ca 0,25 m 

effektivt djup och ca 18 m bredd. För att öka den reningseffekt som 

översilningsytan ger kan en filtervall av makadam anläggas i kombination med 

växtlighet i anslutning till befintligt dike. Åtgärden får plats inom avsedd 

gatusektion i nuläget, men vidare åtgärder kan behövas för att skapa den 

reningseffekt som krävs för att inte öka föroreningsbelastningen jämfört med 

befintlig föroreningsbelastning.  

 

Figur 17. Schematisk skiss av dike med översilningsyta för område A. 

 

Ytterligare åtgärder: 

Fördröjning inom kvartersmark. 

Skyfall: 

Vid större skyfall räcker fördröjningen inte till, utan dagvatten kommer 

sannolikt att svämma över mot vägen eller kvartersmark beroende på 

höjdsättning av kvartersmarken. Vidare kan eventuellt nedströms område 

påverkas. Viktigt att höjdsättningen planeras så att inte byggnader riskerar att 

påverkas. 

6.3 OMRÅDE B 

Området består i dagsläget av skogsmark, hyggen och öppet fält. Framtida 

markanvändning är delvis avsedd för handel och delvis industri. Erforderlig 

magasineringsvolym för att inte öka det dimensionerande flödet är ca 2600 

m3. 

Föreslagna åtgärder: 
Kombinationslösning med öppna krossdiken, filtermagasin och två 

fördröjningsdammar.  

Sumpskogen bevaras och kan användas för lokal rening av dagvattnet, dock 

bör mer förorenat dagvatten först renas i krossdiken innan det ges möjlighet 

att infiltrera i sumpskogen. För att inte förändra den lokala hydrologin bör 

dagvattenflödet till sumpskogen inte öka jämfört med befintlig situation. 

Krossdike och skelettjordar föreslås för rening längs med gatan till de 

planerade samlade åtgärderna.  
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För att inte öka flödet mot befintliga dagvattenledningar längs Uppsalavägen 

är det viktigt att dagvattnet fördröjs innan utlopp till område A. Två dammar på 

2000 respektive 5000 m2, en på vardera sida av vägen inom område B, ger 

erforderlig fördröjningsvolym. För att skapa extra reningseffekt kan ett 

filtermagasin eller en infiltrationsanläggning anläggas uppströms den södra 

dammen. Dessa åtgärder pekas ut eftersom de är topografiskt fördelaktiga, 

med de är samtidigt belägna inom områden som i nuläget planeras för 

kvartersmark.  

Filtermagasin och infiltrationsanläggningar tar mindre plats i anspråk än 

dammar och våtmarker, men kräver mer frekvent drift och underhåll.  

Ytterligare åtgärder: 

Fördröjning inom kvartersmark. Hög infiltrationsförmåga i delar av södra 

området ger goda möjligheter till LOD-lösningar och bör bevaras för 

upprätthållen vattenbalans. 

Skyfall: 

I och med avsaknad av ytor för fördröjning inom området finns heller ingen 

marginal för större skyfall. Förslagsvis skapas de föreslagna dammarna i 

lågpunkter med marginal för att minska översvämningsrisk mot kvartersmark 

och nedströms område.   

6.4 OMRÅDE C 

Området består i dagsläget av skogsmark, hyggen och mer öppet fält. I 

nordöst finns en mindre befintlig våtmark, se Figur 18. Framtida 

markanvändning är delvis avsedd för handel och delvis industri. Erforderlig 

magasineringsvolym för att inte öka det dimensionerande flödet ut från 

området är ca 2800 m3. 

 

Figur 18. Befintlig våtmark i nordöstra planområdet.  

 

Föreslagna åtgärder: 

Skelettjordar och diken för rening längs med gator.  
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Våtmarksområdet bevaras och utökas för rening och fördröjning av 

dagvattnet. En dam eller flera dammar skapas med våtmarkskaraktär. 

Förslagsvis leds vattnet via översilningsytor mot våtmarken för att öka 

reningseffekten. Översilningen bidrar till upptag av växter, infiltration och 

filtrering av dagvattnet före inloppet till våtmarken. Översilningsytan bör 

utföras så att den vid skyfall kan användas för tillfällig uppdämning.   

Reningseffekten ökar med längre uppehållstid, vilket innebär att  fördröjande 

åtgärder inom våtmarksområdet är viktiga. För att ytterligare öka 

reningseffekten kan flytande växtbäddar användas, se Figur 20. Dessa 

åtgärder ger också ett estetiskt värde.  

 

Figur 19. Schematisk bild av damm och våtmarksområde inom område C. 

 

 

Figur 20. Flytande växtbäddar. Foto: Javenecotech.  

 

Ytterligare åtgärder: 

Fördröjning inom kvartersmark. I de östra delarna av området är 

infiltrationsförmågan hög. Plasten är dock högt belägen och inte en naturlig 

plats att leda dagvatten till, men genom att bevara platsen som naturmark kan 

också naturlig vattenbalans bevaras. Om området exploateras bör möjligheter 

för lokalt omhändertagande av dagvattnet tas tillvara så att inflödet till 

grundvattnet bevaras. 
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Skyfall: 

Med föreslagen öppen dagvattenhantering i diken och våtmarksområde finns 

det goda förutsättningar att minska påverkan vid stora skyfall. Beroende på 

höjdsättningen av området kan en vall behöva byggas kring våtmarksområdet 

som en extra säkerhetsåtgärd för omgivande byggnader.  
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6.5 OMRÅDE D 

Område D omfattar Österleden söder om Stambanan, som avvattnas mot 

Näsnaren. Erforderlig magasineringsvolym för att inte öka det 

dimensionerande flödet efter exploatering är ca 900 m3. 

Föreslagna åtgärder: 

Förslagsvis skapas både diken med översilningsyta, samt en damm för 

fördröjning och rening. Som visat i Figur 16 föreslås att en area på 4500 m2, 

med ca 20 cm djup, reserveras för en damm eller våtmark.  

Ytterligare åtgärder: 

Fördröjning inom kvartersmark genom infiltration för att bevara 

grundvattentillförsel, speciellt i områden med högre genomsläpplighet.  

Skyfall: 

I och med att det i planen redan i nuläget inte finns ytor för fördröjning inom 

området, finns det även inte marginal för större skyfall. Förslagsvis skapas de 

föreslagna dammarna i lågpunkterna med marginal för att minska 

översvämningsrisk mot kvartersmark och nedströms område.   

Att tänka på! 

Viktigt att inte förändra riktningen på grundvattenströmningen inom området. 

6.6 OMRÅDE E: LERBOÅN-VÄRNAÅN 

Område E är den del av planområdet som avvattnas mot mossen, via trummor 

genom Riksväg 55/56 och vidare till Stora Mossen. Erforderlig 

fördröjningsvolym för att inte öka det dimensionerande flödet efter 

exploatering är ca 3000 m3. 

Snödeponin i nordväst har förmodligen haft en föroreningspåverkan som inte 

inkluderats i beräkningarna. 

Föreslagna åtgärder: 

Myrmarken bevaras och blir en naturlig plats för rening av dagvatten, samtidigt 

som flödet till myrmarken inte bör ökas för mycket för att inte vidare påverka 

ekologin. Torvmarker, våtmarker och myrar fungerar som fällor för de flesta 

metaller, varför utlakningen vanligen är mindre från sådana områden. 

Ett avskärande dike (med tvärsnittsarea ca 4,5 m2) bör anläggas längs 

myrmarken, för att dels sprida utflödet till mossen och dels fungera som 

fördröjningsåtgärd samt oljeavskiljning/skydd vid olycka.  

Mossen tillförs i dagsläget vatten genom grundvattenströmning från 

omkringliggande berg. I och med exploatering av en så pass hög grad kommer 

grundvattenflödet från området begränsas påtagligt. Förslagsvis används 

diket för infiltration så att vattnet avvattnas genom marken till mossen. 

Ytterligare åtgärder: 

Lokal infiltration inom kvartersmark för att bevara grundvattentillförsel, 

speciellt i områden med högre genomsläpplighet.  

Skyfall: 

Vid större skyfall bräddas dagvattnet mot mossen. 
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Att tänka på! 

Viktigt att inte förändra riktningen på grundvattenströmningen inom området. 

6.7 DAGVATTENHANTERING VID SKYFALL 

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.  

7 KONSEKVENSER AV 
FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

7.1 FLÖDESFÖRÄNDRING 

När området exploateras ökar andel hårdgjorda ytor och därmed 

dagvattenflödet (minskad infiltration och avdunstning samt snabbare 

avledning), se exempel Figur 21. 

 

Figur 21 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, Figur 22. Efter 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 nederbördstillfällen 

generellt minskar. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1m6vAmMbRAhXEORoKHclbDkkQjRwIBw&url=http://www.phila.gov/water/wu/stormwater&psig=AFQjCNEUsiGfKN3giWqo7RumjjmmHK5jtw&ust=1484639753878510
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Figur 22 Schematisk hydrograf för dagvattenutflöde från ett naturligt (grön) och ett 
urbaniserat (blå) område utan fördröjningsåtgärder. Illustration: Water Sensitive Design 
South Africa. 

7.1.1 Näsnaren 

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.  

Genom föreslagna fördröjningsåtgärder kan flödet från ett 10-årsregn strypas 

så att utflödet motsvarar det uppskattade befintliga flödet. Erforderliga volymer 

för fördröjning av ett 10-årsregn ryms dock inte inom de ytor som avsatts i 

planen i nuläget. För att skapa erforderlig fördröjning krävs att fler ytor 

reserveras för fördröjning, bland annat inom område B.  

En osäkerhetsfaktor för dagvattenhanteringen inom Lövåsen är brist på 

geotekniskt och geohydrologiskt underlag.  

7.1.2 Lerboån-Värnaån 

Planen kommer att medföra förändring och ökning av flödet till mossen i östra 

delen av planområdet, vilket sannolikt innebär en påtaglig påverkan på 

densamma. Eftersom mossen inom planområdet i dagsläget är starkt 

påverkad, sannolikt av bygget av Riksväg 55/56, är det dock osäkert om den 

fortfarande har ett högt naturvärde. Vidare kan mossen fungera en buffert för 

att minska påverkan med avseende på föroreningar på Stora Mossen öster 

om Riksväg 55/56.  

7.2 FÖRORENINGSBELASTNING 

Exploateringen av planområdet innebär en ökning av 
föroreningsbelastningen från planområdet jämfört med befintlig situation. 
Enskilda dagvattenåtgärder innebär otillräcklig rening i de flesta fall, se   

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi87orYmcbRAhVFfxoKHb5tCUYQjRwIBw&url=http://wsud.co.za/wsud-for-south-africa/stormwater-management/101-2/&psig=AFQjCNEUsiGfKN3giWqo7RumjjmmHK5jtw&ust=1484639753878510
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Tabell 9. 
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Tabell 9. Uppskattning av reningskapacitet (%) för olika reningsåtgärder (StormTac 
2017), samt den reningsnivå som erfordras för att inte öka föroreningsbelastningen från 
planområdet. Röd färg innebär att åtgärden inte gar erforderlig rening.  

    Reningseffekt [%]            
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Näringsämnen 
P 55 50 30 60 30 65 40 78 70 

N 35 30 10 55 40 40 25 71 54 

Tungmetaller Pb 75 80 40 85 70 80 55 92 88 

  Cu 60 55 25 85 65 65 60 86 85 

  Zn 55 60 55 85 65 85 50 93 93 

  Cd 80 80 35 85 65 85 55 93 90 

  Cr 60 60 35 85 60 55 45 90 91 

  Ni 85 25 51 90 50 75 45 93 93 

  Hg 30 30 10 45 15 80 20 88 83 

Sediment SS 80 85 70 90 70 80 70 89 82 

Olja Olja 80 95 85 90 85 70 80 93 91 

Polycykliska 
aromatiska 
kolväten 

PAH16 70 70 15 60 60 85 70 92 96 

BaP 75 70 15 60 60 85 70 97 96 
 

Reningsåtgärder bör därför skapas i kombination, men det är osäkert vilken 

den sammanlagda effekten blir eftersom reningseffekten beror av flera 

faktorer, bla annat föroreningshalt på inkommande dagvatten.  

De schablonhalter som använts vid beräkning av föroreningsbelastning är 

hämtade från StormTac (2017). I bedömningen av påverkan på recipienten 

bör hänsyn också tas till säkerheten i dessa schablonhalter. För samtliga 

markanvändningar inom planområdet har tex halterna av PAH:er låg säkerhet 

bland annat beroende på att det finns få studier gjorda och att uppmätta 

värden har en stor spridning. Detsamma gäller halterna av kvicksilver.  

Schablonhalten för bly är också relativt osäkert på grund av att det råder stora 

skillnader mellan de lägsta och de högsta värdena från olika referenser, liksom 

stora tidsvariationer. Likaså varierar nickelhalterna mycket i 

ytvattenrecipienter. 

I beräknade halter och mängder tas ingen hänsyn till hur stor andel av ämnet 

som förekommer i löst fraktion. Den lösta fraktionen har i regel störst effekt på 

recipienten. PAH:er är t ex i stor grad partikelbundna.   

Fördröjning av dagvattnet nära källan ökar reningseffekten av 

reningsåtgärderna och är i en del fall mer kostnadseffektivt än andra åtgärder.  

Detta är ett av skälen till varför fördröjning inom kvartersmark är att föredra. 

Det gäller tex för kväve som ofta har relativt låg avskiljningsgrad (<50%) i 

reningsåtgärder som dammar och våtmarker. Att dagvatten med olika 



 

 
34 | 10244913  • Dagvattenutredning Finntorp Lövåsen 

föroreningsgrad hålls isär kan således 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.  

7.2.1 Näsnaren 

Ett av problemen för Näsnaren är övergödning på grund av 

näringsämnesbelastning. För att uppfylla gällande MKN krävs en minskning 

med 700 kg näringsämnen per år. Planområdet kommer utan reningsåtgärder 

öka belastningen med fosfor med ca 30 kg/år respektive kväve med ca 220 

kg/år. Totalt belastas Näsnaren med ca 25 000 kg kväve och ca 1 000 kg 

fosfor per år inom sjöns delavrinningsområdet. Kvävebelastningen kommer  

ca 50% från jordbruk, 30% skog/hyggen och 10% från urbant ink. dagvatten. 

Fosforbelastningen kommer  ca 35% från jordbruk, 20% skog/hyggen och 30% 

från urbant ink. dagvatten. Ökningen från planområdet skulle då medför en 

ökning av näringsämnesbelastningen på 1 % för kväve och 3% för fosfor. 

Skulle en rening på 50% skapas inom planområdet skulle ökningen följaktligen 

minska med hälften. Vår bedömning utifrån ovanstående är därför att 

påverkan på Näsnaren blir liten. 

7.2.2 Lerboån-Värnaån 

Recipienten Lerboån-Värnaån har problem med övergödning och för att klara 

gällande MKN krävs en minskning av näringsämnesbelastningen med 80 

kg/år. Nuvarande planförslag kommer att bidra till en ökad mängd 

näringsämnen från planområdet. Kväve ökar uppskattningsvis med ca 90 

kg/år och fosfor med ca 20 kg/år. Kvävebelastningen kommer  ca 13% från 

jordbruk och ca 77% från skog/hyggen. Fosforbelastningen kommer enligt 

SMHIs uppskattning endast från skogsproduktion. Enligt SMHIs uppskattning 

för delavrinningsområdet belastas Lerboån-Värnaån med ca 3100 kg kväve 

/år och 100 kg fosfor/år. Uppskattningsvis skulle näringsämnestillförseln från 

planområdet motsvara en ökning på 3% kväve och 17% fosfor.  

Föreslaget dike ger begränsad rening av näringsämnen, men kan tänkas 

skapa viss rening genom att dagvattnet infiltreras till mossen. Genom 

infiltration från diket kommer (främst) partikelbundna föroreningar att fastna.  

Mossen kommer att fungera som en buffert för efterföljande recipienter, och 

förmodligen ansamla en större del av metallerna från planområdet. (Vid 

eventuell framtida hantering av torven behöver detta tas i beaktande.) Det är 

däremot osäkert hur stor andel av näringsämnena som renas i mossen. Fosfor 

kommer troligtvis att ansamlas i mossen genom sedimentation, men 

effektiviteten påverkas av den lokala hydrologin.  

Sammantaget är det möjligt att föroreningsbelastningen kommer att påverka 

mossens ekologi, med en ökad belastning av metaller och näringsämnen. 

Vidare transport av föroreningar och näringsämnen till  Stora Mossen, 

Lerboån-Värnaån samt Stor-Jälken är svår att uppskatta.  

7.2.3 Byggnation av planområdet 

Dagvattenanläggningar anläggs med fördel i ett så tidigt skede som möjligt. 

Detta eftersom föroreningsbelastningen ofta är störst i samband med 
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byggskedet. Anläggningsarbete är också starkt grumlande och sprängning 

kommer att tillföra sprängämnesrester (kväve) och vittringssalter från berget. 

Vidare finns risk för oljeläckage från de arbetsmaskiner och fordon som 

används i byggskedet. 

7.3 GRUNDVATTEN 

En viktig aspekt den grundvattendelare som enligt geotekniskt underlag utgörs 

av bergen i västra Finntorps-området. Vidare saknas underlag av geoteknisk 

och geohydrologi för Lövåsen området. Potentiellt utgörs också bergen i södra 

Lövåsen en grundvattendelare.  

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 från öst till väst, vilket bland annat medför 

en höjning i grundvattennivån väster om planområdet, samt en sänkning i 

grundvattennivån öster om grundvattendelaren. 

Näsnaren ligger på en nivå på ca +41 m och Stor-Jälken på ca +51,2 m. 

Utbredningen av förändring av yt- och grundvattenflöde har inte undersökts, 

men potentiellt kan bortsprängning av grundvattendelaren få mycket stora 

konsekvenser både inom Näsnarens och Stor-Jälkens avrinningsområde.  

Det är därav viktigt att grundvattendelande berg bevaras, och att det planerade 

JU-området inom Finntorp avvattnas i riktning mot mossen. Troligtvis kan de 

högsta topparna på höjdryggen kapas, så länge som nivån på berget 

överstiger nivån på mossens yta (med lämplig marklutning från höjdryggen 

mot mossen inkluderad). Sprängning får inte skada grundvattendelaren. 

Om kullarna strax väster om mossen sprängs bort och om även dessa agerar 

som grundvattendelare, finns risk för att grundvattenströmning från mossen 

mot stambanan kan öka.  

7.4 NATURVÄRDEN INOM PLANOMRÅDET 

Mossen inom Finntorp har utpekats ha höga naturvärden. Vår bedömning är 

ändå att myrmarken inom planområdet kan användas som recipient för 

dagvatten, förutsatt att detta görs med försiktighet, eftersom naturvärdet i 

myrmarken redan är påverkat av bygget av Riksväg 52/55/56. Det anses 

också viktigare att myrmarken agerar buffert för Stora Mossen. 

7.5 SEKUNDÄRA KONSEKVENSER 

Planen förväntas minska den biologiska mångfalden i området. Det är därför 

viktigt att mer värdefulla områden spara såsom sumpskogen och mossen. 

Med viss fördröjning och rening före utlopp till sumpskogen och mossen 

bevaras ekologin i möjligaste mån, men det är osäkert hur förändringen och 

exploatering kan komma påverka.  

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 
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området göras mer estetiskt tilltalande, exempelvis kan spångar på mossen 

öka rekreationsmöjligheten på myrmarken. I kombination med den naturmark 

som sparas söder om myrmarken kan också tillgängligheten öka.  

Stambanan genom planområdet kommer troligtvis utökas med ett spår mot 

söder. Denna utökning har inte behandlats i dagvattenutredningen och 

kommer att vidare öka andelen hårdgjorda ytor i området.  

8 ALTERNATIVT PLANOMRÅDE 

Minskad andel hårdgjord yta, liksom LOD-lösningar inom kvartersmark skulle 

minska påverkan från området.  

8.1 MINSKAD ANDEL EXLOPATERADE YTOR 

 

Tabell 10 visar procentandel av den planerade hårdgjorda ytan som motsvarar  

oförändrad föroreningsbelastning på recipienten vid dagvattenårgärder med 

80% reningseffekt. För att till exempel inte öka kvicksilverbelastningen på 

Näsnaren skulle andelen hårdgjorda ytor inom område A-D behöva minska till 

ca 40% av nuvarande planförslag.  

 

Tabell 10. Procentandel yta som kan hårdgöras av nuvarande planförslag vid 80% 
reningseffekt och oförändrad föroreningsbelastning jämfört med befintlig situation.  

Område Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP 

AD 41 70 38 38 50 36 63 54 33 43 18 

E 58 77 34 50 43 38 87 89 43 22 22 
 

För näringsämnen har en reningsgrad på 50% använts. Analysen visar att 

andelen hårdgjorda ytor inom planområdet behöver minskas till 45% av 

planförslaget med avseende på fosfor och 60% med avseende på kväve för 

att inte öka belastningen till recipienten jämfört med befintlig situation.  

Tabell 11. Procentandel yta som kan hårdgöras av nuvarande planförslag vid 50% 
reningseffekt och oförändrad näringsbelastning jämfört med befintlig situation.  

Område P N 

A-D 45 59 

E 60 91 
 

8.2 PÅVERKAN AV MINSKAD/ÖKAD AVRINNING 
FRÅN KVARTERSMARK 

I beräkningarna i utredningen har en avrinningskoefficient på 0,7 använts för 

hårdgjorda ytor, förutom vad gäller JU-området söder om stambanan där 

avrinningskoefficienten är satt till 0,86 map att max andelen tak i planen 

angetts till 60% av fastighetsytan. Avrinningskoefficient 0,7 motsvarar ett 

industriområde med slutet byggnadssätt utan vegetation. Tabell 12 visar flödet 
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från hela planområdet om avrinningskoefficienten för industri- och 

handelsområdet förändras.  

Med ett öppet byggnadssätt (avrinningskoefficient på 0,4) inom kvartersmark 

kan flödet vid ett 10-årsregn från planområdet minska med ca 30% jämfört 

med ett slutet byggnadssätt och med 50% jämfört med ett område med bara 

tak. Vidare kommer ett öppet byggnadssätt bidra till minskad total flödes- och 

föroreningsbelastning.  

Tabell 12. Förändring av dimensionerande flöde för ett 10-årsregn map 
avrinningskoefficient. 

Avrinnings. 
koeff. 

A-D (l/s) E (l/s) Referens yta (P110) 

0,9 4786 3074 Bara tak 

0,8 4316 2775 Bara asfalt 

0,7 3846 2476 Slutet byggnadssätt, ingen vegetation 

0,5 2905 1878 Slutet byggnadssättet planerade gårdar 

0,4 2435 1579 Öppet byggnadssätt 
 

9 SAMMANFATTNING OCH 
REKOMMENDATIONER 

Dagvatten från Lövåsen och Finntorp avvattnas till receptionerna Näsnaren 

och Lerboån-Värnaån. Näsnaren har i dagsläget otillfredsställande ekologisk 

status, samt är ett riksintresse och ett Natura 2000 område. Flödeskapaciteten 

till Näsnaren är låg på grund av liten höjdskillnad till recipienten.  

Exploatering av området Lövåsen och Finntorp kommer att bidra till ökad 

flödes- och föroreningsbelastning från planområdet om inte omfattande 

dagvattenåtgärder planeras, skapas och upprätthålls.  

Flödet från befintligt planområde är från ett 10-årsregn ca 400 l/s för den del 

som avvattnas mot Näsnaren, samt ca 700 l/s för mot Lerboån-Värnaån. Efter 

exploatering ökar flödet från ett 10-årsregn till ca 3800 l/s för området mot 

Näsnaren och 3000 l/s för området mot Lerboån-Värnaån, om inte 

fördröjningsåtgärder anläggs. 

I nuvarande planförslag finns tillräcklig avsatt yta för fördröjning och rening 

inom område C och E. Detsamma gäller område A, förutsatt att föreslagen 

åtgärd kan placeras inom vägområdet och att det nordvästra hörnet av 

kvartersmarken utökas för fördröjning. Inom område B och D behöver större 

ytor reserveras för rening och fördröjning.  

Grundvattendelaren i sydvästra planområdet måste bevaras för att inte riskera 

omfattande förändring i yt- och grundvattenflöden. Om  grundvattendelaren 

sprängs bort riskerar avrinningsområdet till Näsnaren att öka liksom 

översvämningsrisken i Katrineholms tätort då myrmarken avvattnas mot väst. 

Det är därav viktigt att i möjligaste mån bevara befintlig höjdsättning och låta 

det planerade JU området i Finntorp avvattnas i riktning mot myrmarken. 
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9.1 REKOMMENDATIONER INFÖR 
PLANBESTÄMMELSER 

 För att inte påverkan Natura 2000-skyddade Näsnaren krävs att större 

andel ytor reserveras för fördröjning och rening av dagvattnet i 

områden som avvattnas mot Näsnaren alternativt att den högsta 

andelen byggnadsarea minskas.  

 Höjder och lutning för industri/logisk-området anges i plan så att 

grundvattendelande berg bevaras, för att säkerställa att inte ytvatten- 

såväl som grundvattenflödet vänds mot Näsnarens avrinningsområde 

och Katineholms tätort.  

 Områden för infiltration reserveras i plan.  

 Andel av marken som får hårdgöras begränsas i plan. 
 

9.2 HÖJDSÄTTNING 

För att bevara naturlig vattenbalans och för att bevara de naturvärde som 

sparas inom planområdet (mossen och sumpskogen) är det viktigt att inte 

förändra avvattningsvägar och i första hand basera höjdsättningen på befintligt 

höjdsättning. Viktigt att inte påverka grundvattenströmningarna.  

Ytliga vattenvägar bör planeras genom höjdsättningen för att minska risk för 

översvämning och instängda områden vid stora skyfall, så som ett 100-

årsregn. I figur Figur 13 och Figur 14 beskrives riktning av fastigheter för 

avvattning för att i möjligaste mån bevara de befintliga höjderna. Åtgärderna 

för dagvatten behöver också planeras i lågpunkter vilket har skapas för de 

åtgärdsförslag som skapats för området.  

En osäkerhet vad gäller höjdsättning är avsaknad av geotekniskt underlag för 

Lövåsen.  

9.3 BEHOV AV VIDARE UTREDNING 

En geoteknisk/geohydrologisk undersökning krävs för Lövåsen-området för att 

bättre dra slutsatser om placering av dagvattenåtgärder och för att utreda 

potentiell grundvattendelare i södra Lövåsen före höjdsättning av området. 
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BILAGA 1 OBSERVATIONER FRÅN FÄLTBESÖK 

Lövåsen 

 

Figur 23. Stående vatten i nordöstra planområdet.

 

Figur 24. Stående vatten i dike ut mot det våtmark i nordöst. 
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Figur 25. Sluttning från riksväg 55 ner mot planområdet i nordöst.

 

Figur 26. Kalhygge i nordöstra planområdet söder om våtområdet. 
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Figur 27. Exempel på blockrikmark i nordväst. 

 

Figur 28. Blockrik mark i nordväst, foto tagit åt sydväst. 
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Figur 29. Befintligt dike längts Uppsalavägen. Foto tagit åt nord. 

 

Figur 30. Befintlig kupolbrunn i diket längst Uppsalavägen. Foto taget år syd. 



 

 
44 | 10244913  • Dagvattenutredning Finntorp Lövåsen 

 

Figur 31. Sankt område i korsningen mellan Uppsalavägen och vägen in mot 
planområdet i väst. Foto taget från Uppsalavägen. 

 

Figur 32. Trumma från sankt område i korsningen mellan Uppsalavägen och vägen in 
mot planområdet i väst. Foto taget från Uppsalavägen. 
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Figur 33. Trumma igenom vägen in mot planormådet i väst. Foto taget åt norr.

 

Figur 34. Sankt område söder om vägen in mot planområdet i väst. 
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Figur 35. Trumma genom stambanan. 
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Figur 36. Befintligt dike efter trumman genom stambanan. Foto taget åt norr. 

 

Figur 37. Befintligt dike efter trumman genom stambanan. Foto taget åt norr.  
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Figur 38. Sumpskogen öster om befintligt dike efter trumman genom stambanan 
(vänster). Foto taget åt norr. 

 

 

Figur 39. Befintligt dike efter trumman genom stambanan. Foto taget åt norr.  
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Figur 40. När det befintliga diket efter trumman genom stambanan möter vägen. Foto 
taget åt söder.  

 

Figur 41. Trumma det befintliga diket efter trumman genom stambanan möter vägen. 
Foto taget åt norr. 
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Figur 42. Utlopp trumma från föregående bild. Foto taget åt norr. 

 

Figur 43. Trumma under Riksväg 57, mot diket mot Näsnaren. 
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Figur 44. Dike mot Näsnaren, direkt efter trumman genom Riksväg 57.  
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Finntorp 

 

 

Figur 45. Järnvägen från Finntorp. Foto taget åt nordöst. 

 

Figur 46. Trumman genom stambanan (till vänster) och trumman genom gångväg (till 
höger).  
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Figur 47. Riksväg 55 över stambanan, befintlig uppfyggt väg till höger. 

 

Figur 48. Norra delen av mossen. 
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Figur 49. Norra delen av mossen.

 

Figur 50. Sank mark längst med östra delen av mossen. Riksväg 55 till vänster. Foto 
taget år söder. 
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Figur 51. Foto in mot mossen. 

  

Figur 52. Södra delen av mossen. 
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Figur 53. Trumma från mossen in genom Riksväg 55.

 

Figur 54. Högt vattenstånd in mot trumma.  

? 
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Figur 55. Området kring trumman från mossen genom Riksväg 55. 

 

Figur 56. Trumma 2 genom Riksväg 55. 

 

? 
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Figur 57. Riksväg 55 och lutning ner mot mossen. 

 

Figur 58. Elledningsområdet. 

 



 
 

 

 
Dagvattenutredning Lövåsen Finntorp • Underlag för detaljplan för del av Sandbäcken 3:1 och Lövåsen 3:1, Katrineholm | 59 

 

Figur 59. Befintlig väg i Finntorp. Foto taget år norr. 

 

Figur 60. Befintligt område för snöavfall i Finntorp. 
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PM – KOMPLETTERING ANGÅENDE DAGVATTEN FINNTORP LÖVÅSEN 
Detta PM är ett komplement till dagvattenutredningen Dagvattenutredning Lövåsen Finntorp, Underlag för detaljplan 
för del av Sandbäcken 3:1 och Lövåsen 3:1, Katrineholm som upprättades av WSP 2017-06-12. Sedan upprättandet 
av den tidigare dagvattenutredningen har handelsområdet lyfts ur planen.  

Bakgrund 
Planområdet i östra utkanten av Katrineholm avrinner dels åt Lilla Näsnaren i nordväst och dels åt Stor-Jälken i öst, se 
Figur 1. Lilla Näsnaren avvattnas i sin tur mot ytvattenförekomsten Näsnaren. Diket mellan norra delen av 
planområdet och Lilla Näsnaren har begränsad flödeskapacitet. Näsnaren och Lilla Näsnaren är ett Natura 2000- 
område. Stor-Jälken är en del av Verboån-Värnaån. Dagvattnet mot Stor-Jälken passerar en myrmark inom 
planområdet och tar sig därefter vidare genom Stora Mossen innan det når recipienten. Mer om recipienterna 
återfinns i MKB för upprättandet av detaljplanen.  

 

 
Figur 1. Delavrinningsområden (mörkblå) i anslutning till planområdet (svart), samt huvudsaklig avvattningsväg till primär recipient (grön). 
Bakgrundskarta och delavrinningsområden från VISS.  

Förutsättningar och planerade åtgärder  
Figur 2 visar en översikt av planområdet, förutsättningar samt beräknade flöden och fördröjningsvolymer. Eftersom 
andelen hårdgjord yta ökar till följd av exploateringen ökar även maxflödet och föroreningsbelastningen från 
dagvattnet. I detta PM har kvartersmarken delats in i mindre områden (JZ 1- 5) och behandlats utifrån var fördröjning 
av dagvatten planeras. 

Stor-Jälken 

Verboån-Värnaån 
Lilla Näsnaren Näsnaren 

Gräns delavrinningsområden 

Planområdet 
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Figur 2. Översikt dagvattenbehov och åtgärder. 

 

Fördröjning och rening inom parkmark 
JZ 1 (Figur 3) planeras avvattnas mot parkmarken i norra delen av planområdet, där dagvattnet är tänkt att renas och 
fördröjas i ett våtmarksområde. Mer om parken återfinns i den tidigare dagvattenutredningen (WSP, 2017). 
Parkområdet beräknas i den tidigare utredningen kunna fördröja ca 2800 m3 dagvatten. Fördröjningsbehovet för JZ1 
är beräknat till 1500 m3. Det finns därmed marginal inom parkområdet att fördröja och rena även delar av område JZ 
2. 



 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  
Dp Finntorp/Lövåsen Sofia Hallerbäck  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  
10241468 2017-12-19  

 3 (10) 
 

  

 \\SER01KAD4SE\Projects\5463\10241468 - Dp Finntorp-Lövåsen\3_Dokument\36_PM_Rapport\364_MKB\PM Dagvatten 2017-12-15_AKW.docx

 
Figur 3. JZ 1 i norra planområdet. Föreslagen avrinningsriktning svart pil.  

 

Fördröjning och rening inom kvartersmark 
Dagvatten inom JZ 2 och JZ 3 som avrinner mot Näsnaren föreslås fördröjas och renas inom kvartersmark, 
fördelaktigen genom infiltration. 

För de områden där fördröjning och rening sker inom kvartersmark sätts krav på att inte öka befintligt flöde. Om 
avrinningskoefficienten ändras från uppskattningsvis 0,05 (befintligt område före exploatering) till 0,7 (efter 
exploatering) behövs ca 244 m3 fördröjning per hektar reducerad area i framtida område. Detta förutsatt en rinntid på 
ca 10 min. Beräkningar är översiktliga och utgår från P110 Svenskt Vatten, bilaga 10.6 a. Den volym som behöver 
fördröjas kan minskas genom trögare avledning av dagvattnet genom planområdet eller en minskad andel hårdgjord 
mark. 

Dagvattnet kan fördröjas i öppna magasin, så som t.ex torr dammar eller diken med dämmen. Alternativt skapas 
underjordisk fördröjning i t.ex krossmagasin, rörmagasin eller kassetter.  

JZ 1. 
 

JZ 2. 
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För att inte öka befintligt maxflöde från område JZ 2 (Figur 4) vid ett 10-årsregn krävs ca 1900 m3 fördröjningsvolym, 
se Tabell 1. Parkområdet norr om JZ 1 kan beroende på hur kvartersmarken höjdsätts omhänderta delar av 
dagvattenflödet från JZ 2. I parkområdet finns uppskattningsvis ca 1300 m3 extra kapacitet.  

 

 
Figur 4. Verksamhetsområdet strax norr om järnvägen. 

 

Tabell 1. Uppskattning av areor, avrinningskoefficienter och flöden för område JZ 2 i Figur 4. Flöden och volym är beräknade utifrån 10-årsregn 
med klimatfaktor 1,25 och en rinntid på 10 min.  

JZ 2 Area (ha) Avrinningskoefficient Area hårdgjord mark 
(hared) Flöde (l/s)  

Plan 11,2 0,7 7,8 2220 
Befintligt 11,2 0,05 0,6 160 
      
Volym beräkning   
Specifik avrinning  20 (l/s, hared) 
Volym per hårdgjord yta  244 (m3/hared) 
Volym totalt  1900 (m3) 
   
Exempel fördröjningsåtgärder   
Area 1 m djup torr damm  1900 (m2) 
Volym krossmagasin  6300 (m3) 

JZ 2. 
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Figur 5. Delområde inom södra planområdet som avvattnas mot Näsnaren. Röd markering är schematisk, motsvarar ca 6,7 ha och regleras inte i 
plan.  

Om uppskattningsvis ca 6,7 ha av delområdet söder om järnvägen, JZ 3 (Figur 5), avvattnas mot väster och vidare 
mot Näsnaren krävs ca 1100 m3 fördröjning, se Tabell 2. Om ytan som avvattnas mot Näsnaren minskas kan även 
fördröjningsvolymen på kvartersmark minskas.  

 

Tabell 2. Uppskattning av areor, avrinningskoefficienter och flöden för delar av område JZ 3 i Figur 5. Flöden och volym är beräknade utifrån  
10-årsregn med klimatfaktor 1,25 och en rinntid på 10 min.   

JZ 3 Area (ha) Avrinningskoefficient Area hårdgjord 
mark (hared) Flöde (l/s)  

Plan 6,7 0,7 4,7 1300 
Befintligt 6,7 0,05 0,3 100 
      
Volym beräkning   
Specifik avrinning  20 (l/s, hared) 
Volym per hårdgjord yta  244 (m3/hared) 
Volym totalt  1100 (m3) 
   
Exempel fördröjningsåtgärder   
Area 1 m djup torr damm  1100 (m2) 
Volym krossmagasin  3700 (m3) 

 

Kraven på fördröjning inom kvartersmark är upprättade av Katrineholms kommun. Det råder osäkerhet i vilken 
utsträckning sådana krav kan ställas och hur de kan upprätthållas. Längs gator inom planområdet föreslås att 
svackdiken med dämmen anläggs, varvid viss fördröjning och rening kan ske på allmän platsmark. Volymen som kan 
fördröjas inom avsatt gatumark är dock inte tillräcklig för att fördröja det ökade flödet från ett 10-årsregn efter jämfört 
med före exploatering. Alternativet är att skapa mer allmän yta för att säkerställa rening och fördröjning av dagvattnet 
(förslag på yta kan ses i kapitel nedan). 

JZ 3. 
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Fördröjning och rening inom allmän platsmark 
Svackdiken med dämmen på ca 6 meter föreslås skapas mot gatan längs med Österleden samt längs lokalgatan i 
norra delområdet, se Figur 6. Översiktligt förslag på dimensioner visas i figuren. Med antaganden om att Mannings tal 
är 20 och bottenlutningen är 1 % uppskattas en kapacitet på ca 3450 l/s utan dämmen söder om järnvägen och ca 
3000 l/s utan dämmen längs lokalgatan. Dämmen kommer minska kapaciteten i dikena, men öka reningseffekten 
genom att avrinningen saktas ned. Uppskattningsvis kan 1/3 av den totala dikesvolymen nyttjas för fördröjning av 
dagvattnet, varvid ca 650 m3 kan skapas i diket norr om järnvägen för område JZ 2 och ca 380 m3 i diket söder om 
järnvägen för område JZ 3. 

 
Figur 6. Lösningsförslag med svackdiken. 

Avrinning genom svackdiken kan ge möjlighet till infiltration av dagvattnet, vilket minskar effekten av exploateringen 
nedströms. Ett långsammare flöde är också fördelaktigt med avseende på rening, erosionskänslighet och 
vegetationsetablering. Flackare slänter ger bättre ljusinsläpp och bättre vegetationsetablering. Nedströms dämmen 
kan det behöva anläggas erosionsskydd. Exempel på svackdike med dämmen mellan GC-väg och gata kan ses i  

Figur 7. Eventuellt kan också underjordisk magasinering skapas under diket, i t.ex. kross, makadam eller 
fyllnadsmaterial.  

 

Figur 7. Exempelbild på mindre svackdiken med dämmen. Foto WRS. 

Svackdike med dämmen 
Dimension: höjd 0,85 m, bottenbredd 0,5 m  
                   släntlutning 1:3 
Bredd:         5,6 m 
Längd:         750 m 
Uppskattad fördröjningsvolym: 1950/3 = 650 m3 
 

Svackdike med dämmen 
Dimension: höjd 0,9 m, bottenbredd 0,5 m  
 släntlutning 1:3 
Bredd:  5,9 m 
Längd:  400 m 
Uppskattad fördröjningsvolym: 1150/3 = 380 m3 
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Fördröjning och rening inom naturmark 
Dagvatten från kvartersmark JZ 4 och JZ 5 som avvattnas mot myrmarken i sydöstra planområdet (Figur 8) föreslås 
översilas, fördröjas och renas i ett dike före utlopp till myrmarken. Efter diket fördröjs och renas dagvattnet i 
myrmarken. Mer om myrmarken återfinns i den tidigare dagvattenutredningen. Hur stor del av JZ 3 respektive JZ 4 
som ska avvattnas mot naturmarken regleras i nuläget inte i plan.  

 

 
Figur 8. Södra planområdet. Föreslagen avrinningsriktning svart pil. 

Skyfallshantering  
Inom område JZ 4 behöver lägsta golvnivå för byggnader säkerställas i relation till potentiellt instänga områden. 
Byggnader bör placeras med hänsyn till ytliga vattenvägar och lågområden inom JZ 4 bör fyllas ut, se Figur 9. 

Myrmarken i östra delen av området avvattnas genom trummor under riksväg 55/56. Vid ett krafigt skyfall kan 
kapaciteten i trummorna begränsa utflödet och vattennivån i mossen därmed öka tillfälligt. En avrinnings- och 
lågpunktskartering visar hur högt vattnet kan stiga (+ 56,7 m) ovan befintlig marknivå innan det avrinner ytligt från 
området över riksväg 55/56, Figur 9. 

Uppskattningsvis kan myrmarken utan utflöde magasinera 60 000 m3 innan vattnet avrinner över riksvägen. I och med 
upprättandet av planen minskar volymen till ca 1 200 m3  då del av myrmarken tas i anspråk som kvartersmark. En 
mycket förenklad beräkning visar att ett regn med 100 års återkomsttid och varaktighet 5 timmar (klimatfaktor 1,13) 
ger en genomsnittlig höjning av vattenytan på 0,52 m över normal nivå (markyta). Beräkningen baseras på att 
avrinningsområdet (60 ha) har avrinningskoefficient 0,6, att myrmarken är en platt yta på 6,2 ha och att det inte finns 
något utflöde från området. Myrmarkens kapacitet som dagvattenmagasin har också behandlats i 
dagvattenutredningen från Hylanders Geo-byrå AB (PM Dagvattenutredning Översikt Knorran, Katrineholms kommun, 
2015).  
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Figur 9. Kartering av lågpunkter inom planområdet. 

Kompletterande åtgärder 

Exempel fördröjningsåtgärder på kvartersmark 
Ett exempel på fördröjning inom kvartersmark är en torr damm eller tillfällig översvämningsyta. Dessa ytor är vanligtvis 
inte vattenfyllda, men kan tillåtas fyllas upp vid regn (exempel Figur 10). De kan designas som så kallade 
multifunktionella ytor (exempel Figur 11) i form av t.ex. en lugn parkmiljö, fotbollsplan, lekplats, skatepark eller något 
annat kommunen har behov av. 

 

 
Figur 10. Tom och fylld torr damm i Sandbrovägen i Växjö. Foto: Jens Skoog. 

 

Finns befintligt 
trumma här. 

Finns befintliga 
trummor här. 
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Figur 11. Exempel på en hårdgjord aktivitetsyta som vid stora flöden används som tillfällig översvämningsyta. Illustrations: Sundén, 2014. 

 

En annan möjlighet till fördröjning är underjordiska magasin. Ett underjordiskt magasin kan t.ex. utformas med 
stenkross. Stenkross ger en effektiv porositet på ca 30 % av total volym. Ett mer platseffektivt alternativ till underjordisk 
fördröjning är kassettmagasin. Kassettmagasin består av kassetter i polypropen/polyeten eller annan plast som omges 
av geotextil eller geomembran för att förhindra att smuts och jord kommer in i magasinen. Kassettmagasin är 
utrymmeseffektiva med en våtvolym på ca 96 %. Underjordiska magasin kan också skapas som rörmagasin där 
sammankopplade rör av plast eller betong placeras i rad under mark för att skapa samlad fördröjning, se Figur 12.  

  
Figur 12. Vänster: Exempel på installation av ett rörmagasin. Bild: ViaCon.se. Höger: Schematisk skiss av EcoVault. Bild av EcoSence, översatt av 
Thomas Larm, StormTac. 

 

Filtermagasin är underjordiska reningsmagasin där rening sker genom t.ex. sedimentation och filtrering. Reningen kan 
anpassas efter eventuella reningskrav för recipienten. Filtermagasin kan bland annat designas för att filtrera dagvattnet 
med avseende på partiklar, olja, lösta ämnen, tungmetaller, näringsämnen, PCB, mikroplaster och lösningsmedel. 
Bräddning (bypass) kan antingen ske inne i magasinet eller innan dagvattnet når filtersystemet. Ett exempel på 
filtermagasin är EcoVault, Figur 12.  

Ytterligare yta för fördröjning och rening av dagvatten 
Om det visar sig vara svårt att skapa eller upprätthålla tillräcklig fördröjning och rening på kvartersmark inom JZ 2 och 
JZ 4 föreslås att en del av ytan i planen som tidigare markerats för handel i Lövåsen tas i anspråk för 
dagvattenhantering, Figur 13. Området är lämpligt eftersom det ligger i en naturlig lågpunkt. Det skulle kunna 
användas för dagvattenhantering för framtida exploatering både inom och utanför planområdet, men också få fler 
funktioner. Möjlig gränsdragning behöver utredas vidare.  
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Figur 13. Områden som kan avvattnas till yta för fördröjning och rening av dagvattnet. 

Skyddsåtgärder 
Vid nybyggnation bör material som förorenar dagvatten inte användas till ytor som är exponerade för regnvatten (tak, 
fasader etc.). Material som förorenar dagvatten är t.ex koppardetaljer, bly och omålade zinkytor (galvat material).   

Det finns en fördel att anlägga dagvattenanläggningar i så tidigt skede som möjligt. Detta eftersom 
föroreningsbelastningen ofta är störst i samband med byggskedet. Anläggningsarbete är starkt grumlande och 
eventuella sprängningar och fyllnadsmaterial (berg) kommer att tillföra sprängämnesrester (kväve) och vittringssalter 
från berget. Vidare finns risk för oljeläckage från de arbetsmaskiner, fordon och bränsletankar som används i 
byggskedet. 

Ett ökat uppdämmande av dagvatten i myrmarken kan leda till ett ökat tryck mot banvallen och vägbanken. Detta bör 
ses över så att det inte riskerar påverka stabiliteten. Skulle det finnas en risk att banvallen eller vägbanken påverkas 
bör avskärmande åtgärder skapas.  
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