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Revideringar i dokumentet utförda 2020-02-14 har markerats med streck i vänsterkanten 

längs texten. 

1 BAKGRUND 

WSP har fått i uppdrag av Tegelstaden Bygg AB att utföra en dagvattenutredning inför 

byggnationen av Norra skolan, i norra delen av Katrineholm, se Figur 1. För området som är 

ca 4,7 hektar planeras en skolbyggnad med tillhörande utemiljö. Idag är området 

oexploaterat och består främst av åkermark. Området är en del av ett större 

detaljplaneområde och i denna utredning berörs endast det delområde som är markerat i 

Figur 1. För detaljplanen tas en separat dagvattenutredning fram. Dagvattenflöden från 

kringliggande områden inkluderas inte i föreslagna fördröjnings- och reningsåtgärder i denna 

utredning. 

DHI utförde 2018 en dagvattenmodellering över Katrineholm. En av delarna avsåg 

Planområde A1 – höjder/avledning av dagvatten. Rapporten har inte funnits tillgänglig för 

WSP vid framtagandet av denna dagvattenutredning. Däremot har en powerpoint-

presentation studerats för att få en bild av utredningen som gjorts och redovisas som 

referens i denna rapport. 

 

 

Figur 1. Översiktskarta med delområdet markerat i blått. (Lantmäteriet, 2019) 
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2 SYFTE 

Dagvattenutredningens syfte är att utreda vilken påverkan en exploatering av området skulle 

ge ur ett dagvattenperspektiv. Syftet är också att visa på en hållbar dagvattenhantering för 

den markanvändning som området medför. Utredningen ska ge förslag på utformning och 

placering för samlad rening och fördröjning inom delområdet. 

2.1 HANDLINGSPLAN FÖR DAGVATTEN, KATRINEHOLMS KOMMUN 

I Katrineholms kommuns handlingsplan för dagvatten (Katrineholms kommun, 2019a), listas 

riktlinjer som antagits i kommunens dagvattenpolicy: 

• LOD ska i första hand väljas. 

• Påverkan på den naturliga vattenbalansen ska minimeras vid 

exploatering/byggnation. 

• Öppna dagvattenlösningar ska, där det är lämpligt, i första hand tillämpas.  

• Föroreningar av dagvatten ska förebyggas redan vid källan. 

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

dagvatten. 

• Förorenat dagvatten ska vid behov renas. 

2.2 PRINCIPER FÖR FÖRDRÖJNING OCH RENING 

Flöden och volymer beräknas i enlighet med Svenskt Vattens publikation P110 (Svenskt 

Vatten 2016).  

I delområdet planeras en ny grundskola med tillhörande utemiljöer. Enligt önskemål från 

Katrineholms kommun ska dagvattenåtgärderna dimensioneras för ett 20-årsregn 

(Katrineholms kommun, 2019b). Det större detaljplaneområdet bedöms bli ett tätbebyggt 

område i framtiden. Enligt P110 ska då ledningssystem dimensioneras för 5-årsregn vid fylld 

ledning och för 20-årsregn vid trycklinje i marknivå. Med utgångspunkt i detta dimensioneras 

fördröjning av dagvatten för ett regn med 20-års återkomsttid.  

Återkomsttiden som används för dimensionering av fördröjning- och reningsåtgärder är 

baserad på historiska regnserier. Dessa har inte tagit hänsyn till risken för en ökad 

regnintensitet i framtiden. Därför rekommenderas i P110 att en klimatfaktor på 1,25 

användas på regnintensiteten vid nederbörd med kortare varaktighet än en timme.  

3 FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 OMRÅDESBESKRIVNING 

Området där skolan planeras ligger i norra delen av Katrineholm, öster om sjön Näsnaren 

mellan bostadsområdena Gersnäs och Lasstorp, se Figur 2. Sydväst om området finns ett 

dike som heter Lasstorpsdiket som leds till sjön Näsnaren.  

Området är relativt flackt, men med en viss lutning mot Lasstorpsdiket. I den södra delen av 

området finns en naturlig lågpunkt. Området består idag av obebyggd åkermark och större 
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delen av avvattningen sker via åkerdiken i sydlig riktning till Lasstorpsdiket. Lasstorpsdiket 

rinner i nordvästlig riktning vidare till sjön Näsnaren. 

 

 

 

Figur 2. Recipienterna, Näsnaren och Lasstorpsdiket, är utmärkta på kartan tillsammans med 
ungefärlig placering av skolområdet i blått. (Lantmäteriet, 2019) 

3.2 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU, 2019a) består området till största del av lera. 

I Figur 3 visas en karta som bekräftar att genomsläppligheten till största del är låg i området. 

Infiltrationsmöjligheterna bedöms därmed vara begränsade.  
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Figur 3. Genomsläpplighetskarta från Sveriges geologiska undersökning med området ungefärligt 
markerat i blått. (SGU, 2019b) 

3.3 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

Områdets primärrecipient är Lasstorpsdiket som ligger sydväst om området, vilket inte 

omfattas av några miljökvalitetsnormer. Vattendraget mynnar sedan i sjön Näsnaren, cirka 1 

– 1,5 km från blivande skola se Figur 1. Näsnaren ligger inom delavrinningsområdet 

”Utloppet av Näsnaren” och inom huvudavrinningsområdet ”Nyköpingsån”, enligt VISS 

(2019). Länsstyrelsen har i sitt yttrande 2019-11-07 beskrivit Lasstorpsdiket som väldigt 

flackt och att det bedöms ha samma statiska vattennivå som sjön Näsnaren. De bedömer 

även risken för uppdämningsproblem i diket som stor. Enligt Länsstyrelsens webbGIS (2019) 

ingår inte Lasstorpsdiket i något markavvattningsföretag. 

Näsnaren är den närmast klassade vattenförekomsten. Sjön Näsnaren är klassat som ett 

Natura 2000 område. Den har inventerats och statusklassats enligt VISS (2019) avseende 

ekologisk och kemisk status. Enligt VISS (2019) bedöms den ekologiska statusen till 

otillfredsställande (på en femgradig skala hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig).  

enligt Tabell 1. Orsakerna till den otillfredsställande ekologiska statusen är växtplankton, 

makrofyter och näringsämnen, se Tabell 1. Även konnektivitet är en bidragande orsak. 

Konnektiviteten bedöms inte kunna påverkas av förändringar i det aktuella delområdet, då 

det ligger cirka 1 - 1,5 kilometer från vattenförekomsten. De relevanta kvalitetsfaktorerna 

redovisas i Tabell 2. 
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Tabell 1. Statusklassning för vattenförekomsten Näsnaren. 

Recipient: Näsnaren Ekologisk status Kemisk status 

Statusklassning Otillfredsställande Uppnår ej god 

Kvalitetskrav God ekologisk status 2027 God kemisk ytvattenstatus 

Miljöproblem Växtplankton, makrofyter 

och näringsämnen. 

Kvicksilver och bromerade 

difenyletrar. 

 

Tabell 2. Biologiska och fysikaliskt kemiska kvalitetsfaktorer för recipienten Näsnaren. 

Ekologisk status Näsnaren   

Kvalitetsfaktor Subkategori Klassificering 

Biologiska kvalitetsfaktorer Växtplankton Otillfredsställande 

 Makrofyter Måttlig 

Fysikaliskt kemiska 

kvalitetsfaktorer 

Näringsämnen Dålig 

 

Den kemiska statusen för vattenförekomsten har bedömts till uppnår ej god, på grund av för 

höga halter av kvicksilver och bromerade difenyletrar, ämnen som överskrider gränsvärden i 

nästan hela landet (VISS, 2019). Den kemiska statusen och grunderna till bedömningen 

visas i  

Tabell 3. 

 
Tabell 3. Prioriterade ämnen kopplade till kemisk status för Näsnaren. 

Kemisk status Näsnaren   

Kvalitetsfaktor Subkategori Klassificering 

Prioriterade ämnen Bromerade difenyleter Uppnår ej god 

 Kvicksilver och 

kvicksilverföroreningar 

Uppnår ej god 

 

4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

I området planeras uppförandet av en ny grundskola F-6, se Figur 4. I den norra delen av 

området planeras en parkering. Söder om parkeringen planeras skolbyggnaden med 

asfalterade ytor närmast byggnaden. Både skolbyggnad och parkeringsytor placeras på den 

högst belägna delen inom området. På de lägre nivåerna i södra delen av området kommer 

ett grönområde med en våtmark/översvämningsyta anläggas (på skissen nedan kallad 

fuktäng). I anslutning till denna placeras både en bollplan för spontanlek samt en 
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fotbollsplan. Skolområdet i sin helhet kommer bestå av stora grönytor samt många träd och 

buskar.  

 

Figur 4. Skiss över området. (Jan Lindahl, 2019)  
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5 BERÄKNINGAR 

Beräkningar har utförts för flöden, fördröjningsvolym och föroreningar. Resultaten redovisas 

nedan.  

5.1 DIMENSIONERANDE FLÖDEN  

För att begränsa dagvattenflödet till mottagande recipient Näsnaren studeras och jämförs 

nuvarande teoretiska flöden från området med framtida flöden. 

Klimatfaktor 1,25 och avrinningskoefficienter är hämtade från Svenskt Vattens publikation 

P110 (Svenskt Vatten 2016). I samtliga fall har koefficienter för flacka områden valts.  

Tabell 4 redovisar yta, markanvändning, avrinningskoefficient, intensitet och resulterande 

flöde för befintlig markanvändning inom delområdet där skolan planeras. Tabell 5 (reviderad 

2020-02-14 m.h.t. justerad ytanvändning) redovisar markanvändning, avrinningskoefficienter 

och flöden för framtida exploatering. För båda tabellerna används ett 20-årsregn. 

Tabell 4. Befintlig markanvändning, ytor och flöden, 40-minuters rinntid. 

Markanvändning Area 

(ha) 

φ Ared (ha) Intensitet 

(l/s,ha) 

Flöde 20 år 

(l/s)  

Jordbruksmark 4,7 0,1 0,47 120 55 

 
Tabell 5. Framtida markanvändning och flöden, 20-minuters rinntid. (inklusive klimatfaktor 1,25). 

Markanvändning Area 

(ha) 

φ Ared 

(ha) 

Flöde 20 år (l/s)  

Tak 0,55 0,9 0,49 116 

Betong- och asfaltsyta 1,02 0,8 0,82 195 

Grusyta 0,55 0,2 0,11 26 

Odlad mark och 

gräsyta 
2,55 0,1 0,26 62 

Summa 4,7  1,7 400 

 

Ett bakgrundflöde vid ett 20-årsregn för hela skolområdet i ett oexploaterat skick 

(avrinningskoefficient 0,1) har beräknats till cirka 55 l/s för en rinntid på 40 minuter. Detta 

flöde behöver dock strypas för att uppnå rening och fördröjning vid regn med tätare 

återkomsttid än 20 år.  

Efter genomförande av framtida markanvändning i enlighet med skissen i Figur 4 ovan, 

bedöms dagvattenflödet vid ett 20-årsregn bli cirka 400 l/s. 

 



 

 
10254231 • F-6 Skolan Norr - Katrineholm | 11   

 

Figur 5. Total magasinsvolym (reviderad 2020-02-10).  

 

Den fördröjningsvolym som behövs för att inte öka flödet för den exploaterade fastigheten i 

jämförelse mot den oexploaterade fastigheten har beräknats enligt Svenskt Vattens P110. 

Vid beräkning av fördröjningsvolymen har ett utflöde från delområdet på 55 l/s använts, vilket 

motsvarar ett utflöde för området vid ett 20-årsregn. Volymen som behöver fördröjas från det 

exploaterade området är cirka 520 m3, se Figur 5.   

5.2 FÖRORENINGSFÖRHÅLLANDEN  

Dagvatten som genereras inom området och avleds till Lasstorpsdiket ska renas så att 

Näsnarens ekologiska status inte försämras. 

Föroreningshalter och föroreningsmängder i området före och efter exploatering har 

beräknats i programmet Stormtac. Antaganden som gjorts i beräkningarna är:  

• ÅDT (årsdygnstrafik) för området. Då antalet elever på skolan är ca 530 - 630 stycken 

samt personal så har ÅDT=1000 antagits. 

Tabell 6 redovisar föroreningshalten utan rening och jämför halterna med riktvärden som 

Riktvärdesgruppen har tagit fram i ”Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, februari 

2009”. Dessa riktvärden gäller för Nivå 1 utsläpp till recipient, i form av mindre sjöar, 

vattendrag. Detta säger ingenting om vilka halter recipienten tål men ger däremot en grov 

fingervisning om hur halterna förhåller sig till ett ”normalt” dagvatten. Tabell 7 redovisar att de 

flesta av föroreningsmängderna i dagvattnet som leds vidare till Näsnaren kommer att öka 

efter exploatering om ingen rening av dagvatten sker. (Värt att notera är att riktvärdena 

beräknats fram utifrån att dagvattnet från alla tak, körytor, parkering samlas upp i 

dagvattenbrunnar och leds till recipienten i ledning utan att passera vägslänter, diken.) 
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Tabell 6. Resultat från Stormtac-beräkning avseende föroreningshalter och riktvärden (ug/l), utan 

rening. Halter som överskrider riktvärdena är markerade i rött. 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Oil 

ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l 

Nuvarande 

markanvändning 
110 2800 7,8 13 20 0,1 1,8 1,1 100000 170 

Planerad mark-

användning, utan 

rening 

100 1500 4,8 14 30 0,33 4,4 3,8 33000 310 

Riktvärde 1M 160 2000 8 18 75 0,40 10 15 40000 400 

 

Tabell 7. Resultat från Stormtac-beräkning avseende föroreningsmängd (kg/år), utan rening. 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Oil 

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

Nuvarande 

markanvändning 
0,82 20 0,056 0,091 0,14 0,00072 0,013 0,008 720 1,2 

Planerad mark-

användning, 

utan rening 

1,5 21 0,070 0,20 0,44 0,0048 0,064 0,055 480 4,5 

 

När marken bebyggs och andelen hårdgjorda ytor ökar kommer avrinningen öka och därmed 

även mängden föroreningar som når Näsnaren. Därför ökar t.ex. mängden av bly till 

Näsnaren mätt i kg per år trots att halten bly i dagvattnet blir lägre. Åtgärder som ökar 

infiltration, avdunstning och växtupptag kommer därför minska både flöde och föroreningar. 

6 FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING 

Grundprincipen för att säkerställa en långsiktig hållbar dagvattenhantering är att: 

1. Byggnader ska placeras på höjdpartier och grönytor i lågstråken.  

2. Dagvattenflöden ska begränsas genom infiltration och fördröjning. 

3. Dagvattnets föroreningsbelastning ska begränsas genom naturlig rening på väg till 

recipient. 

Avsteg från dessa principer kan vara svåra att rätta till i ett senare skede. Konflikter kan här 

uppstå mellan exploatörens önskemål och de restriktioner kommunen måste lägga på 

planområdet för att säkerställa en långsiktig hållbar dagvattenhantering. Eventuella konflikter 

bör identifieras i ett så tidigt stadium som möjligt. 
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6.1 BESKRIVNING AV FÖRESLAGNA DAGVATTENLÖSNINGAR 

Dagvattnet från parkeringen planeras avledas via dagvattenbrunnar till svackdike och vattnet 

från taket avledas på marken till svackdike. Svackdikena leds till den 

våtmark/översvämningsyta som planeras i den södra delen av skolområdet. I 

våtmarken/översvämningsytan föreslås fördröjning och rening (utöver den rening som ges i 

svackdiken). Vid förorenings- och flödesberäkningar i programmet Stormtac så delas utflödet 

från våtmarken upp i två steg; dels ett första utflöde vid regn (ca 10 l/s) med tätare 

återkomsttid än 20 år och dels ett större utflöde (ca 45 l/s) vid regn med en återkomsttid på 

20 år. Våtmarken föreslås ha ett utlopp i form av dagvattenledning på höjden +42,20. Ytan är 

relativt stor och det finns möjlighet till fördröjning av större volymer än behovet vid ett regn 

med 20 års återkomsttid, vilket är bra i händelse av extrem nederbörd. 

Därefter leds vattnet från skolområdet till Lasstorpsdiket strax utanför planområdet och 

sedan vidare till sjön Näsnaren.  

För de delar av skolområdet som består av grönytor, sker infiltration till viss del direkt i 

dessa. Vatten som inte infiltrerar kommer rinna på markytan mot lågpunkter som tex 

svackdiken. 

Ingen förändring föreslås i Lasstorpsdikets utformning. 

7 KONSEKVENSER AV FÖRESLAGEN PLAN 

Nedan redogörs för de konsekvenser som uppstår vid exploatering och vad följderna blir av 

de åtgärder som föreslås. 

7.1 FLÖDEN 

Efter genomförande av framtida markanvändning i enlighet med planskiss, bedöms 

dagvattenflödet vid ett 20-årsregn öka med ca 345 l/s jämfört med dagens markanvändning 

enligt Tabell 4 och Tabell 5. För att minska påverkan på recipienten Näsnaren, finns ett 

fördröjnings- och reningsbehov motsvarande en volym på 520 m3 enligt Figur 5. Denna 

volym bedöms kunna uppnås med ovan föreslagna åtgärder och flödet efter exploatering 

kommer därmed inte att öka. 

7.2 FÖRORENINGAR 

Vid exploatering av området kommer en ökning av flertalet metaller till recipient ske och 

därmed påverkas Näsnarens ekologiska status. Efter rening i föreslagna svackdiken och 

våtmark kan halter minskas till lägre än idag, se Tabell 5. Vad gäller mängder så minskar alla 

utom Ni och Cr vid jämförelse med dagens situation, se Tabell 9. I beräkningarna har det 

antagits att dagvatten från det oexploaterade området inte renas och att dagvatten från det 

exploaterade området renas i dikena som leder till våtmarken samt i våtmarken. Ytterligare 

rening kan även komma att ske i Lasstorpsdiket som leder från våtmarken till Näsnaren. Då 

Lasstorpsdiket ligger utanför området som ingår i denna rapport har det inte tagits med i 

beräkningarna.  
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I beräkningar i Stormtac har växtbädd valts som reningsmetod då den efterliknar 

våtmark/översvämningsyta mest. Inom området planeras också för två diken som därför har 

tagits med i beräkningarna. Dikenas totallängd har antagits bli cirka 330 meter, släntlutning 

1:2 och en bottenbredd på 0,5 meter. Resultatet av beräkningarna är att god rening uppnås 

vid vald reningsmetod. 

Tabell 8. Resultat från Stormtac-beräkning avseende föroreningshalter och riktvärden (µg/l), inkl 
rening. Halter som överskrider riktvärdena är markerade i rött. 

 

Enhet Nuvarande 

markanvändning 

Planerad mark-

användning, utan 

rening 

Riktvärde 1M 

Efter 

rening i 

våtmark 

P µg/l 110 110 160 38 

N µg/l 2800 1500 2000 790 

Pb µg/l 7,8 4,8 8,0 0,89 

Cu µg/l 13 14 18 4 

Zn µg/l 20 30 75 4,9 

Cd µg/l 0,1 0,33 0,40 0,078 

Cr µg/l 1,8 4,4 10 0,58 

Ni µg/l 1,1 3,8 15 0,83 

SS µg/l 100000 33000 40000 6400 

Oil µg/l 170 310 400 25 
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Tabell 9. Resultat från Stormtac-beräkning avseende föroreningsmängd (kg/år). 

 

Enhet 

Nuvarande mark-

användning, utan 

rening 

Planerad mark-

användning, utan 

rening 

Efter rening i 

våtmark 

P kg/år 0,82 1,5 0,55 

N kg/år 20 21 11 

Pb kg/år 0,056 0,070 0,013 

Cu kg/år 0,091 0,20 0,059 

Zn kg/år 0,14 0,44 0,072 

Cd kg/år 0,00072 0,0048 0,0011 

Cr kg/år 0,013 0,064 0,0085 

Ni kg/år 0,0080 0,055 0,012 

SS kg/år 720 480 94 

Oil kg/år 1,2 4,5 0,36 

 

7.3 MILJÖKVALITETSNORMER 

De kvalitetsfaktorer under ekologisk status som bedöms kunna påverkas av delområdets 

exploatering är de biologiska kvalitetsfaktorerna ”växtplankton” och ”makrofyter” samt den 

fysikaliskt kemiska kvalitetsfaktorn ”näringsämnen”.  

Med framtida markanvändning, utan någon reningsåtgärd, kommer tillförseln av i stort sett 

alla föroreningar att öka. Då dagvattnet föreslås renas och fördröjas i en våtmark, kommer 

föroreningsmängderna att minska. Med en korrekt utformad våtmark kommer alltså 

Näsnarens ekologiska status inte försämras och möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen 

inte minska.  

Delområdets exploatering bedöms inte påverka recipienten Näsnarens hydromorfologiska 

kvalitetsfaktor ”konnektivitet”, då planområdet ligger cirka 1 - 1,5 km uppströms. 

7.4 ÖVERSVÄMNINGSRISK 

Ur dagvattensynpunkt är det viktigt att höjdsättningen utförs så att skador förhindras på 

byggnader och anläggningar vid skyfall och höga flöden. Vid dessa tillfällen måste dagvattnet 

där det är möjligt kunna rinna ytligt genom och ut från det nya området. Vid höjdsättning av 

fastigheterna bör hänsyn tas till skyfall. Det är viktigt att beakta följande punkter med 

avseende på dagvatten: 
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• Lägsta golvnivå ska placeras med marginal högre än kringliggande mark.  

• Marken ska luta ut från byggnader. 

• Marken höjdsätts så dagvattnet kan rinna med självfall via dagvattensystemet mot 

ytor anlagda för flödesutjämning. 

Genom att skapa miljöer som är översvämningståliga ökas säkerheten vid extrema 

väderförhållanden. Detta kan förhindra skador på bebyggelse, föroreningsutsläpp från 

dagvatten och minska kraftiga flöden till recipienten.  

Ovanstående punkter beaktas i föreslagen dagvattenskiss, se Figur 4. Skolbyggnaden har 

en färdig golvnivå på +44,50, medan närmast omkringliggande mark ligger på cirka +44,20 - 

44,30. Marken inom skolområdet planeras höjdsättas så att dagvattenavrinning ut från 

skolområdet kan ske ytledes vid intensiva regn och så att inga instängda områden bildas. I 

skolområdets utkant (längs blivande gång och cykelväg) anläggs en låg höjdrygg på +42,90. 

När vattnet i våtmarken stigit till den nivån kommer det således rinna ut från skolområdet 

ytledes. Detta bedöms ge tillräcklig marginal (1,6 m) till golvnivån i byggnaden.  

I det västra hörnet av området i anslutning till svackdiket som leder från parkeringen finns 

ytterligare en översilningsyta/lågpunkt som kan utnyttjas vid mycket kraftiga regn. I händelse 

av att svackdikets volym inte skulle räcka till bedöms det vara acceptabelt att vattnet silas 

över grönytan och sedan samlas i den översvämningsyta som finns markerad i Figur 4 med 

namnet fuktäng. 

Vid mycket kraftiga regn kommer vattennivån i Lasstorpsdiket stiga. För att undvika att 

vattnet (som i dagsläget bedöms vara förorenat) dämmer in på skolområdet via 

dagvattenledningen (projekterad nivå +42,20) så förses utloppet med en backventil. 

Utifrån tillgängligt höjddata i området kan konstateras att om diket skulle svämma över så 

rinner vattnet ut på kringliggande mark sydväst om diket (nivåer ca +42,00 till +42,50) medan 

det på andra sidan skulle hindras av den gång- och cykelbana och höjdrygg på +42,90 som 

planeras där. 

Enligt DHI:s dagvattenmodellering (DHI, 2018) så ligger dock de största riskerna för 

översvämning i Lasstorpsdiket sydöst om planområdet, se Figur 6. 
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Figur 6. Kartläggning av översvämningsrisker i Lasstorpsdiket, färgade ytor markerar 
marköversvämning vid vattenansamling. (DHI, 2018) 

 

  



 

 
 

 
18 | 10254231  • F-6 Skolan Norr - Katrineholm 

8 REFERENSER 

DHI, 2018. Dagvattenmodellering Katrineholm. Ingemar Clementson. 2019-01-29 

Jan Lindahl, 2019. Kontakt med Jan Lindahl, Landskapsarkitekt, telefon 070-360 81 43, e-

post: jan@atteljestattin.se. Mail 2019-11-17 

Katrineholms kommun, 2019a. Handlingsplan för dagvatten 2018 - 2021 – övergripande 

inriktningsdokument. Katrineholms kommun. Giltighetstid 2018-03-01 – 2021-12-31.  

Katrineholms kommun, 2019b. Kontakt med Ellen Liljencrantz, Planarkitekt, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00, e-post: 

Ellen.Liljencrantz@katrineholm.se, Katrineholms kommun. Mail 2019-10-28 

Lantmäteriet, 2019.  

https://kso.etjanster.lantmateriet.se/ 

Tillgänglig 2019-11-04 

Länsstyrelsens webbGIS, 2019. Länsstyrelsen Södermanlands län. 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=46cb29e18ffc47f9a9f136c5f4798e2c  

Tillgänglig 2019-11-04 

SGU, 2019a. Sveriges Geologiska Undersökning. Jordartskartan:  

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html  

Tillgänglig 2019-11-05  

SGU, 2019b. Sveriges Geologiska Undersökning. Genomsläpplighetskartan:  

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-genomslapplighet.html 

Tillgänglig 2019-11-07 

Stormtac, 2019. Stormtac webbapplikation: 

http://app.stormtac.com/ 

Tillgänglig 2019-11-12 

Svenskt Vatten, 2016. Avledning av dag- drän- och spillvatten. Publikation P110. 

VISS, 2019. VattenInformationsSystem Sverige:  

http://viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx.  

Tillgänglig 2019-10-31 

 

  

mailto:jan@atteljestattin.se
mailto:Ellen.Liljencrantz@katrineholm.se
https://kso.etjanster.lantmateriet.se/
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=46cb29e18ffc47f9a9f136c5f4798e2c
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-genomslapplighet.html
http://app.stormtac.com/
http://viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx


 

 
10254231 • F-6 Skolan Norr - Katrineholm | 19   

 

 

 

 

 

VI ÄR WSP 

 

 

 

WSP Sverige AB 
Box 8094  
700 08 ÖREBRO  
Besök: Krontorpsgatan1  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 

 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala 

marknader med stöd av global expertis. Som tekniska 

experter och strategiska rådgivare har vi tillgång till 

ingenjörer, tekniker, naturvetare, planerare, utredare 

och miljöspecialister liksom professionella projektörer, 

konstruktörer och projektledare. Vi erbjuder hållbara 

lösningar inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur 

och Miljö & Energi. Med drygt 36 500 medarbetare på 

500 kontor i 40 länder medverkar vi till en hållbar 

samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700 

medarbetare. www.wsp.com 

 

 


