
     2017-06-10 

 
 

 
GEMA VVS Teknik AB  Slottsgatan 21 Telefon 021-448 04 30 org.nr 
  722 11 VÄSTERÅS www.gema.se     556820-3540 

Dagvattenutredning till detaljplan för Norrmalm 4, Västerås 
 
Handläggare 

Gunnar Eriksson 

070-513 88 20;   021-448 04 30 

gunnar.eriksson@gema.se 

 

 

 
 

Bakgrund 
 

Dagvattenutredningen ska utgöra underlag för förberedelse till ny detaljplan. Planområdet 
ligger vid vägkorsningen Skultunavägen / S:ta Ursulas väg i Västerås. Området består i 
dagsläget av ett grönområde och asfaltyta intill befintlig bebyggelse samt cykelbana med 
tillhörande grässlänt. 
 
Exploateringen av området kommer innebära ett något större dagvattenflödet från 
planområdet och mer biltrafik och därmed mer föroreningar till dagvattnet. 
 
Västerås dagvattenpolicy har målet att minska dagvattenflödet och 
föroreningsbelastningen till Mälaren. Detta medför att fördröjning och rening av 
dagvattnet behövs. 
 
Enligt dagvattenpolicyn så ska det främst vara öppna tröga lösningar som ska vara en del 
av gestaltningen.  
 
 

Områdesbeskrivning 
 

Planområdet är i dag detaljplanelagt bostadsområde.  
 

 
 
Bild 1: Nuvarande markanvändning  
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Befintlig dagvattensituation 
 
Dagvatten från angränsande områden rinner till och genom planområdet, dagvatten från 
planområdet avvattnas i dagsläget söderut och västerut. Det finns inget instängt område inom 
detaljplaneområdet. 
 

 
 
 
Bild 2: Avrinningsvägar från planområde. 

 
 
I tabell 1 visas beräknade dagvattenflöden för befintlig situation vid ett 10-års regn med 
varaktigheten 10 min. Regnintensiteten är bedömd att uppgå till ca 0,0228 l/s, m2 med en 
klimatfaktor på 1,25. Reducerade arean är beräknad med avrinningskoefficienter, de 
dimensionerande uppgifterna är hämtade ifrån Svenskt vatten publikation P110.  
 

Tabell 1 - Dagvattenflöden vid ett 10 års regn med varaktigheten 10 min, före exploateringen 

 

Befintlig mark i 

planområdet 

Area (m2) Red area (m2) Flöde (l/s) 

Tak (0,9) 0 0 0 

Asfalt (0,8) 450 
 

360 10 

Grönyta (0,1) 850 85 3 

Summa 1300 445 13 
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Dagvattensituation efter exploatering 

 
Tabell 2 - Dagvattenflöden vid ett 10 års regn med varaktigheten 10 min, efter exploateringen 

 

Mark i 

planområdet 

Area (m2) Red area (m2) Flöde (l/s) 

Tak (0,9) 420 370 11 

Asfalt (0,8) 590 
 

472 13 

Grönyta (0,1) 290 29 1 

Summa 1300 871 25 

 
 

 
 
 
Bild 3: Planerad bebyggelse 

 
Byggnaden uppförs över befintlig cykelbana, vilket innebär att dagvattenflödet  
nedför slänten mot cykelbana blir lägre. Byggnadens takvatten leds in till 
fördröjningsmagasin på innergården. 
 
Dagvattenpolicyn eftersträvar att alla nya detaljplaner ska fördröja dagvattnet liknande 
naturmark. Det gör att planområdet bör eftersträva en största avrinning på 15 l/s, ha (1,5 
*10-3 l/s, m2). Det ger att planområdet bör eftersträva en avrinning på 2 l/s.  
 
Efter exploateringen så behövs en total magasineringsvolym på 14 m3. 
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Föreslagna lösningar för dagvattenhantering 
 
Dagvattnet från parkeringsytan och övrig hårdgjord yta leds ut på angränsande 
planterringsyta för rening och fördröjning innan det vidare leds till den kommunala 
dagvattenledningen. Takvattnet från bostadshuset leds till ett fördröjningsmagasin under 
mark. Miljörumshuset och skärmtaket över cykelparkeringen förses med sedumtak samt 
stuprör med utkastare mot planteringsyta och grönyta. 
 
 
 

 
 
 
Bild 4: förslag på dagvattenlösning. 
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Dagvatten vid händelse av extrema regn 
 
Färdigt golv ska vara minst 0,2 m över angränsande gata.  
 
Vid källartrappor markerade A och B finns risk för översvämning. Sarghöjd runt trapporna 
justeras. 
 
 

 
Bild 5: Dagvattnets rörelser vid skyfallsregn. 
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Diskussion och slutsats 
 
Situationsplanen för Norrmalm 1 har gåtts igenom ur ett dagvattenperspektiv. Beräkningar av 
flöden och föroreningar har utförts och förslag till åtgärder för att omhänderta dagvatten har 
tagits fram utifrån riktlinjerna i Västerås stads dagvatten policy. Följande slutsatser kan dras 
utifrån genomförd utredning:  

• Beräkning av dimensionerande dagvattenflöde indikerar att omkring 14 m3 behöver 
fördröjas inom planområdet för att uppfylla VA-huvudmannen Mälarenergis 
fördröjningskrav för utsläpp till dagvattennätet.  

• För att exploateringen av planområdet ska bidra till att minska belastningen av 
samtliga föroreningar från planområdet rekommenderas att åtgärder utförs. Dessa 
åtgärder ska syfta till att både rena och fördröja dagvatten.  

• Åtgärdsförslag har tagits fram i en systemlösning för dagvatten för detaljplanen. 
Systemlösningen omfattar fördröjning och rening inom planområdet, gröna tak på 
mindre takytor såsom miljöhus skärmtak över cykelparkeringar. Parkeringar och 
hårdgjorda ytor lutas mot planteringsytor för fördröjning och reduktion av föroreningar 
innan anslutning sker till ledningsnätet.  

• Planområdets principiella höjdsättning ska möjliggöra att dagvatten kan rinna undan 
vid mycket kraftiga regn (nederbörd med återkomsttid 100 år). Ett förslag till 
sekundära avrinningsvägar har tagits fram och redovisas i rapporten. Exploateringen 
bedöms inte påverka nedströms liggande områden negativt.  

• Det finnas goda förutsättningar att omhänderta dagvatten inom planområdet.  

• För att säkerställa att inte byggnader inom planområdet tar skada bör husen utformas 
som lokala höjdpunkter. Höjdsättning för färdigt golv behöver anpassas för att erhålla 
tillräckligt skydd mot skador.  
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