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Förord
I oktober 2017 fick Miljö & Avfallsbyrån i uppdrag av Imperia Fastigheter AB
att genomföra en dagvattenutredning i samband med detaljplanearbetet för
Lothar 5.
Projektet har genomförts av Henrik Säfvestad och Helene Åberg vid Miljö &
Avfallsbyrån samt Fredrik Wolff vid Mitta AB.
Västerås 2017-11-02

Henrik Säfvestad
Uppdragsledare
Miljö & Avfallsbyrån

Omslagsbild: Illustration av den framtida utformningen av fastigheten. (källa: Archus
Arkitektur)
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1 Bakgrund och syfte
Imperia Fastigheter AB planerar för en byggnation på fastigheten Lothar 5 i
Västerås. Framtagande av detaljplan för fastigheten pågår. I linje med
Västerås stads dagvattenpolicy ska dagvatten utredas i alla planer. Miljö &
Avfallsbyrån har fått i uppdrag att utreda hur dagvatten ska hanteras inom
detaljplaneområdet.
Syftet med dagvattenutredningen är att klargöra dagvattenflöden och
föroreningar som detaljplanen kan ge upphov till och att utreda behovet av
fördröjning samt ange lämpliga åtgärder för hantering och rening av det
dagvatten som uppkommer inom planområdet.

2 Riktlinjer för planering av dagvatten
2.1 Västerås dagvattenpolicy
En dagvattenpolicy för Västerås stad antogs 2014-03-06 av
Kommunfullmäktige. Syftet med policyn är att skapa genomtänkta,
miljöanpassade och kostnadseffektiva strategier för att rena och i möjligaste
mån minska mängden dagvatten som avleds inom planlagt område. I policyn
framförs följande övergripande mål:
•

Dagvattenflöden till Mälaren minimeras.

•

Grundvattenbalansen bibehålls.

•

Övergödning och föroreningar orsakade av dagvatten minimeras i
grundvatten, sjöar och vattendrag.

•

Dagvatten ses som en resurs vid utbyggnad av staden.

•

Skador orsakade av dagvatten förebyggs och minimeras på fastigheter
och anläggningar.

•

Staden arbetar för en hållbar dagvattenhantering inom egna
verksamheter och agerar som god förebild för privata aktörer.

•

Kunskapen om dagvatten ökar.

•

Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som möjligt. I första
hand ska tröga system användas.

•

Förorenaren betalar.

•

Dagvatten ska göras synligt och vara en del av gestaltningen.

•

Dagvatten ska utredas i alla planer.

Enligt policyn ska omhändertagande och rening av dagvatten ske om
riktvärden för föroreningshalter i tabell 1 överskrids. Redovisade riktvärden i
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tabell 1 gäller för utsläpp till dagvattenledning. Andra riktvärden gäller
beroende på typ av recipient samt om utsläppet sker direkt till recipient eller
först avleds via dike eller damm. I föreliggande utredning jämförs halter för
utsläpp till dagvattenledning innan utsläpp sker i recipient.

Tabell 1

Riktvärden för dagvattenutsläpp (årsmedelhalter) till dagvattenledning

Ämne

Enhet

Riktvärde

Fosfor (P)

µg/l

250

Kväve (N)

mg/l

3,5

Bly (Pb)

µg/l

15

Koppar (Cu)

µg/l

40

Zink (Zn)

µg/l

150

Kadmium (Cd)

µg/l

0,5

Krom (Cr)

µg/l

25

Nickel (Ni)

µg/l

30

Kvicksilver (Hg)

µg/l

0,1

Suspenderad substans (SS)

mg/l

100

Olja

mg/l

1

Benso(a)pyren

µg/l

0,1

Bedömningar måste dock göras i det enskilda fallet och utifrån bedömningar
av recipientens känslighet.

2.2 Svenskt Vatten P110
I Svenskt Vattens publikation P 110 ges rekommendationer för nya
exploateringsområden och vilken hänsyn som bör tas till framtida
klimatförändringar. Enligt publikationen bör nederbördsintensiteten ökas
med 25% vid dagvattenberäkningar för att ta hänsyn till klimatförändringar.
Dagvattenberäkningar har genomförts enligt denna publikation.

3 Nuvarande förhållanden
3.1 Områdesbeskrivning
Området är beläget strax öster om stadskärnan, cirka 500 meter norr om
Västerås Centralstation.
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Planområdets placering (plangräns markerad med rött).

Fastighetens area är cirka 1 460 m2. På fastighetens norra del ligger Hahrska
Palazet och övriga delar av fastigheten är hårdgjord med asfalt och
kullersten.

3.2 Recipient och miljökvalitetsnormer
Dagvatten från befintliga markytor tas om hand genom avledning till
gatumark samt brunnar och leds via dagvattenledning till Svartån. Svartån är
belägen sydväst om rubricerad fastighet och mynnar i sjön Mälaren (Västerås
hamnområde), se figur 2.

Figur 2

Planområdets placering (röd fyrkant) i förhållande till recipient för dagvatten,
Svartån, som sedan mynnar i Mälaren (Västerås hamnområde).
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Vid Svartån råder under vattenrelaterade Natura 2000. Syftet med direktivet
är att bevara biologisk mångfald och arter.
Den ekologiska statusen för Svartån (Svartån – SE661626-153765) har
klassificerats till måttlig, bland annat på grund av övergödning. Enligt
miljökvalitetsnormen för Svartån ska god ekologisk status uppnås till år
2027. Svartån uppnår idag heller inte god kemisk status, till följd av förhöjda
kvicksilverhalter i fisk och med avseende på polybromerade difenyletrar
(PBDE). Det finns idag ingen beslutad tidpunkt för när miljökvalitetsnormen
god kemisk status i Svartån ska ha uppnåtts.
Svartån mynnar i sjön Mälaren (Västerås hamnområde) som ska skyddas
från påverkan. Västerås hamnområde har måttlig ekologisk status och den
kemiska ytvattenstatusen uppnår ej god kemisk status. Här finns också
problem med övergödning och miljögifter.
Från öst till väst sträcker sig Mälaren omkring 120 kilometer och den
beräknas innehålla 14,3 miljarder kubikmeter vatten. Mälaren är en
vattentäkt för 1,3 miljoner människor, bland annat tar Stockholm vatten,
Norrvatten och Västerås Stad sitt råvatten från sjön.

3.3 Markförhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta domineras centrala Västerås av lera och
postglacial finlera. Ovanpå leran ligger fyllnadsmassor. Berggrunden i
området består av sur vulkanisk bergart och sedimentära bergarter. Det finns
inget grundvattenmagasin i anslutning till det aktuella området.
Enligt Wescons Miljökonsult AB:s ”Lothar 5, Västerås – översiktlig
miljöteknisk markundersökning” (daterad 2017-09-28) så påträffades tre
olika fyllnadsmaterial och mäktigheten på fyllnadsmassorna var generellt ca
en meter. Undersökningen visade att fyllnadsmassorna är förorenade.

3.4 Skyfalls-scenario
Rubricerad tomtmark uppges inte vara potentiellt riskområde enligt SMHI:s
skyfallskartering. Nedan översikt visar riskområden med djup över 1 m (rött)
eller över 0,2 m (rosa) vid kraftiga skyfall.
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Planområde

Figur 3

Potentiella riskområden och flödeslinjer enligt Länsstyrelsens
skyfallskartering. Plangräns markerad i rött.

4 Dagvattenberäkningar
4.1 Områdesindelning
Dagvatten som genereras inom tomtmark har studerats avseende
dagvattenflöden och föroreningshalter. Rubricerad tomtmark kan ses på
ritning, bilaga 1. Beräkningar har utförts för tomtmark för att få en samlad
uppfattning avseende lämplig dagvattenhantering inom tomtmark. Markytor
inom tomtmark kan ses i bilaga 2.

4.2 Dimensionerande flöde och magasinsvolym
Exploatering kommer innebära liknande dagvattenflöde inom och från
tomtmark som i nuläget. Åtgärder med fördröjning och trög avledning av
dagvattenflöde ska genomföras innan avledning till dagvattenledningen i
gatan eller annan av kommunen anvisad plats.
Areor avseende utnyttjande inom tomtmark planeras enligt följande:
Ny byggnadsyta:

ca 155 m2
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Vid beräkningar har avtappningsflödet begränsats till 18 l/s per reducerad
avrinningsarea (l/s ha_red). Maximalt avtappningsflöde från tomtmark vid
10-årsregn beräknas enligt uppgift från kommunen vara 15 l/s och hektar
(ha).
Dagvattengenererande markytor (reducerad avrinningsarea, ha_red) och
magasinsvolym har beräknats för aktuell tomtmark. Sammanställning av
dagvattengenererande markytor och magasinsvolymer kan ses i bilaga 2 och
3.
Dagvattenflöde vid 2 och 10-årsregn (inklusive klimatfaktor 1,25) samt 100årsregn har beräknats för aktuell tomtmark. Sammanställning av
dimensionerande dagvattenflöde kan ses i bilaga 4.
Total fördröjnings-/magasinsvolym vid 10-årsregn beräknas till cirka 30 m3
(inklusive klimatfaktor 1,25).

4.3 Dagvattenkvalitet
Dagvattnet inom tomtmark härrör i första hand från hårdgjorda ytor i form
av tak, asfalt-/parkeringsytor och stensatta ytor. Föroreningarna förväntas
bli låga från tak och låga-måttliga från övriga hårdgjorda ytor, exempelvis
parkeringsyta.
Dagvatten från detaljplanområdet bedöms innehålla följande
föroreningshalter:
Markanvändning

Föroreningshalt

Takytor

Låga

Grönytor

Låga

Parkeringsyta

Låga-Måttliga

5 Förslag till dagvattenhantering
5.1 Generella funktionskrav
Vid behov ska rening ske inom fastighet före anslutning till allmänna
dagvattenhantering. Inom tomtmark föreslås dagvattenavrinningen ske via
markytor (körytor, parkering) mot mindre gräsförsedda dräneringsstråk
(svackdike) och vidare till dagvattenledningen. Dagvattenavrinningen från
parkeringsyta kan då genomgå viss rening.
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Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) kan inte ske genom
infiltration. Infiltration/fördröjning av dagvatten kan genomföras inom
tomtmark där grönytor, dräneringsstråk, makadam fyllning eller
fördröjningsmagasin anläggs.
Följande funktionskrav föreslås inom detaljplanområdet:
•

Dagvatten från tak och andra hårdgjorda ytor ska avledas ovan mark
till dräneringsstråk eller brunn till gatumark enligt kommunens
anvisning.

•

Innan avledning till kommunens dagvattensystem krävs
fördröjning/magasinering.

•

Dagvatten från parkerings-/körytor ska renas via gräsförsedda
dräneringsstråk eller motsvarande rening.

•

Dräneringsstråk ska vid behov förses med dagvattenintag, som ligger
högre än botten, för att eliminera risken för översvämning vid
byggnad och på tomtmark.

•

Dagvattenavrinningen dimensioneras för ett regn med 10 års
återkomsttid och avtappningsflöde motsvarande 15 l/s och hektar.

•

Fördröjningsvolymen bör motsvara minst 200 m3/ha hårdgjord yta
inom tomtmark.

•

Avvattningen ska ske så att risken för besvärande dämningar och
översvämningar minimeras, vilket kan innebära att vissa
avrinningsytor behöver dagvattenintag i markplan. Dagvattenbrunn
ska ha sandfång.

•

Dränering för husgrund ska anslutas till ny dagvattenledning och
anslutningen utformas så att allvarliga konsekvenser undviks vid
överbelastning.

Översiktligt förslag till dagvattenavrinningens flödesriktning inom tomtmark
kan ses i bilaga 1

5.2 Tekniska lösningar
Nedan ses tekniska lösningar som kan vara aktuella inom planområdet:
Tomtmark
Infiltration på gräsytor, genomsläppliga beläggningar, infiltration,
avvattnings-/dränstråk och fördröjning i gräs-, grus- och makadamfyllningar
samt fördröjningsmagasin.
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Figur 4

Exempel utformning av dräneringsstråk

Figur 5

Exempel avledning mot gräsyta och dränstråkerings från byggnad eller
parkeringsytor.

Figur 6

Exempel trög avledning med öppna avvattningstråk
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Exempel fördröjningsmagasin

5.3 Anslutning till allmänna dagvattensystemet
Anslutning till allmänna dagvattensystemet sker till kommunens anvisade
dagvattenledningar, gatumark inom allmän platsmark.

5.4

Höjdsättning tomtmark, parkeringsyta mm

Byggnader behöver skyddas mot ytligt dagvattenflöde från såväl omgivande
mark och den egna tomtmarken genom en bra höjdsättning. Höjdsättningen
ska beaktas inom tomtmark så att risken för översvämningar elimineras.

5.5

Fördröjning av dagvattenflöde

Fördröjning av dagvattenavledningen planeras i vattnets väg från tomtmark
till dagvattenanslutningen. Inom tomtmark ska fördröjning och
magasinering genomföras med fördröjning nära källan, trög avledning samt
samlad fördröjning.
Innan dagvattenavledning sker till dagvattenledning leds dagvatten via
infiltrationsytor (om möjligt) eller dräneringsstråk. I fördröjningsmagasin
sker resterande fördröjning innan avledning till kommunens
dagvattenledning.

5.6 Rening av dagvatten
Beroende på verksamhet ska nödvändig rening av dagvatten ske på
tomtmark.
Genom att låta dagvatten rinna ut över gräsytor mot dräneringsstråk med
magasinvolym kan föroreningar fastläggas och ges möjlighet att tas upp av
vegetation. Dagvatten från parkeringsytan kan även ledas via avskiljare.
Ingen rening av dagvatten kommer ske på allmän platsmark.
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5.7 Utsläpp vid olyckshändelse
Vid olyckshändelser i form av miljöfarliga utsläpp, till exempel vid utsläpp av
farligt gods från tankbil och utsläpp ska åtgärder vidtas under planering och
utförande avseende dagvattenhanteringen inom tomtmark.
Föreslagen utformning ger möjligheter till avstängning av
dagvattenavrinningen från parkeringsytan. Gräsförsedda dräneringsstråk
fungerar inte bara som reningsanläggning, utan vid större utsläpp finns
möjligt att direkt på plats ta hand om och utföra sanering innan
föroreningarna runnit vidare.

6 Slutsatser och rekommendationer
Framtida exploatering kommer innebära obetydligt högre och snabbare
dagvattenflöde inom och från rubricerad fastighet, vilket beror på den större
andel hårdgjorda ytor som finns i nuläget.
Vår bedömning är att risken för översvämningar på rubricerad tomtmark är
liten när höjdsättningen (marklutningar) och dagvattenavledningen utförs
enligt föreslagna alternativ i föreliggande utredning.
Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor leds fördröjt till kommunens
dagvattenledningar och vidare till recipienten Svartån och därefter ut till
Mälaren (Västerås hamnområde).
Fördröjning och reglering av avtappningsflöde ska genomföras inom
tomtmark.
Genom att låta dagvattnet ledas ut över dräneringsstråk (svackdike) som är
uppbyggda med både gräs och jord-/krossmaterial erhålls en väl fungerande
rening av dagvattnet.
Det är av vikt att blivande fastighetsägare, entreprenörer och övriga aktuella
aktörer ska delges information för att uppnå ett fullgott resultat avseende
dagvattenhantering.
Slutsatsen är att exploateringen, förutsatt att fördröjande och renande
åtgärder införs, inte bedöms försämra den ekologiska eller kemiska statusen
för vattenförekomsten Svartån eller Mälaren- Västerås hamnområde. Inte
heller bedöms möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten
försämras på lång sikt genom genomförande av detaljplanen.
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BILAGA 1

Tak: 350 m²

Tak: 720 m²

Tak: 45 m²

Tak: 35 m²

170 m²

GÅRD

Tak: 40 m²

Tak: 315 m²

240 m²

P-PLATS

Dv

10 m²

TIMMERMANSGATAN

165 m²

Asfalt 340 m²

0

Tak: 700 m²

155 m²

STORA GATAN

NY BYGGNAD

10

420 m²

LOTHAR 5 (535 m², Hahrska Palazet)

AKTUELL TOMTMARK (area:1460 m²)

45 m²

Dv

20

130 m²

Dv

P-PLATS

MIMERGATAN

Spv
Kv
Dv

30

Torg

40

Kommunens VA-ledningar

Kommunens VA-ledningar

50 meter

820016

PLAN

LOTHAR 5

DV100

VÄSTERÅS KOMMUN

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 16 30
HÖJDSYSTEM: RH2000

PRELIMINÄR
DAGVATTENAVRINNING

Hårdgjorda ytor (ex. asfalt)

Stensatta markytor inkl
små gräsytor.
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BILAGA 4
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dim (dimensionerande flöde) för aktuellt

Kommentar: Förutsättningar i beräkningar utgår från att hela markytan inom rubricerad tomtmark utgörs av tak, asfalt och stensatt markyta.

Avser: Rubricerad tomtmark efter byggnation
2-årsregn:
0,121 (ha red) x 134 l/s, ha red x 1,25 20,3 l/s
10-årsregn:
0,121 (ha red) x 228 l/s, ha red x 1,25 34,5 l/s
100-årsregn:
0,121 (ha red) x 48 l/s, ha red x 1,25 74,0 l/s

Avser: Rubricerad tomtmark innan byggnation (Lothar 5)
2-årsregn:
0,118 (ha red) x 134 l/s, ha red x 1,25 1 ,8 l/s
10-årsregn:
0,118 (ha red) x 228 l/s, ha red x 1,25 33,6 l/s
100-årsregn:
0,118 (ha red) x 48 l/s, ha red x 1,25 72,1 l/s

Förklaring: Sammanställning av dagvattengenererande ytor för rubricerad tomtmark kan ses i bilaga 1 (DV100) och bilaga 2-3.
avrinningsområde redovisas nedan.

Beräkning av dagvattenflöden är utförda enligt Svenskt Vatten 110 (Dahlström, 2010). 2-årsregn 10 min, 134 l/s ha red och 10-årsregn 10 min, 228 l/s ha red.
Klimatfaktorn föreslås till 1,25 (ref Svenskt Vatten 110). Vid beräkning för 100-årsregn (10 min) används 48 l/s ha red.

Daterad:

Sammanställning dagvattenflöde

Lothar 5 Väster s Kommun

