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Sammanfattning 
Dagvattenproblematiken har uppkommit främst genom urbaniseringen där markens 
naturliga infiltration har begränsats. De hårdgjorda ytor av både asfalt och byggnader 
har bidragit med både förändringar i flöde och föroreningshalter, som för det mesta inte 
kan tas om hand i avloppsreningsverken utan leds direkt ut till närmaste vattendrag eller 
till havet för att minska risken för översvämningar på både gator och källare.  
Genom att utnyttja det naturliga ekosystemet som exempelvis våtmarker och diken, är 
det ett billigt, effektivt sätt för att omhänderta dagvattnet samt att det gynnar bildningen 
av grundvatten samt den biologiska mångfalden. Gröna tak minskar uppkomsten av 
dagvatten vid källan, svackdiken leder dagvattnet och tillåter en långsam infiltration 
samt flera olika lösningar på magasinering vid extrem nederbörd.  
 
I denna studie utvärderas ett fåtal olika naturliga fördröjnings- och utjämningsmetoder 
för att sedan ge ett förslag på utformning av ett industriområde i Nyköpings kommun 
som ska planläggas för att bli ett bostadsområde. Utmaningar vid införandet av olika 
naturliga dagvattensystem är behovet av markyta då man måste förhålla sig till de 
befintliga byggnaderna och samtidigt få en tillräcklig dränering. 
Mycket i rapporten utgår från Södermanlands län men tar även upp förväntade 
nederbördsmängder för hela landet som är väsentligt för ett optimalt dagvattenarbete.  
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Abstract 
In urban areas stormwater have become a problem due to limited infiltration. 
Impermeable surfaces such as asphalt covers and buildings cause changes in the flow of 
water and content of contaminating products, which normally are not processed by 
sewage treatment works. Instead, the stormwater often drained off to an adjacent 
watercourse which end in a lake or the sea, in order to limit inundation of streets and 
cellars in houses. Using vegetated recipients, such as wetlands, tree plantations, grass 
and herbcovered surfaces is anefficient and economical way to manage 
stormwaterinflow, which also improves the infiltration and the biodiversity in the area. 
Green ceilings reduce the formation of stormwater, especially designed ditches are 
efficient storage at extreme rainfalls and slow down the drainage 
 
In this study, a few different natural retaining and equalisation methods are evaluated 
and  proposed for the design of an industrial area in Nyköping municipality which is 
planned to be a residential area. Challenges for the introduction of various natural water 
systems are that they need land space and relate to the existing buildings and at the 
same time get a sufficient drainage. Much of the report is based on the requirement in 
the area of Södermanland county, but also presents expected precipitation rates for the 
entire country that are essential for optimal water treatment 
 
 

Nyckelord 
Stormwater, stormwater management, dagvattenhantering, hållbar dagvattenhantering, 
lokalt omhändertagande av dagvatten, klimatförändringar, fördröjningsmetoder.  
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1. INLEDNING 
Det regn- och smältvatten som inte infiltreras i marken utan rinner via diken eller 
vattenledningar ut i större vattendrag, sjöar eller hav kallas dagvatten.  
Dagvattnet renas oftast inte då det belastar de kommunala avloppsreningsverken på 
grund av de oftast stora flödena med dess höga föroreningshalt (Clemante, 2015). 
Det är vid urbanisering som det anläggs hårda ytor i form av asfalt och byggnader vilket 
leder till en minskning av jordens naturliga infiltration (Fletcher m.fl. 2012). Det 
traditionella sättet att hantera situationen har varit att öka storleken på ledningarna och 
bygga underjordiska magasin (Thornell, 2013) och sedan leda det direkt ut till 
recipienten utan någon rening av dess innehåll på föroreningar 
(CanadianWaterNetwork, 2014), vilket idag ger negativa miljöeffekter för recipienter. 
Vilka föroreningar som dagvattnet kan innehålla beror på avrinningsområdet med dess 
olika aktiviteter som kan sprida föroreningar till både mark och vatten. Förorenings-
innehållet bestämmer behovet av rening (Persson, 2005) men dagvatten innehåller 
generellt förhöjda halter utav tungmetaller, polymatiska kolväten, salter och 
näringsämnen som ger påverkningar på det naturliga ekosystemet. Föroreningshalterna 
varierar under ett regntillfälle där den första nederbörden tar med sig dagvatten med de 
högsta halterna för att sedan minska i takt med avrinningen.  
Dagvattenhanteringen har blivit allt viktigare för att kunna leva upp till EU:s 
ramdirektiv för vatten (Blecken, 2016) och för att nå de svenska miljökvalitetsmålen.  
 
Det här arbetet är en generell studie om hållbardagvattenhantering som sedan är 
implementerat till en fallstudie där ett industriområde ska etableras med bostäder 
blandat med kontor och små butiker. Området belastar idag dagvattennätet men för 
nuvarande räcker dimentioneringen, men vid förändring av området kommer läget se 
annorlunda ut och det skall då utvärderas.  
 
 
1.1 Fallstudie 
Fallstudien är ett förslag från Nyköpings kommun och Structor Nyköping som vill se en 
oberoende granskare ta sig an dagvattenfrågan från ett hållbarhetsperspektiv, frånsett 
hur kommunen annars skulle hantera dagvattenproblematiken i området. Fallstudien går 
ut på att utvärdera och ge förslag på åtgärder och metoder för att kunna ta om hand om 
dagvattnet från industriområdet Nöthagen i Nyköpings kommun med inriktning på 
naturliga öppna fördröjning- och utjämningsmetoder.  
 
1.2 Syfte 
Syftet med detta arbeta är att:  

 Sammanställa olika förslag för en hållbar dagvattenhantering.  

 Ge förslag på olika fördröjnings- och utjämningsmetoder för dagvatten från 
Nöthagen 

 
 
1.3 Frågeställningar 

 Vilka fördröjnings- och utjämningsmetoder blir mest lämpliga för den framtida 
dagvattensituationen i Nöthagen? 

 Hur kan man minska spridningen och uppkomsten av kontaminerat dagvatten?  
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2. METOD 

Genomgång av omfattande litteratur inom hållbar dagvattenhantering och andra 
genomförda projekt med inriktning på ett lokalt omhändertagande, för att sedan gå över 
och studera  jordartskartor och markundersökningar för fallstudien för analys och 
tolkning. Metoden utgörs av en fallstudie över industriområdet Nöthagen i Nyköpings 
kommun som planeras att exploateras med bostäder där dagvattenhanteringen skall ha 
ett lokalt omhändertagande med inrikting på fördröjnings- och utjämningsmetoder 
vilket kommer redovisas i resultatdelen.  
För att få bättre förståelse av omfattningen och om den befintliga verksamheten har 
platsbesök gjorts. Har även tolkat en rekonstruktion av dagvattnet och dess 
infiltrationsflöde.  
 
Rapporten är begränsad till ett fåtal naturliga fördröjnings- och utjämningsmetoder som 
ska efterlikna det förlorade ekosystemet som blivit bortprioriterat när ytan hårdgjorts.  
Klimatförändringar och förväntade nederbördsmängder kommer vara inriktade på 
Södermanlands län.  
Ledningsnätets dimensionering och om anslutning till ledningsnätet utvärderas inte i 
rapporten utan lämnas till fortsatta arbeten.  
Studien behöver inte ta hänsyn till några ekonomiska aspekter då Nyköpings kommun 
inte vill att det skulle begränsa valet av metod.  
 

3. MATERIAL 
Materialet till rapporten är baserat på litteratur inom vetenskapliga- och sakliga 
rapporter och publikationer med inriktning på utveckling och lokalt omhändertagande 
av dagvattnet. Informationen är främst hämtad från svenska publikationer från bland 
annat Svenskt Vatten som är en intresseorganisation som bland annat arbetar för: rena 
sjöar och hav, och även en hållbar utveckling. Även information hämtad från Havs- och 
vattenmyndigheten som är en miljömyndighet som ska vägleda kommuner och företag i 
deras arbete inom havs och vattenfrågor, däribland dagvatten frågor. En annan referens 
har varit Vegetationsteknik (Veg Tech) som är leverantörer av olika tekniker inom 
fördröjning och utjämningsmetoder med hjälp av vegetation med inriktning på lokalt 
omhändertagande av dagvatten. För information om nederbörd och klimatfrågor har jag 
utgått ifrån Svenska meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI. 
Ytterligare underlag till studien är jordartskartor som är framtagna av Sveriges 
Geologiska undersökning samt Nyköpings kommuns kartenhet och en detaljerad 
markundersökning från Liljemark Consulting AB.  
 
 
3.1 Klimat 
Vid utformning av ett område som ska etableras med bebyggelse ska man ta hänsyn till 
de förväntade klimatpåverkningarna som förväntas ge en mer ökad nederbörd, för att 
kunna göra ett så optimalt omhändertagande av dagvatten som möjligt för framtiden.  
Förenta Nationernas, FN, klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change, 
IPCC, har utvecklat fyra olika scenarion för att förutse möjliga prognoser vid olika 
halter av växthusgaser i atmosfären vid framtida klimatförändringar till år 2100, genom 
så kallade Representative Concentration Pathways, RCP.  
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I de fyra scenarierna har man tagit hänsyn till den globala markanvändningen och 
bedömningar av utvecklingen för utsläpp av luftföroreningar som kväveoxid och 
svaveldioxid, utöver växthusgasutsläppens utveckling. Enligt IPCC är det scenario RCP 
4,5 och scenario RCP 8,5 som är mest relevanta att utgå ifrån vid bedömning av ett 
framtida klimat. Man räknar i strålningsdrivning, där skillnaden mellan den 
inkommande strålningsenergin från solen som träffar jorden kontra hur mycket energi 
som strålas ut mätt i enheten Watt per kvadratkilometer. Det lägsta scenariot har en 
strålningsdrivning på 2,6 watt per kvadratkilometer och högsta är 8,5 watt per 
kvadratkilometer (Naturvårdsverket, 2014).  
 
Vid RCP 4,5 räknar man med att koldioxidutsläppen kommer att öka något och nå sin 
höjdpunkt omkring 2040 för att sedan planas ut samt att man infört ett omfattande 
skogsplanteringsprogram som ska kunna omhänderta koldioxid. Befolkningsmängden 
bedöms vara under 9 miljarder människor.  
Vid scenariot RCP 8,5 förväntas koldioxidutsläppen vara kring tre gånger dagens halter 
samt att utsläppet av metan har ökat kraftigt. Befolkningsmängden beräknas öka till 12 
miljarder människor (Asp, m.fl. 2015). 
 
3.1.1 Södermanlands län 

Årsmedelnederbörden i Södermanlands län under tidsperioden 1961–1990 var mellan 
450 millimeter i den östliga delen mot Östersjön och 600 millimeter mer inåt landet, 
(Asp, m.fl. 2015) och regnintensiteten över året i Sörmland förväntas öka upp till 20% 
och det är främst under vinterhalvåret som nederbörden kommer öka medan det under 
sommaren förväntas en mer extrem nederbörd under en kortare period. (Länsstyrelsen 
Södermanland, 2013).  
Enligt de olika parametrarna som förankrar sig i IPCC:s klimat prognoser kommer 
nederbörden att öka oavsett vilken RCP scenario som används. Årsmedelnederbörden 
förväntas öka i Södermanlands Län mellan 15- 25% medan dygnsnederbörden med fler 
korta intensiva regn förväntas öka 20-30 % jämfört med idag (Asp, m.fl. 2015).    
 

 
3.2 Vatten 
 
3.2.1 Den hydrologiska cykeln 
Vattnet cirkulerar i ett kretslopp mellan atmosfären där moln har bildats genom 
evotranspiraration av vatten och som sedan genom kondensation ger nederbörd som 
faller till marken där den infiltreras och/eller transporteras bort genom ytavrinning till 
havet eller upptas av vegetation för att sedan genom evaporation och transpiration 
återigen föras upp till atmosfären och cykeln börjar om på nytt (Figur 1).   
 
 



 
 

Figur 1. Den hydrologiska cykel

Nybildningen av grundvatten beror på hur mycket nederbörd som tillkommer kontra 
avdunstning. De maximala grundvattennivåerna finner man på förs
planar ut och nivån sjunker till
I Södermanland är det lägst nivåer på sensommaren och det nybildas
hösten och vinterperioden. 
Ett lokalt omhändertagande av dagvatten kommer att gynna grundvattenbildningen och 
har därför en väsentlig del för en hållbar
2015).    
 
3.2.2 Förväntade nederbördsmängder
Wern och German (2009) har under 1995
korttidsnederbörd för att uppskatta hur mycket nederbörd som förväntas
Sverige i framtiden som har en återkomsttid på 2
beräkningar är till hjälp vid dimensionering av olika förd
utjämningsmetoder med avseende på dagvatten. 
 
Tabell 1. Förväntad korttidsnederbörd vid olika varaktigheter i förhållande till 
återkomsttid i Sverige (Wern& German, 2009)
 

Varaktighet 

30 minuter 11,7 mm

60 minuter 14,5 mm

 
 

 

4 

. Den hydrologiska cykeln där vattnet cirkulerar runt i ett oändligt kretslopp. 

Nybildningen av grundvatten beror på hur mycket nederbörd som tillkommer kontra 
avdunstning. De maximala grundvattennivåerna finner man på försommaren som sedan 

sjunker till snösmältningen nästkommande vår.  
I Södermanland är det lägst nivåer på sensommaren och det nybildas grundv

.  
Ett lokalt omhändertagande av dagvatten kommer att gynna grundvattenbildningen och 

en väsentlig del för en hållbar utveckling (Havs och vattenmyndigheten, 

Förväntade nederbördsmängder 
har under 1995–2008 gjort mätningar på regnintensitet och 

korttidsnederbörd för att uppskatta hur mycket nederbörd som förväntas
Sverige i framtiden som har en återkomsttid på 2-, 5-, 10- och 100år (Tabell 1

d dimensionering av olika fördröjnings- och 
utjämningsmetoder med avseende på dagvatten.  

Förväntad korttidsnederbörd vid olika varaktigheter i förhållande till 
Sverige (Wern& German, 2009) 

Återkomsttid 

2 år 5 år 10 år 100 år

11,7 mm 15,3 mm 18,0 mm 27, 8 mm

14,5 mm 18,8 mm 22,2 mm 34,6 mm

 

attnet cirkulerar runt i ett oändligt kretslopp.  

Nybildningen av grundvatten beror på hur mycket nederbörd som tillkommer kontra 
ommaren som sedan 

grundvatten under 

Ett lokalt omhändertagande av dagvatten kommer att gynna grundvattenbildningen och 
utveckling (Havs och vattenmyndigheten, 

2008 gjort mätningar på regnintensitet och 
korttidsnederbörd för att uppskatta hur mycket nederbörd som förväntas falla över 

(Tabell 1). Dessa 

Förväntad korttidsnederbörd vid olika varaktigheter i förhållande till 

100 år 

27, 8 mm 

34,6 mm 
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3.3 Riktlinjer och lagstiftning 
Europeiska Unionen beslutade år 2000 att införa ett ram- direktiv för en gemensam 
vattenpolitik (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, om upprättandet av 
en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område) att alla yt- kust- och 
grundvatten ska ha en styrande lagstiftning för att förbättra vattenmiljön bland alla 
medlemsländer. Vattenförvaltningen i Sverige infördes i den svenska lagstiftningen 
2004. Havs- och vattenmyndigheten meddelar föreskrifter och ger vägledning i arbetet 
och resultatet rapporteras sedan till EU (HaV, 2017). 
 
I Sverige finns det 16 stycken miljökvalitetsmål som ska beskriva det tillstånd som vår 
svenska miljö ska uppnå till 2020 (Miljömål.se, 2017). 
En hållbar dagvattenhantering skulle kunna gynna ett måluppfyllande av ett flertal 
miljökvalitetsmål som är definerade av Riksdagen.  
 
Ett rikt växt- och djurliv:  
 

“Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer”  
- Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet 

 
Hav i balans samt levande kust och skärgård: 
 

“Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och 
den biologiska mångfalden ska bevaras” 

 
Grundvatten av god kvalitet:  
 

“Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till 
en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag”  

 
 
God bebyggd miljö: 
 

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." 

 
Levande sjöar och vattendrag: 
 

"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion 
ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas." 
 

(Naturvårdsverket, 2017). 
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3.4 Olika fördröjnings och utjämningsmetoder. 
Följande text är exempel på ett antal öppna dagvattensystem med inriktning på 
fördröjning och utjämning av flöden som är baserat på materialet till denna rapport där 
innehållet är uppdelat efter utformning, funktion och särskilda egenskaper.  
 
Gröna tak: 
All växtlighet på tak delas upp i så kallade extensiva och intensiva tak beroende på 
tjocklek och utformning (Veg Tech, 2016). Uppbyggnaden av så kallade gröna tak 
består utav ett vegetationslager med ett underliggande jordlager där vegetationen är 
förankrad och där den större delen av vattnet kvarhålls, sedan ett dräneringslager och 
längst ned ett tätskikt. Dräneringslagret fungerar som fördröjningsmagasin och dränerar 
ut det överflödiga vattnet (Blecken, 2016). Växtligheten tar upp och fördröjer 
nederbörden (Veg Tech, 2017) och kan därmed minska avrinningen med 25–75% 
beroende på tjocklek och typ av växtlighet och regnintensitet. (Blecken, 2016).  
De gröna taken tar ej emot större mängder förorenat nedfall men materialet kan släppa 
ifrån sig näringsämnen som kan rinna ner i stuprören och ned i recipienten och därmed 
är inte gödsling av taken att föredra. Växtligheten på taken gynnar biologiskmångfald 
med sin variation av växter och olika utformningar med exempelvis dödved, 
insektshotell med mera och är fördelaktigt när det är begränsat med plats på marken och 
passar bra på både huvudbyggnader och mindre byggnader som förråd eller 
cykelparkeringar (Pirard& Alm, 2015).  
 
Stuprörsutkastare och ränndalar: 
Förlängning av de befintliga stuprören om cirka 20 centimeter som leds ut på en 
förslagsvis hårdgjord, men permeabel lutande yta för att minska belastningen på 
dräneringssystemet. Ränndalar är för det mesta hårdgjorda fåror i marken som leder 
iväg dagvatten där rännorna kan vara öppna eller med överliggande galler så att man 
kan använda ytan ovanpå (Pirard& Alm, 2015). Stuprörsutkastare och ränndalar ska 
transporterar ytvatten och avleder regnvattnet i rännor för avdunstning eller 
magasinering någon annanstans och ska avlasta dräneringssystemet (Pirard& Alm, 
2015). Ränndalar ger estetiska värden samt att vissa djur och växter gynnas av den 
delvis torra och delvis blöta perioder.   
 
Växtskärmar, fasadvegetation och gröna innegårdar:  
Växtskärmar eller vegetation på fasaden kan vara slingrande växter såsom pipranka, 
kaprifol, klängande klätterväxter, rankväxter och självklättrande växter (Veg Tech, 
2017).  Gröna innegårdar innefattar växlighet i rabatter, buskar eller mindre grönytor 
mellan bostadshus. Växtskärmar och fasadvegetationen ger en viss fördröjning av 
nederbörden medan rabatter med blommor bidrar till ett upptag av regnvatten och är 
även i behov av bevattning under torra perioder och då en uppsamling av regnvatten att 
föredra. Växternas blad har en yteffektiv avskiljning av luftföroreningar på sitt 
bladverk. Buskar och blommor har en viss avskiljning i sitt upptag av dagvattnet.   
Gynnar även biologisk mångfald med dess variation av växtlighet. 
 
Översilningsyta:  
Översilningsyta som är en vegetationsklädd yta av antingen gräs eller skogsmark som 
ger en fördröjning och upptag av dagvatten samt att ytan ger en hög avskiljningseffekt  
av tungmetaller, bundna föroreningar och näringsämnen (Larm, 2017). Området bör 
vara relativt stort beroende på hur mycket yta som är hårdgjord.   
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Multifunktionell yta: 
En multifunktionell yta är försänkningar i marken med antingen hårdgjord- eller 
gräsbekläddyta där en tillfällig vattenspegel kan bildas vid kraftigt nedfall. En 
multifunkitonell yta har möjlighet att samla in vattnen till en större samlingspunkt där 
det finns möjlighet till magasinering vid exempelvis större nederbörd. Vattnet har 
möjlighet att infiltrera genom markprofilen och på det sättet avskilja tungmetaller. En 
hårdgjord yta inte har möjlighet för avskiljning utan fungerar bara som en 
fördröjningsmetod. En multifunktionell yta ett visst gynnande av biologiskmångfald 
genom det temporära stillastående vattnet och grönytor men är i behov av en större yta 
men om den är hårdgjord kan den användas under torra perioder till olika ändamål som 
exempelvis skateboardpark eller umgänge.  
 
Svackdiken/ öppna diken: 
Svackdiken eller öppna diken är grävda diken beklädda med gräs eller makadam med 
inriktning på fördröjning och iväg forsling av dagvatten. De såkallade öppna dikena har 
en brant släntlutning där desto bredare lutning ger mer fördröjning av dagvattnet.  
Dikena kan ta emot stora mängder dagvatten som tillfälligt magasineras och leds sedan 
vidare till andra fördröjnings- och reningsmetoder. Dikena fungerar som en 
förbehandling av det passerande dagvattnet och har påvisat avskiljning upp till 20% av 
olika tungmetaller. Dikena kan med fördel placeras längs med vägar och tågrälsar där de 
inte tar upp plats i onödan. Tack vare deras variation av växter och låga flödeshastighet 
kan den biologiskamångfalden gynnas.   
 
Biofilter/ raingarden/ växtbädd: 
Ett biofilter har utformningen som ett bevuxet svackdike eller mindre bassäng/ sänka 
med ett permeabelt filterlager med möjlighet till magasinering av stora volymer 
dagvatten. Beroende på dimensionering som utformas efter områdets storlek och behov, 
kan ett biofilter omhänderta 1–2 års återkommande regn men har dock inte möjlighet att 
fördröja intensivt regn, då kommer avrinningen att bräddas (Blecken, 2016). 
Avskiljningen i ett biofilter är generellt hög och för metaller såsom koppar, bly, 
kadmium där över 70 % kan avskiljas.  
Vid val av växter ska man välja sorter som naturligt växer vid åar, sjöar och dammar 
som både klara av stående vatten, höga salthalter samt torka (Fridell, 2017a) vilket 
gynnar en biologiskmångfald.   
 
Infiltrationsanläggningar: 
Består utav en såkallad markarmering av små rutor över en större yta som exempelvis 
parkering som tillåter infiltration med en hög genomsläpplighet som därmed bidrar till  
en fördröjning av dagvatten. Anläggningen har möjlighet att omhänderta partiklar och 
andra föroreningar samt kan ta hand om stora avrinningsvolymer och maxflöden 
(Blecken, 2016). Den har ett visst gynnande av biologisk mångfald men 
markarmeringen är i behov av rensning för att inte tappa sin effektivitet. Marken kan 
användas som parkering eller gångstigar och kommer därför inte behöva mer plats än 
den annars planerade hårdgjorda ytan.  
 
Skelettjord: 
Vid trädplantering eller vid restaurering av redan befintliga träd kan man anlägga 
såkallade skelettjordar som är en blandning av makadam och jord, samt i vissa fall även 
biokol som medför att trädens rotsystem får en extra tillväxtzon som både fördröjer och 
avskiljer metaller från dagvattnet (Figur 2). Man kan leda både dräneringsvatten och 
ytavrinning till skelettjordar för magasinering och upptagning av trädets rotsystem 



 
 

(Pirard& Alm, 2015). Vid en sådanhär met
% av fosfor, 80 % av zink, 85 % av suspenderat material (Larm, 2017).
hög vattenhållande förmåga, bibehåller näringen i jorden samt tillför näringsämne
fosfor, koppar med mera som är nödvändigt för trädet. 
mångfald både över och under mark
förutom stammen och trädkronan. 
 
Figur 2. Uppbyggnaden av skelettjord. 
 

 
 

4. FALLSTUDIE - 
 
4.1 Områdesbeskrivning
Nöthagen ligger nordväst utanför Nyköpings stadskärna 
av ett relativt flackt område
industrifastigheter som har 
1900-talet, som idag är välbevarade och innefattar många olika aktiviteter och 
småskaliga industrier.    
Området avgränsas i sydlig riktning
östligriktning ligger bostadsområden med villor. I väst går E4:an över området på en 
bro. Området innefattar Raspen 1, 2 och 3 men kommer hädanefter
beteckningen Nöthagen, se figur 4. 
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Vid en sådanhär metod kan avskiljningseffektivitet
% av fosfor, 80 % av zink, 85 % av suspenderat material (Larm, 2017). 
hög vattenhållande förmåga, bibehåller näringen i jorden samt tillför näringsämne

som är nödvändigt för trädet. Trädet i sig gynnar biologisk 
mångfald både över och under mark och kräver inte speciellt stor plats ovan jord 
förutom stammen och trädkronan.   

Uppbyggnaden av skelettjord.  

 NÖTHAGEN 

.1 Områdesbeskrivning 
utanför Nyköpings stadskärna och omfattar cirka 8,2 hektar 

av ett relativt flackt område, se figur 3. Ytan domineras av hårdgjorda ytor med
 en industri- och arkitekturhistorisk bakgrund från början på 
bevarade och innefattar många olika aktiviteter och 

ydlig riktning med ett järnvägsspår och i både nordlig
ktning ligger bostadsområden med villor. I väst går E4:an över området på en 

nnefattar Raspen 1, 2 och 3 men kommer hädanefter gå under 
beteckningen Nöthagen, se figur 4.  

vskiljningseffektiviteten vara ca 55 
 Biokol har en 

hög vattenhållande förmåga, bibehåller näringen i jorden samt tillför näringsämnen som 
ynnar biologisk 

inte speciellt stor plats ovan jord 

 

cirka 8,2 hektar 
omineras av hårdgjorda ytor med 

och arkitekturhistorisk bakgrund från början på 
bevarade och innefattar många olika aktiviteter och 

med ett järnvägsspår och i både nordlig- och 
ktning ligger bostadsområden med villor. I väst går E4:an över området på en 

gå under 



 
 

Figur 3. Nöthagens läge i förhållande till 
 
 

Figur 4. Översiktlig bild över indelningen av
(Nyköpings kommun GIS, 2017)
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läge i förhållande till stadskärnan (Google kartdata, 2017)

. Översiktlig bild över indelningen av fastigheten Nöthagen; Raspen 1, 2 och 3
(Nyköpings kommun GIS, 2017) 

 
 

 
kartdata, 2017) 

 
Nöthagen; Raspen 1, 2 och 3 



 
 

Figur 5. Flygfoto över Nöthagen 
 
 
4.2 Kulturhistoriska byggnader
När en byggnad blir märkt som 
rivas eller förändras så att det kulturhistoriska värdet minskar (Malmdal, 2012). 
I Nöthagen visar de kulturhistoriska byggnaderna
befolkningstillväxten i Nyköpin
slakthuset, som idag inhyser andra aktiviteter, och har ett betydande kulturhistoriskt 
värde då det speglar industrisamhället från ett livsmedelsperspektiv och har även 
nationalromantisk tegelarkitektur samt e
Det är även två stycken landmärken på platsen varav ett är ett gammalt mjöltorn och 
den andra en förlängning av en traversbana med bokstäver ovanpå som ska bilda ordet 
WEDHOLMS men som nu fallit sönder
Områdets första byggnad 10 
Förlängningen som sticker ut mot järnvägsspåret i Raspen 1 område 2 är traversen som 
utgör landmärke. I Raspen 3 område 15 finner man mjöltornet som också utgör ett 
landmärke. (Anderberg &Wilund, 2015)
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Flygfoto över Nöthagen (Lantmäteriet 2017) 

Kulturhistoriska byggnader 
När en byggnad blir märkt som kulturhistoriskt betyder det att byggnaden varken får 
rivas eller förändras så att det kulturhistoriska värdet minskar (Malmdal, 2012). 

r de kulturhistoriska byggnaderna på industrialisering, urbanisering och 
befolkningstillväxten i Nyköping. Den äldsta byggnaden i området är det gamla 
slakthuset, som idag inhyser andra aktiviteter, och har ett betydande kulturhistoriskt 
värde då det speglar industrisamhället från ett livsmedelsperspektiv och har även 
nationalromantisk tegelarkitektur samt en unik kakelmålning inuti byggnaden. 
Det är även två stycken landmärken på platsen varav ett är ett gammalt mjöltorn och 
den andra en förlängning av en traversbana med bokstäver ovanpå som ska bilda ordet 

DHOLMS men som nu fallit sönder.   
byggnad 10 och 11 är Slakthuset, se figur 6.   

Förlängningen som sticker ut mot järnvägsspåret i Raspen 1 område 2 är traversen som 
utgör landmärke. I Raspen 3 område 15 finner man mjöltornet som också utgör ett 

(Anderberg &Wilund, 2015) 

 

att byggnaden varken får 
rivas eller förändras så att det kulturhistoriska värdet minskar (Malmdal, 2012).  

på industrialisering, urbanisering och 
Den äldsta byggnaden i området är det gamla 

slakthuset, som idag inhyser andra aktiviteter, och har ett betydande kulturhistoriskt 
värde då det speglar industrisamhället från ett livsmedelsperspektiv och har även 

n unik kakelmålning inuti byggnaden.  
Det är även två stycken landmärken på platsen varav ett är ett gammalt mjöltorn och 
den andra en förlängning av en traversbana med bokstäver ovanpå som ska bilda ordet 

Förlängningen som sticker ut mot järnvägsspåret i Raspen 1 område 2 är traversen som 
utgör landmärke. I Raspen 3 område 15 finner man mjöltornet som också utgör ett 



 
 

Figur 6. Byggnader med kulturhistoriskt värde. De oranga områdena visar byggnader 
med betydande kulturhistoriskt värde medan de gråare områdena visar byggnader med 
viss kulturhistoriskt värde 
 
 
4.3 Markförhållanden
4.3.1 Geologi  
Geologin i Nöthagen domineras av glacial lera (
0,002 millimeter (SGI, 2016) på ett karteringsdjup på cirka 0,5 meter (Liljemark 
Consulting AB, 2017).  
För området Raspen 1 består det översta lagret 
blandning av bland annat sand och lera med
lera påträffas på 0,3–1,25 meters djup och har en mäktighet av cirka 8,5 meter med 
underliggande morän till ca 16,5 meters djup.
Raspen 2 och 3 har ett lager av fyllningsmassor med en mäktigeht på 0,5
varierande blandning av sand med grus och silt samt vissa punkter med rivningsmassor 
innehållande tegel. Under fyllningen finner man naturlig
lera och finsand (Liljemark Consulting AB, 2016).
 

4.3.2 Hydrologi 
Grundvattenytan i området varierade mellan olika provtagningspunkter
mellan 6,8 - 8 meter under markytan. Det
genomträngning vid provborrning på 3 meter (L
Grundvattnets strömriktning bedöms vara i riktning mot ost/ sydost mot Nyköpingsån 
och Stadsfjärden (Figur, 7). Grundvattenkapaciteten är 25
kartvisare).   
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Byggnader med kulturhistoriskt värde. De oranga områdena visar byggnader 
med betydande kulturhistoriskt värde medan de gråare områdena visar byggnader med 

 

Markförhållanden 

domineras av glacial lera (SGU, 2017) med en storleksfraktion på 
, 2016) på ett karteringsdjup på cirka 0,5 meter (Liljemark 

n 1 består det översta lagret av fyllningsmassor med en
ndning av bland annat sand och lera med inslag av kol, tegel samt mull. 

1,25 meters djup och har en mäktighet av cirka 8,5 meter med 
underliggande morän till ca 16,5 meters djup. (Liljemark Consulting AB, 2017).

lager av fyllningsmassor med en mäktigeht på 0,5
varierande blandning av sand med grus och silt samt vissa punkter med rivningsmassor 
innehållande tegel. Under fyllningen finner man naturliga massor av silt

(Liljemark Consulting AB, 2016). 

Grundvattenytan i området varierade mellan olika provtagningspunkter men ligger på 
8 meter under markytan. Det har dock påträffats grundvatten 

genomträngning vid provborrning på 3 meter (Liljemark Consulting AB, 2017). 
Grundvattnets strömriktning bedöms vara i riktning mot ost/ sydost mot Nyköpingsån 

. Grundvattenkapaciteten är 25- 125 liter i sekunden. (SGU:s 

 
Byggnader med kulturhistoriskt värde. De oranga områdena visar byggnader 

med betydande kulturhistoriskt värde medan de gråare områdena visar byggnader med 

, 2017) med en storleksfraktion på 
, 2016) på ett karteringsdjup på cirka 0,5 meter (Liljemark 

en varierande 
inslag av kol, tegel samt mull. Lagret av 

1,25 meters djup och har en mäktighet av cirka 8,5 meter med 
(Liljemark Consulting AB, 2017). 

lager av fyllningsmassor med en mäktigeht på 0,5–2 meter med 
varierande blandning av sand med grus och silt samt vissa punkter med rivningsmassor 

av silt med inslag av 

men ligger på 
har dock påträffats grundvatten 

iljemark Consulting AB, 2017). 
Grundvattnets strömriktning bedöms vara i riktning mot ost/ sydost mot Nyköpingsån 

sekunden. (SGU:s 



 
 

Figur 7. Grundvattnets strömriktning mot ost
 

4.4 Föroreningar 
 
4.4.1 Mark 
Det finns ett antal rapporterade potentiella förorenade områden där på bland annat ett 
ställe där en verksamhet använt sig av stora volymer av miljöfarliga kemikalier för 
ytbehandling av metaller av klorerade lösningsmedel för avfettning påträffats. Andra 
föroreningar som högfluorerade ämnen har också påträffats (Liljemark Consulting AB, 
2017).  
 
För Raspen 1 påträffades förhöjda halter av bly och Polycykliska aromatiska kolväten 
(PAH) i de ytliga fyllnadsmassorna men understiger riktvärdena för Naturvårdsv
mindre känsliga markanvändning (Liljemark Consulting AB, 2017).
Raspen 2 och 3 har föroreningar över de generella riktvärdena för känslig 
markanvändning. Det är metaller såsom barium, koppar och kvicksilver som tycks vara 
kopplade till fyllnadsmasso
 
Efter den planerade exploateri
resecentrumet (Gustavsson & Berglund, 2014) kommer trafiken att öka i området. 
Föroreningar kan uppkomma från parkeringsplatser för 
samt vid olyckor som medför utsläpp. 
 
4.4.2 Dagvatten 
Det finns idag inga mätningar på eventuella föroreningar i dagvattnet från området. 
Förekomst av eventuella föroreningar i dagvattnet påverkas av de verksamheter som 
förekommer inom området och om det sker spill av kemikalier eller olja. 
Efter den planerade exploateri
resecentrumet kommer trafiken att öka i området. Föroreningar kan uppkomma från 
parkeringsplatser för fordon och de trafikerade ytorna samt vid olyckor som medför 
utsläpp.  
 
4.4.3 Grundvatten 
Vid provtagning av grundvattnet från Nöthagen har det påträffats förhöjda halter
nickel, arsenik och zink och även klorerade lösningsmedel som trikloreten och CI
dikloreten. Det bedöms finnas förhöjda halter vid
Raspen 2 och 3 (Liljemark Consulting AB,
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strömriktning mot ost- sydost 

Det finns ett antal rapporterade potentiella förorenade områden där på bland annat ett 
ställe där en verksamhet använt sig av stora volymer av miljöfarliga kemikalier för 
ytbehandling av metaller av klorerade lösningsmedel för avfettning påträffats. Andra 
föroreningar som högfluorerade ämnen har också påträffats (Liljemark Consulting AB, 

För Raspen 1 påträffades förhöjda halter av bly och Polycykliska aromatiska kolväten 
(PAH) i de ytliga fyllnadsmassorna men understiger riktvärdena för Naturvårdsv
mindre känsliga markanvändning (Liljemark Consulting AB, 2017). 
Raspen 2 och 3 har föroreningar över de generella riktvärdena för känslig 
markanvändning. Det är metaller såsom barium, koppar och kvicksilver som tycks vara 
kopplade till fyllnadsmassorna (Liljemark Consulting AB, 2016). 

planerade exploateringen för fastigheter samt vid det planerade närliggande 
resecentrumet (Gustavsson & Berglund, 2014) kommer trafiken att öka i området. 
Föroreningar kan uppkomma från parkeringsplatser för fordon och de trafikerade ytorna 
samt vid olyckor som medför utsläpp.  

Det finns idag inga mätningar på eventuella föroreningar i dagvattnet från området. 
Förekomst av eventuella föroreningar i dagvattnet påverkas av de verksamheter som 
förekommer inom området och om det sker spill av kemikalier eller olja. 

planerade exploateringen av fastigheter samt vid det planerade närliggande 
mmer trafiken att öka i området. Föroreningar kan uppkomma från 

parkeringsplatser för fordon och de trafikerade ytorna samt vid olyckor som medför 

Vid provtagning av grundvattnet från Nöthagen har det påträffats förhöjda halter
nickel, arsenik och zink och även klorerade lösningsmedel som trikloreten och CI
dikloreten. Det bedöms finnas förhöjda halter vid Raspen 1 men måttliga halter vid

(Liljemark Consulting AB,2016, 2017).  

 

Det finns ett antal rapporterade potentiella förorenade områden där på bland annat ett 
ställe där en verksamhet använt sig av stora volymer av miljöfarliga kemikalier för 
ytbehandling av metaller av klorerade lösningsmedel för avfettning påträffats. Andra 
föroreningar som högfluorerade ämnen har också påträffats (Liljemark Consulting AB, 

För Raspen 1 påträffades förhöjda halter av bly och Polycykliska aromatiska kolväten 
(PAH) i de ytliga fyllnadsmassorna men understiger riktvärdena för Naturvårdsverkets 

Raspen 2 och 3 har föroreningar över de generella riktvärdena för känslig 
markanvändning. Det är metaller såsom barium, koppar och kvicksilver som tycks vara 

planerade närliggande 
resecentrumet (Gustavsson & Berglund, 2014) kommer trafiken att öka i området. 

fordon och de trafikerade ytorna 

Det finns idag inga mätningar på eventuella föroreningar i dagvattnet från området.  
Förekomst av eventuella föroreningar i dagvattnet påverkas av de verksamheter som 
förekommer inom området och om det sker spill av kemikalier eller olja.  

planerade närliggande 
mmer trafiken att öka i området. Föroreningar kan uppkomma från 

parkeringsplatser för fordon och de trafikerade ytorna samt vid olyckor som medför 

Vid provtagning av grundvattnet från Nöthagen har det påträffats förhöjda halter av 
nickel, arsenik och zink och även klorerade lösningsmedel som trikloreten och CIS- 1,2-

men måttliga halter vid 



 
 

 
4.5 Nulägesanalys för dagva
Dagvattnet renas idag inte i 
metoder för dagvattenflöden i området. Takvattnet från omr
ledningsnätet. Dagvattnet leds idag till det 
(Figur, 8) men vid en exploatering av bostäder måste det tas om hand
sätt än idag för att kunna minska risken för spridning av föroreningar och belastning på 
dagvattennätet.  
 
 

Figur 8. Bild över dagvattennätet med flöd
 

4.5.1 Dagvattenstrategi för Nöthagen
Dagvattenstrategin över Nöthagen ska
dagvattnet för att sträva efter en hållbar hantering med inriktning på fördröjning av 
flöden och en begränsning av föroreningar som ska klara av återkomst regn på 2
och 100 år.  
 
4.5.2 Skyfallskartering 
En skyfallskartering beskriver hur dagvattne
utformat efter sänkor, höjder och vattenmängder som hamnar i området och visar vart 
problemet ligger i dagsläget med stillaståen
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för dagvatten 
Dagvattnet renas idag inte i Nyköpings kommun och det finns inga fördröjnings 
metoder för dagvattenflöden i området. Takvattnet från området leds i stuprör ned i 

Dagvattnet leds idag till det befintliga dagvattennätet som går österut 
men vid en exploatering av bostäder måste det tas om hand på ett lämpligare 

sätt än idag för att kunna minska risken för spridning av föroreningar och belastning på 

attennätet med flödesriktningar (Nyköpings kommun GIS)

.1 Dagvattenstrategi för Nöthagen 
Dagvattenstrategin över Nöthagen ska medföra ett lokalt omhändertagande av 

sträva efter en hållbar hantering med inriktning på fördröjning av 
flöden och en begränsning av föroreningar som ska klara av återkomst regn på 2

 
En skyfallskartering beskriver hur dagvattnet rör sig vid exempelvis ett skyfall
utformat efter sänkor, höjder och vattenmängder som hamnar i området och visar vart 
problemet ligger i dagsläget med stillastående vatten (Figur, 9).    

och det finns inga fördröjnings 
ådet leds i stuprör ned i 

som går österut 
på ett lämpligare 

sätt än idag för att kunna minska risken för spridning av föroreningar och belastning på 

 
(Nyköpings kommun GIS) 

lokalt omhändertagande av 
sträva efter en hållbar hantering med inriktning på fördröjning av 

flöden och en begränsning av föroreningar som ska klara av återkomst regn på 2-,5-,10 

lvis ett skyfall som är 
utformat efter sänkor, höjder och vattenmängder som hamnar i området och visar vart 



 
 

Figur 9. Modellering av skyfall över nöthagen med vattensamlingar >
med flödesvägar (Länsstyrelsen södermanland
 
 
4.6 Recipient 

Nyköpingsån är cirka 15 kilometer lång och 
Stadsfjärden, se figur 10, och har
med ett kvalitetskrav att uppnå god ekologisk status till 2027. 
 
De miljöproblem som ån påverkas av är
förhållanden, miljögifter (ej utrett vilka) och förändrade habitat g
Påverkas även av diffusa källor 
atmosfärisk deposition (Vatteninformationssystem Sverige, 2017)
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Modellering av skyfall över nöthagen med vattensamlingar >1,0 m (ljusviolett) 
Länsstyrelsen södermanland webbGIS)  

15 kilometer lång och rinner genom Nyköpings stad med utlopp i 
och har idag en statusklassning på måttlig ekologisk status 

med ett kvalitetskrav att uppnå god ekologisk status till 2027.   

De miljöproblem som ån påverkas av är främst övergödning och syrefattiga 
förhållanden, miljögifter (ej utrett vilka) och förändrade habitat genom fysisk påverkan. 
Påverkas även av diffusa källor såsom urban markanvändning, enskilda avlopp och 
atmosfärisk deposition (Vatteninformationssystem Sverige, 2017).  

 
1,0 m (ljusviolett) 

tad med utlopp i 
en statusklassning på måttlig ekologisk status 

övergödning och syrefattiga 
enom fysisk påverkan. 

, enskilda avlopp och 

 



 
 

Figur 10. Översiktsbild över Nyköpings centrum med recipienten Nyköpi
utlopp i Stadsfjärden (Google Kartdata, 2017)
 
 

5 RESULTAT 

 
5.1 Förslag på utformning av Nöthagen
Nedan kommer ett förslag på utformning av de olika me
sammanställningen från tabell 3
samt fältobservationer. Det tilltänkta förslaget på utformning av de olika lösningarna 
kan både utformas och kombinerat annorlunda men ska visa på möjligheter och
förslag inför det förväntade projek
De kulturhistoriska byggnaderna samt de med ett viss kulturhistoriskt värde
får stå kvar och utformningen tar
 

Figur 11. Förslag på utformning av N
dagvattensystemen och egna u
 

Motivering till utformning av hantering av

 Placeringen baseras på höjddata där det är lämpligt att placera byggnader på 
redan högsta punkten eller vid förekommande av hög förorenad mark. Generell 
höjdsättning av de spe
marken luta ifrån de befintliga byggnaderna för att få en naturlig avrinning från 
byggnaden. Vid förekommandet av förorenad mark kan man minska spridningen 
av föroreningar genom att göra ytan hårdgjor
mindre förorenade ställen. 

 Gröna tak: Taken är klädda genom antingen extensiva eller intensiva tak för 
uppsamling av regnvatten. Kan kombineras med solcellspaneler, inte 
nödvändigtvis på alla tak då den omkringliggande veg
för hög. Gröna tak kan magasinera stora mängder nederbörd och tar minimalt 
med plats då det placeras på tak. 
    

 Översilningsyta: Dräneringsvat
spridning. Placera en större översilningsyta mot järnvägen i lutningen från 
byggnaderna samt i områdets västra hörn då det är något lägre där med en 
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Översiktsbild över Nyköpings centrum med recipienten Nyköpi
(Google Kartdata, 2017) 

.1 Förslag på utformning av Nöthagen 

Nedan kommer ett förslag på utformning av de olika metoderna baserat på 
från tabell 3 och dagvattensamlingar med dess flödesvägar (F

. Det tilltänkta förslaget på utformning av de olika lösningarna 
kan både utformas och kombinerat annorlunda men ska visa på möjligheter och
förslag inför det förväntade projektet om exploatering av bostäder (Figur 11

kulturhistoriska byggnaderna samt de med ett viss kulturhistoriskt värde
stå kvar och utformningen tar därför hänsyn till detta.  

Förslag på utformning av Nöthagen utifrån sammanställningen av de olika 
och egna utvärderingar  

Motivering till utformning av hantering av dagvatten i Nöthagen:  

Placeringen baseras på höjddata där det är lämpligt att placera byggnader på 
redan högsta punkten eller vid förekommande av hög förorenad mark. Generell 
höjdsättning av de specifika platserna där bostäderna ska placeras eller låta 

ifrån de befintliga byggnaderna för att få en naturlig avrinning från 
byggnaden. Vid förekommandet av förorenad mark kan man minska spridningen 
av föroreningar genom att göra ytan hårdgjord och tillåta en infiltration på 
mindre förorenade ställen.  

Taken är klädda genom antingen extensiva eller intensiva tak för 
uppsamling av regnvatten. Kan kombineras med solcellspaneler, inte 

på alla tak då den omkringliggande vegetationen inte ska vara allt 
för hög. Gröna tak kan magasinera stora mängder nederbörd och tar minimalt 
med plats då det placeras på tak.  

Översilningsyta: Dräneringsvattnet leds till översilningsytor för en jämn 
Placera en större översilningsyta mot järnvägen i lutningen från 

byggnaderna samt i områdets västra hörn då det är något lägre där med en 

Översiktsbild över Nyköpings centrum med recipienten Nyköpingsån med 

toderna baserat på 
mlingar med dess flödesvägar (Figur 9) 

. Det tilltänkta förslaget på utformning av de olika lösningarna 
kan både utformas och kombinerat annorlunda men ska visa på möjligheter och ge 

igur 11) 
kulturhistoriska byggnaderna samt de med ett viss kulturhistoriskt värde (Figur 6) 

öthagen utifrån sammanställningen av de olika 

Placeringen baseras på höjddata där det är lämpligt att placera byggnader på 
redan högsta punkten eller vid förekommande av hög förorenad mark. Generell 

cifika platserna där bostäderna ska placeras eller låta 
ifrån de befintliga byggnaderna för att få en naturlig avrinning från 

byggnaden. Vid förekommandet av förorenad mark kan man minska spridningen 
d och tillåta en infiltration på 

Taken är klädda genom antingen extensiva eller intensiva tak för 
uppsamling av regnvatten. Kan kombineras med solcellspaneler, inte 

etationen inte ska vara allt 
för hög. Gröna tak kan magasinera stora mängder nederbörd och tar minimalt 

tnet leds till översilningsytor för en jämn 
Placera en större översilningsyta mot järnvägen i lutningen från 

byggnaderna samt i områdets västra hörn då det är något lägre där med en 
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trädplantering/ park. Översilningsytor kan jämna ut flöden, tillåter infiltration 
och har en hög avskiljning av tungmetaller. Trädplanering kan absorbera 
dagvatten samt ge mervärden för de boende.   

 Svackdike/ öppet dike: Ett dike som stäcker sig längst med tågrälsen skulle 
kunna ta emot dagvatten/ överskottsvatten från området genom ränndalar eller 
dräneringsledningar. Diket kan ha en varierad växtlighet och ledas till ett 
biofilter. Diket kan förlängas till det dike som Nyköpings resecentrum skriver i 
deras miljökonsekvensbeskrivning. Svackdiken kan ta emot stora mängder 
vatten samt att det sker en långsam fördröjning som tillåter vegetation att uppta 
föroreningar. En ytterligare fördröjning kan ske genom att anlägga kupolbrunnar 
högre upp i lutningen för minskad bräddning. En rik växtlighet gynnar biologisk 
mångfald.  
 

 Infiltrationsanläggningar: Parkeringsytor som är upphöjda och har permeabelt 
material som tillåter infiltration. Överskottsvatten leds till svackdiket. Ger 
dagvattnet en viss fördröjning och omhändertar partiklar och suspenderat 
material.  
 

 Cykelparkeringar kan utformas med  gröna sedumtak eller alternativt 
grusparkering för cyklar men träd som planteras i skelettjord. Taken skyddar 
cyklarna mot regn och snöfall och det passar sig då att anlägga gröna tak av ex 
sedumväxter som är lätta och kan hjälpa till att absorbera nederbörd.  
 

 Ränndalar: Kan leda regnvatten och ytavrinning till ett område för magasinering 
eller för att få en jämn fördelning över översilningsytan. Ränndalarna är 
sammankopplade med stuprörsutkastare för vatten från tak efter rekommenderad 
utformning,  
lutning 2 % de första 3 meterna som är hårdgjord närmast byggnaderna och 
sedan 
 1- 2 % på en yta som tillåter infiltration. Ger estetiska värden och en 
fördröjning av dagvatten.  
  

 Biofilter: Har möjlighet att magasinera stor mängder vatten med innehållande 
växter som tål både kraftiga regn och torrperioder. Kan placeras vid alternativa 
hastighetshinder och även vid in och utfart. Har en låg infiltrationskapacitet. Har 
en hög avskiljning av tungmetaller.  
 

 Nedsänkt regnbädd / biofilter: Som kan magasinera stora mängder vatten. 
/Alternativt en fontän och en avlång damm som kan magasinera vatten och ge 
estetiska värden. I Raspen 1 har man problem med stillastående vatten som 
därför måste omhändertas. Fördröjer dagvattnet innan det leds vidare/ dräneras 
mot exempelvis en översilningsyta. Vegetationen kan avskilja tungmetaller. 
   

 Växtskärmar: Bullerplank med gröna klätterväxter/ växtskärmar mot järnvägen 
och byggnader.  Vegetationen minskar buller och deras blad har en yteffektiv 
avskiljning av luftföroreningar. Absorberar nederbörd samt att det kan vattnas 
med överskottsvatten från taken. Tar minimalt med plats.  
 

 Infiltrationsanläggning: Lekplatser med sand som underlag som dränerar 
dagvatten. 
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 Trädplantering med skelettjordar vid lämpliga platser längst med vägar eller för 

markering vid in och utfart. Tar begränsat med plats och har möjlighet att 
magasinera stora mängder vatten. Skapar en god miljö för de boende och gynnar 
biologisk mångfald.  
 

 Gröna innergårdar: Med variation av växter och rabatter som ger ett harmoniskt 
intryck. Ger en fördröjning av dagvatten som sedan kan ledas ut mot en 
översilningsyta. Kan avskilja partiklar och gynnar biologisk mångfald med dess 
stora variation av växter.  
 

 I områdets sydöstliga spets har Nyköpings resecentrum tänkt anlägga en 
cykelparkering med ett grönområde som överlappar Nöthagsområdet och 
kommer därför utgå från den planen. Grönområdet kan fördröja dagvattnet och 
sedan leda det vidare mot exempelvis det planerade svackdiket från 
resecentrumet.   

 
 

6. DISKUSSION 
Vid en tilltänkt exploatering av ett område är det viktigt att integrera en lokal hållbar 
dagvattenhantering tidigt i projektfasen för efteråt blir det svårt att få till robusta 
anläggningar som ska kunna ta emot ökande nederbördsmängder. Att klimatanpassa 
städer är en pågående trend och genom att satsa på öppna dagvattensystem och ett lokalt 
omhändertagande av dagvatten samt att låta solcellspaneler samspela med gröna tak ger 
både ett gynnande av biologisk mångfald, fördröjning av dagvatten och en hållbar 
elproduktion. Vi bör se dagvatten som en resurs istället för att låta det försvinna ned i 
golvbrunnarna på våra gator. Genom att minska uppkomsten av dagvatten via gröna tak 
kan man minska flödestoppar nedströms och ytterligare belastning på dagvattennätet 
samtidigt som det isolerar mot både värme och kyla inuti bostaden.  
 
Det finns olika faktorer som påverkar vilka metoder som är mest lämpade i ett område 
där man ska återskapa det naturliga funktionerna såsom jordens infiltrationsförmåga, 
platstillgång, vegetation och se över hur stor yta avrinningsområdet är för ett optimalt 
omhändertagande. Det bör även finnas möjlighet till bräddning av dagvatten för att 
möjliggöra tillfälliga översvämningar vid extrem nederbörd. Det pågående 
internationella arbetet inom EU och de svenska miljökvalitetsmålen har en stor drivkraft 
till ett fortsatt arbete med en hållbar dagvattenhantering. I en exempelsamling från 
Uppsala Vatten har man tagit upp ett antal fördröjnings och utjämningsmetoder inom 
kvartersmark med inriktning på ett lokalt omhändertagande där regnet faller på plats 
eller i nära anslutning. De poängterar vikten av höjdsättning av området och 
byggnadernas placering samt att undersöka jordarter, grundvatten nivåer samt att man 
ska minska andelen hårdgjorda ytor och satsa på permeablaanläggningar (Pirard & Alm, 
2015). I en detaljplan över ett område i Göteborgs Stad utreder man förutsättningarna 
för ett lokalt omhändertagande med inrikting på fördröjning samt avskiljning av 
föroreningar av dagvatten för att minimera utforslingen i ledningsnätet. Deras 
grundprincip är att vid ny exploatering placera byggnader på höjder och grönytor i 
lågstråk samt att föroreningsbelastningen skall begränsas genom att använda sig utav 
naturlig rening innan det förs ned i recipienten. De geotekniska förhållandet på platsen 
är liknande som för Nöthagen och domineras av lera och berg och har därmed små 
möjligheter till infiltration och fokus har därmed hamnat på gröna lösningar som gröna 
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tak och biofilter samt traditionella magasin (DHI Sverige, 2015). Det är inte bara den 
naturliga infiltrationen som försvunnit från städerna utan också en minskande biologisk 
mångfald. Genom att implementera grönområden, gröna tak med olika typer av 
växtlighet och olika utformningar och därmed återskapar funktioner som liknar det 
naturliga ekosystemet och variationen av växter kan man kan få tillbaka biologisk 
mångfald. Det är viktigt när även landskapet utanför städerna präglas av 
monokulturodlingar och diverse bekämpningsmedel.Grundvattennivån i Nyköping 
kommer med framtida klimat sannolikt minska, men med hjälp av en hållbar 
dagvattenhantering kan man gynna bildningen av grundvatten. 
  
Att inte behöva förhålla sig till några ekonomiska aspekter har varit befriande då det 
annars skulle begränsa förslaget.  
 
 
Fallstudie 
Att ha varit på plats och gått runt i området har givit förutsättningar till att få grepp om 
omfattningen och hur det ser ut idag på platsen och med dess verksamhet. Den 
detaljerade markundersökningen har varit till stor hjälp för att se hur infiltrationen 
varierade i området även fast det översta lagret dominerades av lera. Lerjordar har en 
låg genomsläpplighet där dagvattnet generellt har svårt att ta sig igenom markprofilen, 
därför har en riklig dränering varit ett måste för att inte få stillastående vatten.  

De valda metoderna har baserats på olika faktorer som behovet av markyta, som varit 
övervägande vid utformningen då man måste förhålla sig till de befintliga byggnaderna 
men samtidigt kunna omhänderta och fördröja så mycket som möjligt då nederbörden 
över Södermanland kommer att öka. 
Svackdiken  har inte behov av så stor markanvändning förutom möjligtvis vid kraftiga 
skyfall då den bör finnas möjlighet till bräddning, och har därför fått omringa området 
och samtidigt kunna hindra ytavrinning från området runtomkring att ta sig in i området 
så även det fördröjs. Skelettjordar har möjlighet att magasinera stora mängder vatten 
och ger bra förutsättningar för trädets rötter under markytan. Att anlägga en damm i 
området kändes inte lämpligt då sådana har behov av en stor yta samt riskfaktorer som 
drunkning då det troligtvis kommer bo barnfamiljer i området. Den biologiska 
mångfalden gynnas av en variation av växter och har också varit prioriterat vid val av 
naturliga system. 
 
I Nöthagen skulle man kunna använda sig utav de gamla ledningarna för dagvatten då 
dagvattnet anses vara så pass renat efter den rekomenderade dagvattenhanteringen. 
Dagvattnet blir genom metoderna fördröjt för att minska flödestoppar till recipienten 
och att växtligheten och det återskapade ekosystemet absorberat föroreningarna så det 
inte tillförs större mängder orenat dagvatten till recipienten. Ledningarnas 
dimensionering kan behållas då det inte i dagsläget finns problem med dagvattenflöden 
från området, man kan behöva omplacera dagvattenbrunnar och byta ut platta galler till 
upphöjda kupolbrunnar för en längre fördröjning. Den generella avskiljningen av 
föroreningar i dagvattnet kommer att ske genom infiltration av dagvattnet till 
markprofilen. Genom att höjdsätta de specifika områdena där bostäderna ska placeras 
eller är placerade och genom att också använda den högsta punkten från 
skyfallskarteringen får man naturligt bort vattnet från husen och minskar risken för 
inträngande vatten till husgrunden. För att avlasta dräneringssystemet intill byggnaderna 
kan man fördelaktigt låta den första biten längst byggnaderna blir hårdgjord. 
Dräneringssystemet kan sedan ledas ut till en översilningsyta och sedan ledas vidare i 
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svackdiket för fördröjning och avskiljning av tungmetaller. Svackdiket som kommer gå 
runt området kommer kan ta emot, fördröja och avskilja från föroreningar i dagvattnet 
från området med möjlighet till bräddning. Dikets svaga lutning ska vara mot sydost 
mot områdets östliga spets för en långsam infiltration innan eventuellt påkoppling till 
dagvattennätet. Resecentrumet i anslutning till Nöthagen i sydostlig riktning utreder om 
att anlägga ett svackdike som leder till Nyköpingsån. Om den etableras vet man inte i 
dagsläget och det är då lämpligt att låta även dagvattnet från Nöthagen ledas vidare den 
biten. Vegetationen hjälper då till att dämpa flödeshastigheten och ökar 
sedimenteringen. Svackdiket ska vara sammankopplat till biofilter som ska vara 
placerade vid in och utfarter från området som ett första reningssteg då biofilter inte kan 
ta emot stora mängder vatten och samtidigt minska risken för igensättning då 
svackdiken och även översilningsytor kan ta bort sediment och organiskt material.  
Biofiltren med sin vegetation kan framhäva trafikhinder som väg avsmalningar och in- 
och utfarter och rena dagvattnet på metaller upp till 70%.Genom att använda sig utav 
biofilter fördröjs och renas dagvattnet innan överskottsvattnet leds vidare.  
 
I byggnaden Raspen 1 finns det problem med stillastående vatten vid stora skyfall och 
därför kan man etablera ett nedsänkt biofilter som kan magasinera stora mängder vatten 
som sedan får dräneras mot ett svackdike. Där kan man plantera både träd och växter 
som tål både torra och blöta perioder för upptag av dagvattnet. Alternativt kan en avlång 
nedsänkt damm med hårdgjord botten med en fontän i anläggas för att låta växterna få 
större tillgång på syre och för det estetiska värdet som kan inneha industriella detaljer 
från den äldre aktiviteten som matchar omgivningen. Det låga området i det sydvästra 
hörnet som enligt höjddata / skyfallskartering är ett lågt område dit vattnet naturligt 
skulle röra sig är tänkt som en mindre park med träd som ska kunna ta om hand om 
stora mängder ytvatten som naturligt skulle rinna dit, samt plats för allmänheten 
attvistas där, alternativt en multifunktionell hårdgjordyta med sittplatser.  
En multifunktionell hårdgjordyta ska fungera som en kontrollerad översvämningsyta 
som ska kunna samla ihop dagvatten från området samt från ränndalar från de närmaste 
byggnaderna, magasinera det för att sedan dunsta bort eller tömmas mot svackdiket som 
går längst med järnvägen. Tanken är att dagvattnet ska fördröjas men ytan har ingen 
möjlighet till rening. När ytan är torr kan man använda det som en yta för umgänge. På 
vintertid kan man fylla upp ytan med vatten för skridskoåkning etcetera.   
Att ytan ska vara hårdgjord är på grund av ytligt grundvatten på 3 meters djup, baserat 
på en provtagningspunkt från en markundersökning av Liljemarks Consulting i område 
Raspen 1, så det inte ska påverka grundvattnet samt att underlätta för aktiviteter för 
allmänheten.  
Längs med ytan mot tågrälsen passar det med ett bullerplank kombinerad växtskärm 
med en eller flera lämpliga klätterväxter som ska hjälpa till att dämpa buller och 
absorbera dagvatten. Biofilter/ växtbäddar kan placeras i anslutning till ytan för 
fördröjning och rening.  
 
För en smidig förflyttning mellan parkeringsplatser och byggnader är en gångstig 
lämplig att ha längst svackdiket utav en permeabel yta som exempelvis grus eller 
pelleplatta. Svackdiket som går längst stråket ska ge både estetiska värden och gynna 
biologisk mångfald med den stora variation av växter och träd som kan planteras. 
Växtligheten kan även hjälpa till att dämpa buller från järnvägen. Växtskärmar och 
gröna fasader tar inte upp någon större markyta medan de hjälper till att ta hand om 
överskottsvatten och är lämpliga att ha på byggnader och bullerplank. Både buller och 
rörelse kommer att öka i området och det är därför lämpligt att använda sig utav bland 
annat växtskärmar och gröna ytor för att dämpa buller och minska läckage av 
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föroreningar ner i dagvattennätet. Uppsamling av vatten från byggnadernas stuprännor 
kan användas för bevattning av rabatter, odlingar och grönaytor och om man vill dra det 
till ett längre hållbarhetstänk till användning till spolning i toaletter men fungerar endast 
vid stora mängder vatten. Infiltrationen kommer med tiden att minska i 
vegetationsanordningarna och kommer behöva rensas med jämna mellanrum för att 
minska stillastående vatten och översvämning. De befintliga träden ska få stå kvar i den 
mån det går och det bör tillkomma ett flertal träd som hjälper till att minska den totala 
avrinningen via dess rotsystem och bladverk. Skelettjordar ger träden en bättre 
förutsättning för tillväxt samt har möjlighet för magasinering och ska vara att föredra. 
Genom att tillföra jorden biokol som har en hög vattenhållande förmåga samt att de 
avskiljer vattnet från tungmetaller hjälper det till med både fördröjning och rening.  
Att placera solceller eller solpaneler tillsammans med gröna tak kan vara fördelaktigt 
för att få ut en stor verkningsgrad som möjligt från panelerna. Vidare kan panelerna ge 
mikroklimat och gynna biologisk mångfald med torrare och skuggigt klimat eller skapa 
miljöer för de som gillar mer blöta klimat från avrinningen av från panelensframsida.  
Växtbeklädda tak isolerar även mot värme och kyla vilket drar ned på 
energiförbrukningen.  
 
I de mer förorenade områdena kan man placera byggnader eller hårdgjord yta för att 
minska spridning av eventuella föroreningar och att man då på mindre förorenade 
områden kan tillåta infiltration.  
 
Praktiska konsekvenser av resultatet är att förhålla sig till de befintliga byggnaderna och 
samtidigt implementera olika lösningar. Det är begränsat med plats mellan byggnaderna 
för upprivning av asfalt samt för bortforsling av massorna. Vid sanering är det mycket 
möjligt att man river man upp förorenade massor som sprider sig vidare i markprofilen. 
Att ta markprover innan utformning kan bestämma vart det är lämpligt med en 
infiltration kan man minska problemet med spridning av föroreningar.  

7. SLUTSATS 
Det finns många olika möjligheter om hur man ska utforma Nöthagsområdet för att ge 
området en naturlig hållbar dagvattenhantering. Genom att studera dagvattnets väg över 
olika områden kan man lätt sätta in resurser där det behövs, även där det redan finns 
befintlig byggnation som har problem med stillastående vatten samt se till att städerna 
ska kunna ta emot ökande nederbördsmängder utan att behöva använda sig utav 
dagvattennätet.  De öppna dagvattenlösningarna skall kunna användas även på 
förorenadmark då man tillåter infiltration på mindre förorenad mark samt att 
dagvattenlösningarna både fördröjer och avskiljer dagvattnet innan det når recipienten 
genom exempelvis svackdiken, ränndalar och biofilter. Anläggningar som gröna tak 
minskar uppkomsten av den totala avrinningen samt att uppsamling av överskottsvatten 
kan användas som bevattning av rabatter och gräsytor istället för att ta ifrån 
grundvattenmagasinen. En hållbar dagvattenhantering gynnar ett arbete för en 
klimatanpassad stad.  
  
Utplacering av dagvattenbrunnar, anläggningarnas dimensionering, de ekonomiska 
aspekterna samt underhåll av de olika dagvattenlösningarna lämnas till fortsatta 
undersökningar.  
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