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1 Inledning 

AFRY har på uppdrag av Ekerö kommun tagit fram en dagvattenutredning som underlag 

för ändring av detaljplan för Träkvista 2:59 och 2:67. Fastigheterna ligger i Ekerö 

kommun, Stockholms län (Figur 1.1). Detaljplanen är i samrådsskede.  

 
Figur 1.1. Översiktskarta. Planområdet markerat med svart polygon (Bildkälla: lantmateriet.se, hämtad 2020-05-14) 

1.1 Bakgrund 

På fastigheterna finns idag den kommunala förskolan Stamvägens förskola, vars lokaler 

kommunen avser bygga om. Gällande detaljplan anger dock bostadsändamål och 

därmed behövs en ändring av detaljplanen som medger bygglov för 

förskoleverksamheten.  

1.2 Syfte och uppdragsbeskrivning 

Denna utredning ska ge svar på hur dagvattnet kan renas och fördröjas samt hur ett 

klimatanpassat 100-årsregn kan hanteras inom fastigheterna Träkvista 2:59 och 2:67.  

I denna rapport kommer AFRY enligt uppdrag att redovisa för:  

• Ungefärliga avrinningsområden som påverkar planområdet, lågpunkter, eventuellt 

instängda områden och flödesriktningar baserat på höjdkurvor och SCALGO Live.  

• Verksamheter, markanvändning, kända markföroreningar m.m. som kan förorena 

dagvattnet.  

• En bedömning av nivån på föroreningar och reningsbehov.  

• Förslag på generella tekniklösningar för dagvattenhantering (fördröjning, rening, 

avledning, anslutning) inom kvartersmark.  
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• En generell rekommendation gällande höjdsättning av kvartersmark för att säkra 

bebyggelsen vid ett 100-årsregn.  

• Översiktlig skyfallsanalys med förslag till hantering.  

• Förutsättningar för LOD.  

• Teoretiska beräkningar av föroreningshalter och årliga föroreningsmängder före och 

efter utbyggnad enligt plan samt beräkningar av påverkan på vattenförekomster och 

MKN.  

• Teoretisk beräkning och redovisning av reningsbehov för att uppnå MKN.  

• En grov uppskattning av investerings-, drifts- och underhållskostnader samt förslag på 

driftrutiner och kontrollprogram för föreslagna alternativ. 

1.3 Avgränsningar  

I planområdet ingår en del av Jungfrusundsvägen, som är allmän platsmark. I denna 

utredning kommer, enligt överenskommelse 2020-05-15 (personlig kommunikation), 

åtgärder för dagvattenhantering dock inte föreslås för den allmänna platsmarken inom 

planområdet.  

2 Underlag  

2.1 Underlag och tidigare utredningar 

Det finns inga tidigare kända dagvattenutredningar för planområdet. Inte heller några 

geotekniska utredningar.  

Följande underlag från beställaren har använts i denna utredning: 

Underlag Datum/Tillhandahållet 

Underlag för dagvattenutredning, samrådsredogörelse (Ekerö kommun, pdf) 2020-04-06 

Grundkarta (Stamvägens_fskola_gk.dwg) 2020-05-13 

Detaljplanekarta (Ädp Träkvista_samråd.dwg) 2020-05-13 

Plankarta (pdf) 2019-10-XX 

Gällande detaljplaner Stamvägens förskola (ekero.se) 2020-02-06 

VA-plan, Ekerö kommun 2013-03-26 

Roslagsvattens checklista för dagvattenutredningar i detaljplaneprocessen 2016-10-21 

Allmänna VA-ledningar (Roslagsvatten) 2020-05-28 

Utrednings PM Geoteknik Träkvista torg (Structor) 2018-01-05 

Miljöteknisk rapport Träkvista 2:59 och 2:67 (AFRY) 2020-05-12 

Personlig kommunikation, mail, Ekerö kommun  2020-05-15 

Personlig kommunikation, mail, Ekerö kommun  2020-05-13 

Personlig kommunikation, mail, Roslagsvatten 2019 
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Följande dokument och villkor har använts i denna utredning: 

Underlag Utgivare Publikationsår 

P105 Svenskt Vatten 2016 

P110 Svenskt Vatten 2016 

VISS, Vatteninformationssystem Sverige Länsstyrelsen u.å. 

WebbGIS Länsstyrelsen u.å. 

Jordartskarta SGU u.å. 

Jorddjupskarta SGU u.å. 

Genomsläpplighetskartan SGU u.å. 

2.2 Referenssystem  

I utredningen används koordinatsystem Sweref99 18 00 och höjdsystem RH2000, om 

inget annat anges.  

3 Riktlinjer för dagvattenhantering 

Ekerö kommun saknar idag en övergripande dagvattenstrategi. Enligt VA-planen, 

antagen av kommunfullmäktige 2013-03-26, behöver en sådan tas fram för att 

underlätta planeringsarbetet och minska föroreningsbelastningen på dricksvattentäkten 

Mälaren. Eftersom kommunen inte har en dagvattenpolicy eller strategi har 

Roslagsvattens Checklista för dagvattenutredningar i detaljplaneprocessen (2016) 

använts som vägledande dokument. Enligt checklistan ska: 

• Det allmänna dagvattensystemet uppfylla rekommendationerna i Svenskt Vattens P110. 

• Sekundära avrinningsvägar alternativt översvämningsytor säkras genom robust 

höjdsättning så att skador på bebyggelsen undviks vid extremregn och/eller stopp i 

ledningssystemet. 

• Dagvatten med högre föroreningsgrad om möjligt hanteras separat från övrigt 

dagvatten. 

• Utformningen av dagvattenanläggningar baseras på myndigheters krav/riktlinjer samt på 

Svenskt Vattens publikationer. 

• SMHI:s och Länsstyrelsens rekommendationer kring höjdsättning av bebyggelse nära 

Östersjökusten och Mälaren beaktas. 

• Flöden för planerad tätortsbebyggelse beräknas för 5-, 20- och 100-årsregn.  

• Reningsanläggningar dimensioneras för att kunna rena 20 mm regn från hårdgjorda ytor.  

Från icke-hårdgjorda ytor används åtgärdsnivån 11 mm efter rekommendation från 

Roslagsvatten (personlig kommunikation, 2019).  

4 Beräkningsmetoder  

4.1 Flöden och regnintensitet 

Flödesberäkningar har gjorts för 5- och 20-årsregn, vilket enligt Svenskt Vatten är 

minimikravet på återkomsttid vid dimensionering av nya dagvattensystem för regn vid 
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fylld ledning respektive för trycklinje i marknivå i områden med tät bostadsbebyggelse. 

Skyfallsflöden redovisas och jämförs genom att beräkna flödet för 100-årsregn före och 

efter exploatering. Rinntiden har uppskattats till 10 minuter inom planområdet. Hänsyn 

tas till ökade flöden till följd av klimatförändringarna. För olika återkomsttider förväntas 

ökningen bli cirka 5 – 30 % vilket ger ett spann på klimatfaktorn för det beräknade 

regnet på 1,05 – 1,30. I denna utredning används klimatfaktor 1,25 enligt Svenskt 

Vattens rekommendation. 

Vid beräkning av dimensionerande dagvattenflöden före och efter exploatering har 

rationella metoden använts. Formeln, som visas nedan, används företrädesvis på 

områden mindre än 20 ha (Svenskt Vatten P110): 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖Å ∗ 𝑘 

Där: 
𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠] 

𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑘 = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

Regnintensiteten har uppskattats med hjälp av Dahlströms formel enligt Svenskt Vatten 

P110. Formeln visas nedan och gäller för regnvaraktigheter upp till ett dygn: 

𝑖Å = 190 ∗ √Å
3

∗
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2 

Där: 
𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑇𝑅 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟] 

Å = å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑 [𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟] 

4.2 Avrinningskoefficienter 

En avrinningskoefficient motsvarar den andel av nederbörden som rinner av en yta. Till 

exempel innebär en avrinningskoefficient på 0,8 att 80 % av nederbörden avrinner från 

ytan medan 20 % hålls kvar. Avrinningskoefficienterna i denna utredning baseras på 

Svenskt Vatten P110.  

För skyfallsflöden har avrinningskoefficienten korrigerats för att ta höjd för minskad 

markinfiltration. Därmed har en godtycklig korrigering skett av vardera 

avrinningskoefficient så att koefficienten inte blir lägre än 0,2 eller högre än 1. 

Exempelvis blir den korrigerade avrinningskoefficienten för markanvändningen 

asfalterad väg 1 i stället för 0,8 vid beräkning av skyfallsflöden. 

4.3 Magasinsvolym 

Magasinsvolymen motsvarar den volym vatten som kan fördröjas i en 

dagvattenanläggning. Beräkningarna för magasinsvolym har utförts med nedanstående 

formel där den reducerade arean för anslutande yta multipliceras med erforderligt 

regndjup. 

𝑉 = 𝐴 ∗ φ ∗ 𝑑 
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Där: 
𝐴 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 [𝑚2] 

𝑑 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑑𝑗𝑢𝑝 [𝑚] 

φ = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

4.4 Föroreningsberäkningar 

För beräkning av föroreningsmängder och föroreningshalter i dagvattnet har StormTac 

Web v20.2.2 använts. StormTac är en dagvatten- och recipientmodell som bl.a. används 

för att beräkna föroreningstransport och dimensionera dagvattenanläggningar. 

Modellen innehåller schablonvärden baserade på långvariga och flödesproportionella 

provtagningar från områden och anläggningar över hela världen. I modellen används 

även nederbördsdata och kartlagd markanvändning.   

Föroreningspåverkan har beräknats och redovisats för StormTac:s 13 standardämnen: 

fosfor (P), kväve (N), bly (Pb), koppar (Cu), zink (Zn), kadmium (Cd), krom (Cr), nickel (Ni), 

kvicksilver (Hg), suspenderad substans (SS), olja, polycykliska aromatiska kolväten 16 

(PAH16) och bens(a)pyren (BaP). Till detta har påverkan från de ämnen som ej uppnår 

god status i recipienterna lagts till, se aktuella recipienter och dess status i avsnitt 5.2.  

4.5 SCALGO Live 

SCALGO Live är ett webbaserat program skapat för att ge en övergripande bild kring 

havsnivåhöjningar, lågpunkter, flödesvägar och avrinningsområden utifrån terrängdata. 

Terrängdata för Sverige är främst baserad på Lantmäteriets GSD-Höjddata med 

upplösning 2x2 meter. Data för byggnader kommer från GSD- Fastighetskartan.  

I programmet definieras nederbördsmängden i millimeter regn. Det innebär att 

nederbördsmängden kan vara samma för regn med olika återkomsttider beroende på 

regnets varaktighet. Den angivna nederbörden är den volym vatten som avrinner på 

ytan. Programmet analyserar alltså hur en viss angiven regnmängd kan förväntas 

ansamlas på en yta. All nederbörd inom ett avrinningsområde bidrar och ansamlas i 

lågpunkterna. När en mindre lågpunkt når sin tröskelnivå fylls lågpunkten nedströms på 

osv, tills vattnet når avrinningsområdets utlopp.  

Modellen tar inte hänsyn till ledningsnät eller markinfiltration och därmed är 

avrinningskoefficienten alltid 1, vilket innebär att det är värsta möjliga scenariot som 

analyseras. Modellen tar inte heller hänsyn till tids- eller det dynamiska förloppet, dvs 

avrinningsvägar redovisas baserat på höjd men ingen hänsyn tas till råheten på 

ytmaterialet. Detta skapar en viss osäkerhet i de eventuella rinnvägar vattnet tar. 

Analysen ger dock en tydlig översiktlig bild av översvämningssituationen.  

I denna utredning har SCALGO Live använts för att studera avrinningsområden och 

rinnvägar och för att skapa en övergripande bild av vilka områden som kan drabbas av 

översvämning vid skyfall. Bedömningen har gjorts utifrån flödesvägar och lågpunkter. 

SMHI definierar ett skyfall som minst 50 mm nederbörd på en timme, vilket används 

som utgångspunkt i analysen.  
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5 Förutsättningar för dagvattenhantering 

5.1 Platsbeskrivning och topografi 

Aktuellt planområde ligger i Träkvista ca 2 km sydväst om Ekerö centrum. I planområdet 

ingår fastigheterna Träkvista 2:67 i norr och Träkvista 2:59 i söder, där 

förskoleverksamheten bedrivs. En del av Jungfrusundsvägen med GC-bana, som är 

allmän platsmark, ingår i östra delen av planområdet.  

Området ligger på en lokal höjdpunkt med relativt flack marklutning. Den högsta 

marknivån finns på fastighet Träkvista 2:67, där två små kullar med maxhöjd +32 

observerats i grundkartan. Generellt lutar marken svagt norrut (se Figur 5.1 för 

fastighetsgränser, traktgränser och topografi). Jungfrusundsvägen gränsar till 

planområdet österut och Stamvägen gränsar till planområdet söderut. I närområdet 

finns mest villabebyggelse och naturmark. Ett kvarter norr om planområdet ligger 

Träkvista torg med en matbutik, restauranger och mindre butiker.  

 
Figur 5.1. Topografi, fastighets- och traktgränser. Röd streckad linje markerar planområdesgränsen, vita siffror är befintliga 
markhöjder, vita linjer är höjdkurvor, gula siffror är fastighetsnummer, gul tunn linje är fastighetsgränser och gul tjock linje 
är traktgräns 
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5.2 Recipienter och statusklassning 

5.2.1 Recipienter  

Naturlig ytvattenrecipienten (dit vattnet avrinner naturligt) för planområdet är 

vattenförekomsten Mälaren-Långtarmen, SE657854-160773, som ligger norr om 

planområdet. Vattenförekomsten är en fjärd i Mälaren med en area om ca 20 km2. 

Planområdet ingår även i tillrinningsområde för grundvattenförekomsten Ekerö-Munsö, 

SE658611-160314, som ligger nordväst om planområdet. Grundvattenmagasinet är av 

sand- och grusförekomst och har en area om ca 21 km2. Uttagsmöjligheterna i 

förekomsten är okända.  

Tekniskt (via ledning) avleds en del av vattnet norrut och sedan västerut för att släppas i 

marken i närheten av Sanduddsvägen enligt kontakt på Roslagsvatten (personlig 

kommunikation, juni 2020). Släppet sker troligtvis i ett område med naturlig avrinning 

mot ytvattenförekomsten Mälaren-Rödstensfjärden, SE657330-161320. Fjärden har en 

area om ca 13 km2 och ett medeldjup på 3-15 m. Området antas tillhöra 

tillrinningsområde för grundvattenförekomsten Sandudden-Norsborg, 

SE657273-161246. Utbredningen av vattenförekomsterna visas i Figur 5.2. Sandudden-

Norsborg är den rosa ytan precis sydväst om planområdet.  

 
Figur 5.2. Vattenförekomster. Den långsmala rosa ytan i mitten markerar grundvattenförekomsten Ekerö-Munsö, 
ytvattenförekomsten Mälaren-Långtarmen markeras av blå yta inom cyanfärgad linje, ytvattenförekomsten Mälaren-
Rödstensfjärden och grundvattenförekomsten Sandudden-Norsborg ligger söder om planområdet, som är markerat med ett 
svart kryss (bildkälla: https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se, hämtad 2020-05-28) 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/
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5.2.2 Miljökvalitetsnormer för vatten 

EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 

som Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så 

kallade miljökvalitetsnormer (MKN). Normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som 

införts i svensk lag för att komma tillrätta med miljöpåverkan från bland annat diffusa 

utsläppskällor.   

Normerna för vatten beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en 

viss tidpunkt. Varje vattenförekomst statusklassificeras sedan i syfte att beskriva 

vattenförekomstens kvalitet i dagsläget.  

MKN klassas inom två områden för ytvattenförekomster: ekologisk status och kemisk 

status. För kemisk status bedöms de två klasserna god eller uppnår ej god kemisk status. 

För ekologisk status bedöms klasserna med en femgradig skala efter hög, god, måttlig, 

otillfredsställande eller dålig status. För konstgjorda eller kraftigt modifierade vatten 

görs bedömningen för vattnets potential med liknande femgradiga skala. Huvudregeln 

är att alla vattenförekomster ska uppnå god status eller potential innan år 2021 samt att 

ingen vattenförekomsts status får försämras. 

För grundvattenförekomster bedöms kemisk och kvantitativ status i klasserna god eller 

otillfredsställande. En grundvattenförekomst bedöms ha god status om det inte finns 

risk för negativ påverkan av mänskliga aktiviteter.   

5.2.3 Statusklassning och MKN för Långtarmen 

Mälaren-Långtarmen är en vattenförekomst enligt vattendirektivet och klassas i VISS 

enligt Tabell 5.1. Statusklassificeringen för ekologisk och kemisk status beslutades år 

2017 under förvaltningscykel 2.  

Tabell 5.1. VISS statusklassificering av recipienten Mälaren-Långtarmen samt MKN  

Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 
(dagsläge) 

MKN 
(framtida mål) 

Status 
(dagsläge) 

MKN 
(framtida mål) 

SE657854-160773 
Måttlig ekologisk 

status 
God ekologisk status 

2021 
Uppnår ej god kemisk 

ytvattenstatus 
God kemisk 

ytvattenstatus* 

*Undantag i form av mindre strängt krav gäller för PBDE och Hg.  

Recipientens ekologiska status klassas som måttlig (klassning daterad 2019-07-09). 

Utslagsgivande miljökonsekvenstyp är miljögiftet koppar.  

Den kemiska ytvattenstatusen klassas som ej god (klassning daterad 2020-03-27) på 

grund av att gränsvärdena för antracen, tributyltenn (TBT), kvicksilver (Hg) och 

polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i vattenförekomsten.  

Gränsvärdet för PBDE och Hg överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster 

varpå dessa ämnen har ett mindre strängt krav. Utsläpp av ämnena har under lång tid 

skett i både Sverige och utomlands vilket lett till långväga luftburen spridning och 

storskalig atmosfärisk deposition av dessa ämnen (VISS). 

Betydande påverkanskällor på Mälaren-Långtarmen inkluderar reningsverk och 

förorenade områden samt diffusa källor som urban markanvändning, jordbruk, enskilda 

avlopp, atmosfärisk deposition och hästgårdar. 
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5.2.4 Statusklassning och MKN för Rödstensfjärden 

Mälarens fjärd Rödstensfjärden är en vattenförekomst enligt vattendirektivet och 

klassas i VISS enligt Tabell 5.2. Statusklassificeringen för ekologisk och kemisk status 

beslutades år 2017 i samband med skiftet av den andra och tredje förvaltningscykeln.  

Tabell 5.2. VISS statusklassificering av recipienten Mälaren-Rödstensfjärden samt MKN beslutade 2017 

Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 
(dagsläge) 

MKN 
(framtida mål) 

Status 
(dagsläge) 

MKN 
(framtida mål) 

SE657330-161320 God ekologisk status 
God ekologisk 

status 
Uppnår ej god kemisk 

ytvattenstatus 
God kemisk 

ytvattenstatus* 

*Undantag i form av mindre strängt krav gäller för PBDE och Hg 

Recipientens ekologiska status klassas som god (klassning daterad 2019-07-09).  

Den kemiska ytvattenstatusen klassas som ej god (klassning daterad 2020-03-27) på 

grund av att gränsvärdet för ämnena perfluoroktansulfon (PFOS), tributyltenn (TBT), 

kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i vattenförekomsten.  

Betydande påverkanskällor på Mälaren-Rödstensfjärden inkluderar reningsverk, 

förorenade områden och deponier samt diffusa källor som urban markanvändning, 

jordbruk, transport och infrastruktur, enskilda avlopp, atmosfärisk deposition och 

hästgårdar. 

5.2.5 Statusklassning och MKN för Ekerö-Munsö  

Grundvattenmagasinet Ekerö-Munsö är en vattenförekomst enligt vattendirektivet och 

klassas i VISS enligt Tabell 5.3. MKN beslutades år 2017 under förvaltningscykel 2. 

Statusklassningen gjordes 2019-08-29 för kvantitativ status och 2020-05-14 för kemisk 

status.  

Tabell 5.3. VISS statusklassificering av grundvattenförekomsten Ekerö-Munsö samt MKN 

Vattenförekomst 

Kemisk grundvattenstatus Kvantitativ status 

Status 
(dagsläge) 

MKN 
(framtida mål) 

Status 
(dagsläge) 

MKN 
(framtida mål) 

SE658611-160314 
God kemisk 

grundvattenstatus 
God kemisk 

grundvattenstatus 
God kvantitativ 

status 
God kvantitativ 

status 

 

5.2.6 Statusklassning och MKN för Sandudden-Norsborg  

Grundvattenmagasinet Sandudden-Norsborg klassas i VISS enligt Tabell 5.4. MKN 

beslutades år 2017 i samband med skiftet av den andra och tredje förvaltningscykeln.  

Tabell 5.4. VISS statusklassificering av grundvattenförekomsten Sandudden-Norsborg samt MKN 

Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

SE657330-161320 
God kemisk 

grundvattenstatus 
God kemisk 

grundvattenstatus 
God kvantitativ 

status 
God kvantitativ 

status 
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5.2.7 Klassificering av grundvattentillgångar 

Enligt SGU:s hydrogeologiska klassificering av grundvattentillgångar, som används som 

underlag för grundvattenskydd, har planområdet getts riskklass 5, se planområdets 

ungefärliga position markerad med röd stjärna i Figur 5.3.  

 
Figur 5.3. Klassificering av grundvattentillgångar enligt SGU. Klass 1 innebär minst risk och klass 6 innebär störst risk för 
att skada grundvattentillgångar vid utsläpp. Läge för planområdet är markerat med en röd stjärna inom ett klass 5-
område (Ekerö kommuns VA-plan, 2013) 

Klassificeringen omfattar 6 klasser, där klass 1 innebär att risken för att skada 

grundvattentillgången vid utsläpp är som minst. Klass 5 motsvarar en 

infiltrationsbenägen jordart (sand) med en viktig grundvattentillgång. 

Infiltrationshastigheten är vanligtvis någon m/h inom riskklassen.   

5.2.8 Vattenskyddsområde 

Planområdet ligger i den sekundära zonen för östra Mälarens vattenskyddsområde, 

vilket omfattar landområden med direkt avrinning mot Östra Mälaren eller där 

dagvattnet naturligt eller via ledning avrinner mot Östra Mälaren. Enligt Länsstyrelsen i 

Stockholms län (2008) gäller följande skyddsföreskrifter för dag- och dräneringsvatten 

inom primär och sekundär zon:  

• Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där risk för 

vattenförorening föreligger, till exempel större vägar, broar och parkeringsanläggningar, 

får inte ske direkt till ytvatten utan föregående rening. Dräneringssystem vid sådana 

anläggningar samt längs järnvägsspår ska vara försedda med möjlighet till fördröjning 

och uppsamling i samband med exempelvis kemikalieolyckor.  

• Utsläpp av dag- och dräneringsvatten från befintliga vägar, broar, järnvägsspår, 

parkeringsanläggningar och dylikt får förekomma i den omfattning och utformning den 

har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att den inte strider mot 

bestämmelserna i gällande miljölagstiftning. 
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5.2.9 Markavvattningsföretag och vattendomar 

Enligt länsstyrelsens webbkarta finns det inget markavvattningsföretag i eller i närheten 

av planområdet.  

5.3 Markförutsättningar 

5.3.1 Geologiska förutsättningar 

Marken inom planområdet består enligt SGU:s jordartskarta av postglacial sand. 

Jorddjupskartan visar att jorddjupet varierar mellan 1–3 m i södra delen av planområdet 

till 5-10 m i nordöstra delen och 10-20 m i nordvästra delen av området (se Figur 5.4). 

 
Figur 5.4. Jordarts- och jorddjupskarta 

6 stycken skruvprovtagningar utförda av AFRY inom planområdet (5 stycken på Träkvista 

2:67 och en söder om den lilla förrådsbyggnaden på Träkvista 2:59) visar att marken 

generellt består av 0,5-1 m fyllnadsmaterial av sand, grus och sten med inslag av 

mulljord och organiska material, ett tunt lager grovkornig sand följt av ett lager 

finkornigare sand. Den naturligt förekommande sanden har påträffats 1-2 m under 

markytan (Miljöteknisk rapport, 2020).  

Enligt utrednings PM Geoteknik, som tagits fram för ett område runt Träkvista torg, 

består marken norr om aktuellt planområde mestadels av uppfylld mark ovan svallsand 

på torrskorpelera/torrskorpesilt eller torrskorpesilt ovan lera ovan finsand eller silt ovan 

morän på berg (Structor, 2018).  

Mäktigheten på de olika lagren är 0-1 m för fyllningen, 0-3 m för svallsanden, 1-3 m för 

torrskorpeleran/torrskorpesilten, 0-4 m för leran, upp till 11 m för finsanden/silten och 

upp till 8 m för morän i de punkter som undersökts. 
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5.3.2 Hydrogeologiska förutsättningar 

I Utrednings PM Geoteknik för Träkvista torg (Structor, 2018) beskrivs ett undre 

grundvattenmagasin i friktionsjorden under leran. Ett grundvattenrör som installerats 

med spetsen i friktionsjorden, strax norr om planområdet (exakt placering framgår inte i 

utredningen), var torrt vid mätningen som gjordes i november 2017. Spetsen ligger på 

nivå +9,5 i höjdsystem RH00 (motsvarar +10,025 i RH2000). Grundvattenytan kan 

därmed antas ligga mer än 10 m under marknivån.  

Infiltrationsmöjligheterna bedöms vara goda i områden med fyllning och svallsand enligt 

SGU:s genomsläpplighetskarta. Infiltrationsmöjligheterna bör dock bekräftas för att 

kunna fastslå metoder för dagvattenhantering.  

5.3.3 Mark och grundvattenföroreningar 

Enligt länsstyrelsens webbkarta finns det ingen förorenad mark inom planområdet. 

Miljöteknisk rapport som AFRY tagit fram år 2020 nämner en asfalterad yta ca 150 m 

norr om planområdet markerat som ”ej riskklassat” objekt. Objektet var en bilverkstad 

fram till år 1960 men verksamheten bedöms inte ha förorenat planområdets mark.  

Resultaten från skruvprovtagningarna inom planområdet visade inga föroreningshalter 

över det generella riktvärdet för känslig markanvändning, KM. Vid handgrävning intill 

husfasaden öster om förskolebyggnaden påträffades dock halter av PCB strax över 

riktvärdesgränsen för KM. PCB-haltiga massor skulle även kunna förekomma på andra 

ställen inom området, vilket bör utredas innan ombyggnationen påbörjas. Proverna 

påvisade även halter av PAH och bly öster om byggnaden, halterna var dock under 

riktvärdesgränsen.  

5.4 Befintlig och planerad markanvändning 

5.4.1 Befintlig markanvändning 

I Figur 5.5 visas befintlig markanvändning, tolkad utifrån flygfoton och erhållen 

grundkarta. I den norra delen av planområdet finns idag en grusad/sandad lekplats, 

gräsytor och en asfalterad gångväg. Den södra halvan av planområdet är mer hårdgjord 

med befintlig förskolebyggnad, asfalterade ytor, en parkeringsplats samt gräsytor 

parallellt med Jungfrusundsvägen. En del av allmän platsmark ingår i form av en gång- 

och cykelbanan i öster samt en liten del av Jungfrusundsvägen i nordöstra hörnet.   
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Figur 5.5. Befintlig markanvändning  

Tabell 5.5 beskriver den befintliga markanvändningen genom att redovisa de separata 

ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerade yta. 

Markanvändningen inom parentes indikerar input i StormTac. Avrinningskoefficienter 

beskrivs i avsnitt 4.2.  

Tabell 5.5. Areaberäkning för befintlig mark inom planområdet. Inom parentes visas den markanvändning som använts i 
StormTac 

Markanvändning Area [m2] 
Avrinnings-

koefficient [-] 
Reducerad 
area [m2] 

Avrinnings-
koefficient 
skyfall [-] 

Reducerad 
area skyfall 

[m2] 

Kvartersmark 

Tak (takyta) 637 0,9 573 1 637 

Asfalt (gång- och cykelväg) 445 0,8 356 1 445 

Asfalt (parkering) 251 0,8 210 1 251 

Gräs (gräsyta) 1 217 0,1 122 0,3 365 

Sandad/grusad lekyta (grusyta) 656 0,3 197 0,6 394 

Summa 3 206 - 1 449 - 2 092 

Allmän platsmark 

Asfalt (GC-bana) 250 0,8 200 1 250 

Asfalt (väg ÅDT 1 600) 60 0,8 48 1 60 

Summa 310 - 248 - 310 

PLANOMRÅDE TOTALT 3 516 - 1 697 - 2 402 
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5.4.2 Planerad markanvändning 

Kommunen planerar att modernisera befintlig förskola samt utöka den till fyra 

avdelningar. I dagsläget finns det ingen framtagen situationsplan. Istället baseras 

beskrivningen av planerad markanvändning på plankartan samt förtydliganden från 

Ekerö kommun via mail (personlig kommunikation, 2020-05-13). Figur 5.6 visar 

framtagen tolkad bild av framtida markanvändning.  

 
Figur 5.6. Tolkad bild av planerad markanvändning 

Enligt plankartan får maximal byggnadsarea uppgå till 725 m2, vilket är den area som 

används i flödes- och föroreningsberäkningarna i denna utredning. I arean ingår en 

komplementbyggnad om max 60 m2. I illustrationen har komplementbyggnaden 

placerats väster om huvudbyggnaden, inom ett område som i plankartan markerats med 

bestämmelsen ”endast komplementbyggnad får placeras”. Huvudbyggnaden är placerad 

inom det område som i plankartan reserverats för bebyggelse. Notera dock att området 

reserverat för byggnad och komplementbyggnad i plankartan är större än tillåten 

byggnadsarea och därför är utformningen och placeringen av byggnaderna osäker.  

En parkeringsyta planeras i södra delen av planområdet i anslutning till Stamvägen. 

Framför skolan (väster om byggnaden) kommer en del av marken hårdgöras men tanken 

är att så stor del som möjligt av ytorna ska vara genomsläppliga. Norra halvan av 

planområdet samt gräsytan mellan byggnaden och gatan ska om möjligt bevaras. 

Förändringar av marken planeras inte heller på allmän platsmark.  



 

Sida 15 av 32 

 

Tabell 5.6 redovisar de separata ytornas area, avrinningskoefficienter och reducerade 

yta för framtida mark.  

Tabell 5.6. Areaberäkning för framtida markanvändning inom planområdet. Inom parentes visas den markanvändning som 
använts i StormTac 

Markanvändning Area [m2] 
Avrinnings-

koefficient [-] 
Reducerad 
area [m2] 

Avrinnings-
koefficient 
skyfall [-] 

Reducerad 
area skyfall 

[m2] 

Kvartersmark 

Tak, maximal tillåten byggnadsarea 
(takyta) 725 0,9 653 1 725 

Asfalt (gång och cykelväg) 162 0,8 130 1 162 

Asfalt (parkering) 225 0,8 180 1 225 

Gräs (gräsyta) 1 159 0,1 116 0,3 348 

Sandad/grusad lekyta (grus) 935 0,3 281 0,6 561 

Summa 3 206 - 1 359 - 2 021 

Allmän platsmark 

Asfalt (gång och cykelväg) 250 0,8 200 1 250 

Asfalt (väg ÅDT 1 600)  60 0,8 48 1 60 

Summa 310 - 248 - 310 

PLANOMRÅDE TOTALT 3 516 - 1 607 - 2 331 

En jämförelse med befintlig situation i Tabell 5.5 visar att den reducerade arean för hela 

planområdet minskar från ca 1 700 m2 till ca 1 600 m2 om skolgården utformas likt Figur 

5.6.  
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6 Avrinningsområden och avvattningsvägar 

Avrinningsområdet har studerats med hjälp av SCALGO Live, höjdkurvor i grundkartan 

samt flygbilder. Enligt SCALGO utgör planområdet början på ett större avrinningsområde 

som naturligt mynnar i Mälaren-Långtarmen. Inom större delen av planområdet 

(se svart transparent yta i Figur 6.1) rinner dagvattnet naturligt norrut över kvartersmark 

mot Fantholmsvägen.  

 
Figur 6.1. Befintliga naturliga avrinningsområden. Ytliga avrinningsvägar vid mindre regn illustreras av de blå pilarna, 
ljusgröna linjer är befintliga dagvattenledningar och gröna rektanglar är befintliga dagvattenbrunnar  

Dagvattnet från östra delen av planområdet rinner ut på Jungfrusundsvägen enligt 

analys i SCALGO Live. I Jungfrusundsvägen finns dagvattenbrunnar och en ledning som 

leder vattnet mot Fantholmsvägen. Inga vattengångar har erhållits för befintliga 

ledningar i gatan, som förvaltas av Roslagsvatten. 

Brunnar och en dagvattenledning finns även i Stamvägen, vari det finns en servis till 

fastighet Träkvista 2:59. Vattnet samlas upp via en dagvattenbrunn som ligger i 
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plangränsen. Ledningen avleder dagvatten från den asfalterade ytan söder om 

förskolebyggnaden västerut och sedan upp mot Fantholmsvägen.  

Figur 6.1 visar att planområdet inte påverkas nämnvärt av ytliga flöden från 

omkringliggande mark. Det är endast ett litet markområde söder om fastigheterna, 

innefattande del av Stamvägen och del av kvartersmark, som lutar norrut. Vid mindre 

flöden samlas detta dagvatten troligtvis upp i de dagvattenbrunnar som ligger i 

Stamvägen.  

7 Dagvattenflöden och fördröjningsbehov 

Flödesberäkningar har utförts för 5- och 20-årsregn enligt ekvationer i avsnitt 4.1 och 

magasinsvolym har beräknats enligt ekvationen i avsnitt 4.3. Resultaten från 

beräkningarna redovisas i följande avsnitt.  

7.1 Flöden 

7.1.1 Befintliga flöden 

Dagvattenflödet har beräknats för befintligt planområde utan klimatfaktor, för 

kvartersmark och allmän platsmark. Avrinningskoefficienter och reducerade ytor enligt 

Tabell 5.5. Resultaten redovisas i Tabell 7.1.  

Tabell 7.1. Beräknade dagvattenflöden för befintlig situation för 5-, 20- och 100-årsregn. Uppskattad rinntid är 10 min 

Delområde Dagvattenflöde [l/s] 

 5-årsregn 20-årsregn 100-årsregn 

Kvartersmark (skolgården) 27,0 42,7 72,8 

Allmän platsmark (gata) 4,5 7,1 12,1 

PLANOMRÅDE TOTALT 32 50 85 

7.1.2 Framtida flöden 

Översiktliga flödesberäkningar för framtida planområde har utförts med klimatfaktor 

1,25 för kvartersmark och för allmän platsmark. Avrinningskoefficienter och reducerade 

ytor enligt Tabell 5.6. Resultaten för dagvattenflöden redovisas i Tabell 7.2.  

Tabell 7.2. Beräknade dagvattenflöden för framtida situation för 5-, 20- och 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. Uppskattad 
rinntid är 10 min 

Delområde Dagvattenflöde [l/s] 

 5-årsregn 20-årsregn 100-årsregn 

Kvartersmark (skolgården) 30,7 48,6 82,9 

Allmän platsmark(gata) 5,6 8,9 15,1 

PLANOMRÅDE TOTALT 36 58 98 

Vid en jämförelse mellan Tabell 7.1 och Tabell 7.2 framgår det att framtida 

dimensionerande 20-årsflöde ökar med ca 14 % på kvartersmark och ca 25 % på allmän 

platsmark utan åtgärder (totalt ca 16 % från planområdet). Ökningen beror enbart på 

klimatfaktorn eftersom den reducerade ytan för kvartersmark minskar och för allmän 

plats är den oförändrad.  
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7.2 Fördröjningsbehov 

Åtgärdsnivån enligt Roslagsvattens riktlinjer varierar beroende på upptagningsförmågan 

av marken. T.ex. bör 20 mm dagvatten fördröjas från en hårdgjord yta såsom asfalt och 

tak medan ett mindre regndjup kan fördröjas från icke-hårdgjorda ytor. I denna 

utredning har utgångsläget varit 11 mm fördröjning från icke-hårdgjorda ytor.  

Tabell 7.3 redovisar erforderlig fördröjningsvolym per markanvändning, uppdelat på 

hårdgjorda ytor på kvartersmark, icke-hårdgjorda ytor på kvartersmark samt hårdgjorda 

ytor på allmän platsmark.  

Tabell 7.3. Erforderlig fördröjningsvolym på kvartersmark och allmän platsmark 

Delområde Area [m2] 
Avrinnings-

koefficient [-] 
Reducerad 
area [m2] Åtgärdsnivå[mm] 

Erforderlig 
magasinvolym[m3] 

Hårdgjord yta - kvartersmark 

Tak, maximal tillåten 
byggnadsarea (takytor) 725 0,9 653 20 13 

Asfalt (gång och cykelväg) 162 0,8 129 20 2,6 

Asfalt (parkering) 225 0,8 180 20 3,6 

Icke-hårdgjord yta - kvartersmark 

Sandad/grusad lekyta 
(grusyta) 935 0,3 280 11 3,1 

Gräs (gräsyta) 1159 0,1 116 11 1,3 

Hårdgjord yta - allmän platsmark 

Asfalt (gång och cykelväg 
samt väg ÅDT 1 600) 310 0,8 248 20 5 

PLANOMRÅDE TOTALT 3 516 -- 1 607 - 28,6 

Total volym som ska kunna fördröjas i en anläggning från de hårdgjorda ytorna på 

kvartersmark är ca 19 m3. Erforderlig fördröjningsvolym från icke-hårdgjorda ytor är 

ca 4,5 m3. Erforderlig fördröjningsvolym för allmän platsmark redovisas enbart som 

information, lösningsåtgärder föreslås inte.  

8 Föroreningar 

Översiktliga föroreningsberäkningar har utförts i databasen StormTac Web (se 

beskrivning i avsnitt 4.4) för föroreningskoncentrationer och föroreningsmängder inom 

planområdet före och efter exploatering. Koncentrationerna och mängderna redovisas i 

Tabell 8.1 och Tabell 8.2 för kvartersmark respektive allmän platsmark. Den 

markanvändning som använts i beräkningarna återfinns i Tabell 5.5 och Tabell 5.6.  

Beräkningar har utförts för StormTac:s 13 standardämnen (se avsnitt 4.4). Påverkan från 

tributyltenn (TBT), som ej uppnår god status i Rödstensfjärden och Långtarmen, har lagts 

till. Halterna av polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids också i recipienterna och 

perfluoroktansulfon (PFOS) överskrids i Rödstensfjärden men i och med att PFOS inte 

finns med i StormTac och PBDE överskrids i alla Sveriges vattenförekomster samt har 

osäkra schablonvärden i StormTac inkluderas dessa ämnen inte i beräkningarna.  
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Tabell 8.1. Föroreningshalter (µg/l) för kvartersmark respektive allmän platsmark inom planområdet före och efter 
exploatering. Halter som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade 

  KVARTERSMARK ALLMÄN PLATSMARK 

Förorening Enhet 
Befintlig 
situation 

Planerad 
situation 

Befintlig 
situation 

Planerad 
situation 

Fosfor (P) µg/l 110 120 91 91 

Kväve (N) µg/l 1 500 1 400 1 800 1 800 

Bly (Pb) µg/l 5,6 5,3 3,4 3,4 

Koppar (Cu) µg/l 15 13 22 22 

Zink (Zn) µg/l 37 37 20 20 

Kadmium (Cd) µg/l 0,4 0,42 0,27 0,27 

Krom (Cr) µg/l 4,7 4,1 6,6 6,6 

Nickel (Ni) µg/l 4,2 4 4,1 4,1 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,024 0,018 0,052 0,052 

Suspenderad substans (SS) µg/l 30 000 31 000 20 000 20 000 

Oljeindex (Olja) µg/l 280 190 720 720 

PAH16 µg/l 0,79 0,84 0,13 0,13 

Bens(a)pyren (BaP) µg/l 0,014 0,014 0,0097 0,0097 

Tributyltenn (TBT) µg/l 0,0018 0,0018 0,0016 0,0016 

 

Tabell 8.2. Föroreningsmängder (kg/år) för kvartersmark respektive allmän platsmark inom planområdet före och efter 
exploatering. Mängder som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade 

  KVARTERSMARK ALLMÄN PLATSMARK 

Förorening Enhet 
Befintlig 
situation 

Planerad 
situation 

Befintlig 
situation 

Planerad 
situation 

Fosfor (P) kg/år 0,13 0,13 0,016 0,016 

Kväve (N) kg/år 1,7 1,6 0,3 0,3 

Bly (Pb) kg/år 0,0065 0,0058 0,00058 0,00058 

Koppar (Cu) kg/år 0,017 0,014 0,0037 0,0037 

Zink (Zn) kg/år 0,042 0,040 0,0035 0,0035 

Kadmium (Cd) kg/år 0,00046 0,00046 0,000047 0,000047 

Krom (Cr) kg/år 0,0055 0,0045 0,0011 0,0011 

Nickel (Ni) kg/år 0,0049 0,0044 0,00071 0,00071 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,000027 0,000020 0,000009 0,000009 

Suspenderad substans (SS) kg/år 35 33 3,4 3,4 

Oljeindex (Olja) kg/år 0,32 0,20 0,12 0,12 

PAH16 kg/år 0,00086 0,00091 0,000023 0,000023 

Bens(a)pyren (BaP) kg/år 0,000016 0,000015 0,0000017 0,0000017 

Tributyltenn (TBT) kg/år 0,000002 0,000002 0,00000027 0,00000027 
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Efter exploatering minskar de flesta föroreningsmängderna under befintliga mängder 

utan åtgärder, förutom PAH16. Halterna av fosfor, kadmium, suspenderad substans och 

PAH16 ökar enligt beräkningarna efter exploatering medan halterna av resterande 

ämnen förblir oförändrade eller reduceras under befintliga halter.  

9 Översvämningsrisker  

9.1 Närliggande ytvatten 

I och med att planområdet ligger relativt högt beläget utan närliggande ytvatten finns 

det ingen risk för översvämning orsakad av något vattendrag eller någon sjö.  

9.2 Länsstyrelsens lågpunktskartering 

Länsstyrelsens lågpunktskartering visar inte några lågpunkter större än 16 m2 som 

riskerar att översvämmas vid skyfall. Länskartan visar heller inga flödesvägar som korsar 

området (Figur 9.1).  

 
Figur 9.1. Resultat från länsstyrelsens lågpunktskartering. Ljusblå linjer är flödesackumulationslinjer för 
områden upp till 9 ha 
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9.3 Översvämningsanalys i SCALGO Live 

En översiktlig analys av översvämningsrisker och konsekvenser av skyfall har utförts i 

SCALGO Live (beskrivning av verktyget i avsnitt 4.5). Resultatet illustreras i Figur 9.2 för 

50 mm regn. Rinnpilarna visar flöden som samlar upp dagvatten från ett område större 

än 20 m2. Lågpunkter illustreras av ljusblå ytor. I de mörkblå ytorna når vattendjupet i 

lågpunkten över 20 cm.   

 
Figur 9.2. Översvämningsrisker vid 50 mm nederbörd (Bildkälla: SCALGO Live, hämtad 2020-05-15) 

Enligt analysen i SCALGO finns det risk att dagvatten samlas i tre lågpunkter inom 

planområdet: 

- I lågpunkt A, vid infarten från Stamvägen, stiger vattnet till max 10 cm i en punkt med 

markhöjd +31,15. Volymen vatten i lågpunkten är 4,3 m3 vid 50 mm regn. 

- I lågpunkt B, precis söder om förskolebyggnaden, visar SCALGO ett vattendjup i den 

djupaste delen på 1 m. Den lägsta markhöjden i lågpunkten är +30,15. Volymen vatten 

är 8,4 m3 vid 50 mm regn. 

- I lågpunkt C, mellan förskolebyggnaden och den lilla förrådsbyggnaden, stiger vattnet 

med max 21 cm. Den lägsta markhöjden ligger här på +30,86. Vattenvolymen vid 50 mm 

regn är 10,5 m3.  
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Nedströms planområdet finns en lågpunkt norr om byggnaden på Fantholmsvägen 1, 

lågpunkt D i Figur 9.2. Översvämningen i figuren är förmodligen värre än verkligheten då 

en större andel regn bör kunna infiltreras i de genomsläppliga ytorna som finns på 

skolgården samt samlas upp i befintlig brunn på Stamvägen. Lågpunkten ska ändå tas 

hänsyn till så att flödena från planområdet efter ombyggnation inte förvärrar eventuella 

översvämningsrisker nedströms.   

10 Förslag på dagvattenhantering 

10.1 Allmänna rekommendationer 

Dagvattenhanteringen ska följa de punkter som beskrivs i avsnitt 3 Riktlinjer för 

dagvattenhantering. Det innebär bland annat att förorenat dagvatten om möjligt ska 

hanteras separat från renare dagvatten och att sekundära avrinningsvägar ska säkras.  

Eftersom planområdet ligger i den sekundära zonen för Östra Mälarens 

vattenskyddsområde ska de föreskrifter som beskrivits under avsnitt 5.2.8 följas. Det 

innebär att dagvattnet från den planerade parkeringsytan inte får släppas ut till 

ytvattenrecipienten utan föregående rening.  

10.1.1 Miljöanpassade materialval 

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som inte innehåller 

miljöskadliga ämnen väljas. Kända material som avger föroreningar är exempelvis 

takbeläggning, belysningsstolpar och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt 

innehåller zink. Plastbelagda plåttak avger organiska föroreningar. Planen bör därför inte 

föreskriva material som ger ifrån sig miljöskadliga ämnen, som exempelvis koppar- och 

zinktak. Byggvaror bör klara egenskapskriterier som satts upp av branschorganisationer 

såsom BASTA eller Byggvarubedömningen. För att undvika onödigt tillskott av 

miljöfarliga ämnen är det viktigt att tidigt se över de material som ska användas för 

byggnation. 

10.2 Dagvattenlösningar 

De dagvattenåtgärder som föreslås på kvartersmark inom planområdet i detta skede är 

växtbäddar och gräsdike. Anläggningarna är fastighetsägarens ansvar. I följande avsnitt 

presenteras principen för lösningarna. En mer utförlig beskrivning av föreslagen 

dagvattenhantering följer under avsnitt 10.3.  

10.2.1 Växtbädd 

Växtbäddar används för att fördröja, infiltrera och rena dagvatten från omgivande 

hårdgjorda ytor. De byggs upp så att dagvatten kan magasineras under en kort tid i 

samband med kraftiga regn. Växterna i en växtbädd bör anpassas till områdets 

förutsättningar och vegetationen kan bestå av gräs, buskar, träd, örter etc. Med en 

välkomponerad växtmix erhålls en växtbädd som fyller en teknisk funktion samtidigt 

som den medför estetiska och miljömässiga mervärden. Ytterligare fördelar med 

växtbäddar är växternas förmåga att avdunsta vatten vilket bidrar till ett ännu 

effektivare omhändertagande av dagvattnet. 
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Figur 10.1 visar en principskiss över en växtbädd och Figur 10.2 visar exempel på 

upphöjda växtbäddar. växtbäddarna kan anläggas med en dräneringsledning i botten om 

dagvattnet inte kan tillåtas perkolera ner i underliggande jordlager. Filtermaterialet bör 

vara minst 0,5 m djupt för att en god reningseffekt ska kunna uppnås.  

 
Figur 10.1. Principskiss på växtbädd (Stockholm Vatten och Avfall, u.å.) 

 
Figur 10.2. Exempel på upphöjd växtbädd som tar emot dagvatten från tak via stuprör (Vinnova, 2014) 

Vid anläggning av växtbäddar i gata är det viktigt att de utformas så att vatten kan ledas 

in i växtbädden via exempelvis en nedsänkt kantsten eller speciella brunnar, se exempel 

i Figur 10.3. 

 
Figur 10.3. Öppning i kantsten, inlopp till växtbädd (Waterbydesign, 2014) 
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10.2.2 Gräsdike och svackdike 

Genom att höjdsätta marken så att avrinningen sker mot gräsförsedda skålformade 

diken kan dagvatten tas omhand på ett effektivt sätt genom infiltration och fördröjning. 

Huvudsyftet med gräsbeklädda öppna diken är att transportera dagvatten. En viss rening 

och fördröjning kan ske och beror bland annat på dikets släntlutning. Rening sker i första 

hand i slänterna som fungerar som översilningsytor.  

Svackdiken är grunda breda diken med svagare släntlutning än ett gräsdike. 

Vattenhastigheten i ett svackdike är normalt sett långsammare vilket ger en större 

potential till högre reningseffekt. I Figur 10.4 illustreras en principskiss av ett svackdike.   

 

Figur 10.4. Principskiss av ett svackdike. (Bilden är illustrerad av WRS och hämtad 2019-03-04 från Stockholm vatten och 
avfall, u.å.2) 

De öppna dikena kan också gynna den biologiska mångfalden tillsammans med andra 

växter och dagvattenlösningar. Under vintern kan svackdiken fungera som snölagring 

om inlopp och utlopp är isfria. Underhåll som krävs är gräsklippning, renhållning och 

rensning av sediment. Regelbundna kontroller av inlopp och utlopp samt eventuella 

erosionsskador bör genomföras. 

 

10.3 Föreslagen dagvattenhantering 

Figur 10.5 visar en skiss över föreslagen dagvattenhantering inom planområdet. I figuren 

ges en ungefärlig bild av växtbäddarnas storlek och placering på området. Bilden är 

endast ett förslag på hur stora ytor som kan behöva reserveras för 

dagvattenanläggningarna. Både utformning av växtbäddarna och utformning av 

kvartersmarken kommer att ändras när en situationsplan tagits fram, samt bör 

samordnas med landskapsarkitekt och övriga relevanta teknikområden. Storlek och 

utformning av anläggningarna påverkas bland annat av val av filtermaterial i 

växtbäddarna samt infiltrationsmöjligheterna i marken.  
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Figur 10.5. Förslag till dagvattenhantering  

10.3.1 Lekytor 

Det finns två ytor inom planområdet som används för rörelse och lek, se lila ytor i Figur 

10.5. Marken på dessa ytor är inte hårdgjord och genomsläppligheten bedöms vara god. 

Därför används åtgärdsnivån 11 mm (till skillnad från 20 mm för hårdgjorda ytor) för 

omhändertagande av dagvatten från dessa två ytor. Gångstråket i norra delen av 

planområdet har beräknats med åtgärdsnivån 20 mm. Vattnet från ytan bedöms kunna 

infiltrera i omkringliggande grus- och gräsytor. Total erforderlig magasinvolym har 

uppskattats till ca 3,2 m3 för norra lekytan och 1,2 m3 för södra lekytan. Dessa volymer 

är marginella och det bedöms vara utmanande och icke-kostnadseffektivt att anlägga 

åtgärder under befintliga lekytor då marken redan antas vara väldigt genomsläpplig. För 

att fördröja överskottsvatten som rinner av ytligt samt hindra att vatten rinner vidare till 

nedströms liggande fastighet föreslås ett gräsdike/svackdike längsmed den norra 

planområdesgränsen (se Figur 10.5). Diket förses med en upphöjd kupolsilsbrunn med 

perforerade väggar så att dagvattnet kan spridas ut i underliggande mark.  

10.3.2 Takytan österut  

Taket på huvudbyggnaden antas ha samma utformning som idag, vilket innebär att 

dagvattnet från halva takytan rinner västerut medan dagvattnet från andra halvan 

rinner österut via stuprör. Erforderlig magasinvolym har uppskattats till 6,5 m3 för halva 
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takytan. Två växtbäddar föreslås anläggas längsmed fasaden på den östra sidan av 

skolbyggnaden för att ta emot dagvatten från stuprören, se svart markering i Figur 10.6.  

 

Figur 10.6. Avrinnande yta till växtbädden som föreslås längs den östra fasaden markerat i svart polygon 

Växtbäddar består av flera jordlager (se Figur 10.1) där makadam erhåller en 

fördröjande funktion. Även jordvolymen har en fördröjande funktion. Makadammaterial 

antas ha en porositet på ca 30 % och filtermaterialet en porositet på 15 %. Om en 5 cm 

djup ytlig fördröjningszon skapas samt om filtermaterialet är 40 cm djupt, det 

materialavskiljande lagret 10 cm (porandel 25 %) och makadamlagret 30 cm djupt 

upptar växtbädden en yta om ca 29 m2 för att uppnå åtgärdsnivån. Ingen 

dräneringsledning bedöms behövas i växtbäddarna om vattnet kan perkolera vidare ner 

i marken. Infiltrationsegenskaperna måste dock verifieras.  

10.3.3 Parkeringsytan 

Dagvattnet från parkeringsytan söder om skolbyggnaden kan avledas till en separat 

växtbädd genom exempelvis en ränna. Dagvattnet bör tas omhand separat eftersom det 

är mer förorenat än dagvattnet från takytorna. Den erforderliga magasinvolymen är 

ca 3,6 m3. Totalt tar växtbädden upp en yta om 16 m2 om den byggs upp såsom den 

växtbädd som beskrevs i avsnitt 10.3.2. 

En dränledning rekommenderas i botten av anläggningen för att ansluta till det 

befintliga dagvattensystemet. Anledningen är att parkeringsytor kan innehålla högre 

föroreningshalter än tak och lekytor. Avledning till ledningssystemet minimerar risken 

att påverka grundvattenkvalitén då planområdet ligger inom ett sekundärt 

vattenskyddsområdet. Figur 10.6 visar en närbild på vilken yta som beräknas avledas till 

växtbädden.  

 
Figur 10.6. Avrinnande yta till växtbädden öster om parkeringsytan markerad med svart polygon 
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10.3.4 Skolgård 

Skolgårdsytan framför huvudbyggnaden har möjlighet att ta hand om dagvatten som 

genereras från takytan som lutar västerut samt den asfalterade entréytan, se svart 

streckad markering i Figur 10.7. En växtbädd rekommenderas norr om entrén och en 

söder om entrén. Erforderlig magasinvolym har beräknats till 4 m3 för vardera växtbädd. 

Om växtbäddarna byggs upp på samma sätt som beskrevs i avsnitt 10.3.2 uppskattas 

ytbehovet till 17 m2 för vardera växtbädd.  

 
Figur 10.7. Till vänster visas avrinnande yta till växtbädden norr om skolentrén, markerad med svart polygon. Till höger visas 
avrinnande yta till växtbädden söder om skolentrén, markerad med svart polygon 

10.4 Kostnadsberäkningar och underhåll 

10.4.1 Kostnadsberäkningar  

Kostnader för anläggning och underhåll av växtbäddar redovisas i Tabell 10.1. 

Tabell 10.1. Kostnadsuppskattning för anläggning och drift av växtbäddar 

Typ av 
anläggning 

Uppskattad 
anläggningskostnad 
per magasinsvolym 

[kr/m3] 

Erforderlig 
fördröjningsvolym 

[m3] 
Växtbäddens 

yta [m2] 

Total 
anläggningskostnad 

[kr] 

Årlig 
skötselkostnad 

[kr/år] 

Växtbädd 
mot fasad  3 500* 14,5 73 50 750 1 752 

Nedsänkt 
växtbädd 3 500* 3,6 16 12 600 384 

*Källa: WRS, 2016 

Anläggning av en nedsänkt växtbädd kostar ca 3 500 kr/m3 magasinsvolym vatten. En 

upphöjd växtbädd kostar mellan 6 000 och 10 000 kr/m3 magasinsvolym (WRS, 2016). I 

denna utredning föreslås samtliga växtbäddar vara nedsänkta med genomsläpplig 

botten. Den slutgiltiga utformningen beror dock på huskonstruktion samt 

perkolationshastigheten i marken.  

Kostnaden för skötsel av en växtbädd bedöms av WRS (2016) vara jämförbar med 

kostnaden för att sköta en robust perennplantering, vilket i Stockholm ligger på mellan 

12-35 kr/m2 och år. I denna utredning beräknas den årliga kostanden vara 24 kr/m2.  
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10.4.2 Underhåll  

Underhåll under etableringstiden innefattar regelbunden bevattning och rensning av 

ogräs och döda växter. Under de två första åren kan kontroll av hur växtligheten 

utvecklas behöva göras. 

Det löpande underhållet innefattar ogräsrensning/växtskötsel samt inspektion och 

rensning av inlopp och bräddavlopp. Föroreningar ackumuleras som regel direkt på eller 

nära filterytan. Ytlagret (5-10 cm) kan efterhand behöva bytas ut eller luckras upp för att 

bibehålla en god genomsläpplighet. Vid långvarig torka kan växtbädden behöva 

stödbevattnas (Stockholm Vatten och Avfall, u.å.).  

10.5 Föroreningsberäkningar efter rening 

De dagvattenlösningar som rekommenderas i avsnitt 10.3 används i detta kapitel för 

översiktliga beräkningar av planområdets slutgiltiga föroreningsbidrag till recipienten. 

Tabell 10.2 och Tabell 10.3 redovisar de totala föroreningskoncentrationerna och 

föroreningsmängderna efter rening av dagvatten från hårdgjorda ytor på kvartersmark i 

växtbäddar. Beräkningarna har utförts i databasen StormTac Web. För allmän platsmark 

sker ingen förändring av marken och därför redovisas inte halterna och mängderna i 

detta avsnitt. Föroreningsbidraget från allmän platsmark går att se tidigare i Tabell 8.1 

och Tabell 8.2. 

Tabell 10.2. Föroreningshalter (µg/l) för kvartersmark inom planområdet före exploatering och efter exploatering med 
föreslagna dagvattenlösningar. Koncentrationer som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade 

Förorening Enhet Befintlig situation 
Planerad situation 

efter rening Reduktion [%] 

Fosfor (P) µg/l 110 49 55 % 

Kväve (N) µg/l 1 500 920 39 % 

Bly (Pb) µg/l 5,6 1,6 71 % 

Koppar (Cu) µg/l 15 6,9 54 % 

Zink (Zn) µg/l 37 14 62 % 

Kadmium (Cd) µg/l 0,4 0,11 73 % 

Krom (Cr) µg/l 4,7 2,1 55 % 

Nickel (Ni) µg/l 4,2 1,4 67 % 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,024 0,011 54 % 

Suspenderad substans (SS) µg/l 30 000 10 000 67 % 

Oljeindex (Olja) µg/l 280 96 66 % 

PAH16 µg/l 0,79 0,35 56 % 

Bens(a)pyren (BaP) µg/l 0,014 0,0045 68 % 

Tributyltenn (TBT) µg/l 0,0018 0,0011 39 % 
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Tabell 10.3. Föroreningsmängder (kg/år) för kvartersmark inom planområdet före exploatering och efter exploatering med 
föreslagna åtgärder. Mängder som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade 

Förorening Enhet Befintlig situation 
Planerad situation 

efter rening Reduktion [%] 

Fosfor (P) kg/år 0,13 0,053 59 % 

Kväve (N) kg/år 1,7 1 41 % 

Bly (Pb) kg/år 0,0065 0,0017 74 % 

Koppar (Cu) kg/år 0,017 0,0075 56 % 

Zink (Zn) kg/år 0,042 0,015 64 % 

Kadmium (Cd) kg/år 0,00046 0,00012 74 % 

Krom (Cr) kg/år 0,0055 0,0022 60 % 

Nickel (Ni) kg/år 0,0049 0,0015 69 % 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,000027 0,000012 56 % 

Suspenderad substans (SS) kg/år 35 11 69 % 

Oljeindex (Olja) kg/år 0,32 0,1 69 % 

PAH16 kg/år 0,00086 0,00038 56 % 

Bens(a)pyren (BaP) kg/år 0,000016 0,0000049 69 % 

Tributyltenn (TBT) kg/år 0,000002 0,0000012 40 % 

Med föreslagna åtgärder för kvartersmark reduceras föroreningsmängderna i dagvattnet 

med 40-74 % jämfört med befintlig markanvändning. Föroreningshalterna reduceras 

med 39-73 %.  

10.6 Flödesberäkningar efter fördröjning 

Flödesberäkningar efter fördröjning har utförts med hjälp av StormTac Web och 

redovisas för kvartersmark i Tabell 10.4. På allmän platsmark föreslås inga åtgärder, 

flödet går att avläsa i Tabell 7.1 för befintlig situation och Tabell 7.2 för framtida 

situation med klimatfaktor. 

Tabell 10.4. Beräknade dagvattenflöden på kvartersmark för befintlig och framtida situation med och utan fördröjning. 
Flöden redovisas för 5- och 20-årsregn. Uppskattad rinntid är 10 min 

 5-årsregn [l/s] 20-årsregn [l/s] 

Befintligt flöde 27 43 

Framtida flöde utan fördröjning 31* 49* 

Framtida flöde efter fördröjning 14* 28* 

*Beräknat flöde med klimatfaktor 1,25 

Med föreslagna åtgärder minskar flödet från kvartersmark med 48 % för ett 5-årsregn 

och med 35 % för ett 20-årsregn.  
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11 Skyfallshantering 

Vid kraftigare regn än det dimensionerande regnet kommer dagvattnet inte kunna 

infiltrera tillräckligt snabbt eller avledas tillräckligt snabbt via det planerade 

dagvattensystemet. Då måste området vara höjdsatt så att vattnet avrinner från 

byggnaderna mot områden som kan översvämmas utan skador på byggnader. Svenskt 

Vatten rekommenderar att nybyggda fastigheter dimensioneras så att 

marköversvämningar med skador på byggnader sker mer sällan än vart 100:e år (Svenskt 

Vatten P110, 2016).  

För att förhindra att vatten rinner in i byggnaden måste marken ges en tillräcklig lutning 

från byggnaden. Rekommenderat är 1:20 de första 3 m från byggnaden. Avrinningen 

sker lämpligast i riktning mot närliggande gator. Dessa avrinningsvägar ska ses som 

sekundära då dagvattnet i första hand ska omhändertas inom planområdet. 

100-årsflödet har beräknats för marken före och efter ombyggnad. Flödet från 

kvartersmark uppskattas öka från 73 l/s till 83 l/s, se Tabell 7.1 och Tabell 7.2. 

Enligt analysen i SCALGO finns det tre befintliga lågpunkter inom södra delen av 

planområdet (Figur 9.2). Dessa fördröjer ca 23 m3 vatten vid 50 mm nederbörd enligt 

resultatet. Analysen är troligtvis överskattad då marken inom området är genomsläpplig 

och befintligt dagvattensystem leder bort en del av dagvattnet. Åtgärder bör dock vidtas 

för att inte förvärra översvämningssituationen efter ombyggnad.  

Föreslagna åtgärder innefattar att lågpunkt B närmast befintlig byggnad bör byggas bort 

i samband med ombyggnationen. För att inte belasta nedströms liggande områden norr 

om planområdet mer än idag bör lågpunkt A och C fortsatt fungera som tillfälliga 

översvämningsytor. Yta C kan dock flyttas genom höjdsättning av marken så att den 

ligger i planerad lekyta, längre bort från planerad bebyggelse.    

12 Sammanfattande slutsats och rekommendationer 

Planområdet innefattar fastigheterna Träkvista 2:67, Träkvista 2:59 samt del av 

Jungfrusundsvägen med GC-bana. Området är relativt flackt med marknivåer runt +31. 

Planerad ombyggnad av Stamvägens förskola innebär främst förändrad markanvändning 

på den södra fastigheten, Träkvista 2:59.  

Efter ombyggnad uppskattas den reducerade arean för hela planområdet kunna minska 

från ca 1 700 m2 till ca 1 600 m2. Beräknat framtida dimensionerande 20-årsflöde ökar 

med ca 14 % på kvartersmark och ca 25 % på allmän platsmark utan åtgärder. Ökningen 

beror enbart på klimatfaktorn eftersom den reducerade ytan för kvartersmark minskar 

och för allmän platsmark är den oförändrad. Efter fördröjning beräknas 20-årsflödet från 

kvartersmark minska med ca 35 %. 

Efter exploatering beräknas de flesta undersökta föroreningsmängderna reduceras 

under befintliga mängder utan åtgärder. Endast mängderna av PAH16 ökar. Halterna av 

fosfor, kadmium, suspenderad substans och PAH16 ökar enligt beräkningarna efter 

exploatering medan halterna av resterande ämnen förblir oförändrade eller reduceras 

under befintliga halter. 
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Åtgärder för dagvattenhantering föreslås med stöd av Roslagsvattens checklista för 

dagvattenutredningar i detaljplaneprocessen. Åtgärdsnivån varierar beroende på 

upptagningsförmågan i marken. T.ex. bör 20 mm dagvatten fördröjas från en hårdgjord 

yta såsom asfalt och tak medan 11 mm kan fördröjas från en icke-hårdgjord yta. Total 

volym som ska kunna fördröjas från ytorna på kvartersmark är ca 23,5 m3. Erforderlig 

fördröjningsvolym från allmän platsmark ca 5 m3.  

Lösningsåtgärder föreslås inte på allmän platsmark eftersom marken inte kommer att 

förändras. Det anses inte heller kostnadseffektivt att föreslå att nya magasin anläggs 

inom lekytan i väst om den utformas med genomsläpplig beläggning. Detsamma gäller 

under mark i den norra lekytan om den inte kommer att förändras. Dagvattnet från 

dessa ytor anses vara relativt rent. Detta samt att marken inom planområdet bedöms ha 

god genomsläpplighet och att grundvattenytan troligtvis ligger mer än 10 m under 

markytan gör att dagvatten från gröna områden och genomsläppliga ytor föreslås 

infiltrera och fördröjas direkt i marken utan kompletterande åtgärder. Ett svackdike 

föreslås enbart vid den norra planområdesgränsen för att hindra eventuellt avrinnande 

vatten att belasta nedströms liggande fastighet.  

Åtgärder föreslås för hantering av dagvatten från takytor, parkeringsytan samt den 

asfalterade entrén, om en sådan anläggs. Förslagsvis leds dagvattnet till växtbäddar. 

Erforderlig fördröjningsvolym i växtbäddarna är ca 18 m3. Anläggningskostnaden har 

uppskattats till ca 63 350 kr och skötselkostnaderna till ca 2 140 kr/år. Kostnaden 

motsvarar ungefär den för skötsel av en perennplantering.  

Med föreslagna åtgärder för kvartersmark reduceras föroreningsmängderna i dagvattnet 

med 40-74 % jämfört med befintlig markanvändning. Föroreningshalterna reduceras 

med 39-73 %. Ombyggnationen medför därmed inget hinder för att MKN i recipienterna 

Ekerö-Munsö (uppnår idag god kemisk och god kvantitativ status), Mälaren-Långtarmen 

(uppnår idag måttlig ekologisk status och ej god kemisk status) och Mälaren-

Rödstensfjärden (uppnår idag god ekologisk status och ej god kemisk status) uppnås.  

Risken för översvämningar inom området bedöms som liten. Dock föreslås mindre ytor 

som kan översvämmas tillfälligt skapas för att minska risken för skador nedströms vid 

skyfall.  
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