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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Stenhamra centrum ska planläggas och ett program är framtaget 2016-01-18. Syftet med 
planläggningen är att undersöka förutsättningar för förtätning av Stenhamra centrum. Inför arbetet 
med planläggning har en förfrågan om en dagvattenutredning för Stenhamra centrum inkommit till 
WSP. Dagvattenutredningen syftar till att ge en överblick av området idag vad gäller avvattning och 
förutsättningar för dagvattenhantering samt ge förslag till dagvattenhantering efter förtätning. 

2 UTREDNINGSOMRÅDET OCH DESS 
FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING 
Utredningsområdet är ungefär 1,4 ha stort och beläget på norra delen av Ekerö. Området är till största 
delen exploaterat och består av skola, bostadsområden, mataffär och parkeringsplatser. Stenhamra 
förskola och en fritidsgård som finns inom området är i dåligt skick och tillfälliga paviljonger är 
uppställda. Inom området finns även några öppna grönytor (se figur 1). 

 

 

Figur 1: Utredningsområdet visas i bilden inringat med rött (Bildkälla: Ekerö kommun) 
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Inom området finns bland annat förslag på nya bostäder, en ny förskola och fritidsgård, bibliotek, 
livsmedelsbutik samt en torgyta kring centrum i anslutning till busshållsplatsen. Kvalitén på 
grönområdena i området ska ökas. I programmet finns även förslag på nya vägar (se figur 2). 

 

 

Figur 2: Förslag på exploatering inom området (Bildkälla: Ekerö kommun). 

2.2 GEOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
I figur 3 visas jordartsfördelningen inom området. Området består till största delen av glacial och 
postglacial lera förutom en liten del längst norrut i utredningsområdet som består av urberg och 
morän. Dessa jordartsförhållanden gör att möjligheten till infiltration inom området är begränsad. 
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Figur 3: Bilden visar jordartsfördelningen inom utredningsområdet för Stenhamra centrum. (Bildkälla: SGU, 2016) 

2.3 AVRINNINGSOMRÅDE RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER 
Dagvatten från utredningsområdet avrinner enligt uppgifter från Ekerö kommun till Långtarmen, den 
del av Mälaren som ligger mellan Färingsö och Ekerö (se figur 4). Långtarmen och har enligt en ny 
indelning blivit en ny vattenförekomst (Mälaren-Långtarmen) och tillhörde förut Mälaren-
Gripsholmsviken som år 2009 hade ”God ekologisk status” och ”God kemisk ytvattenstatus”. Förslag 
till miljökvalitetsnorm för Mälaren-Långtarmen är ”God ekologisk status” år 2021 samt ”God kemisk 
ytvattenstatus” år 2021. Enligt det arbetsmaterial som ligger ute på VISS är den ekologiska statusen 
för Mälaren-Långtarmen idag måttlig på grund av övergödning. Den kemiska ytvattenstatusen klassas 
som ej god. Den sistnämnda på grund av för höga halter av kvicksilver samt polybromerade 
difenyletrar vilket gäller för samtliga vattenförekomster i Sverige. Kemisk status förutom kvicksilver och 
polybromerade difenyletrar är ännu inte framtagna. 
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Figur 4: Utredningsområdet (ligger ungefär inom den röda cirkeln) avrinner till Mälaren-Långtarmen (lila område). 
(Bildkälla: VISS, 2016) 

 

2.4 BEFINTLIG AVVATTNING 
Området avvattnas idag av ledningar under mark (se figur 5) och diken. En ledning som går norr om 
skolan (BTG 400) och två ledningar som går söder om skolan (BTG 225) ansluter till en ledning 600-
800 som sedan går till pumstation P34 i Ormbacken. Två lågpunkter observerades som också visas i 
figuren nedan. Den norra av dessa saknade synliga avrinningsvägar och kan vara ett instängt område. 
Den södra hade en brunn. I figuren visas även dagvattnets flödesvägar inom området. Inga stora 
flöden bedöms komma från områden som ligger högre än utredningsområdet från den ytliga 
avrinningen men det är troligen så att området belastas av dagvattenflöden från områden norrut via 
ledningar.  

 

Utredningsområde 
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Figur 5. Karta över dagvattenledningsnätet i området. Avrinningsvägar markerade med blåa pilar 
Detaljplaneområdets gränser är markerade med svart. 

 

2.4.1 Markavvattning 
Inom området finns ingen information om kända markavvattingsföretag. Men ett ökat flöde från 
området kan komma att påverka markavattningsföretaget Stockby-Solsäter söder om området (se 
figur 6). 

 

SKOLA 

Lågpunkt 

Lågpunkt 
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Figur 6: Markavvattningsföretag inom området. Utredningsområdets ungefärliga utbredning markerad med svart 
cirkel (Bildkälla: Länsstyrelsen Webb-Gis 2016) 

2.5 RIKTVÄRDEN FÖR DAGVATTENUTSLÄPP 
I Svenskt vatten rapport nr 2010-06 föreslås riktvärden för fem olika typer av dagvatten, 1M (mindre 
recipient, direktutsläpp), 2M (mindre recipient, ej direktutsläpp), 1S (större recipient, direktutsläpp), 2S 
(större recipient, ej direktutsläpp) samt 3VU (verksamhetsutövare, ej direktutsläpp). Riktvärdena avser 
årsmedelvärden och visas i tabell 1 (Alm m.fl., 2010). 

För det här området används riktvärdet för 1M (mindre recipient, direktutsläpp). 

Tabell 1. Föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp enligt Svenskt vatten rapport nr 2010-6. Riktvärdena avser 
årsmedel. 

Ämne Enhet 1M 2M 1S 2S 3VU 

P /  160 175 200 250 250 

N /  2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 

Pb /  8 10 10 15 15 

Cu /  18 30 30 40 40 

Zn /  75 90 90 125 150 

Cd /  0,40 0,50 0,45 0,50 0,50 

Cr /  10 15 15 25 25 

Ni /  15 30 20 30 30 

SS /  40 60 50 75 100 

olja /  0,4 0,70 0,50 0,70 1,0 
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3 KONSEKVENSER AV GENOMFÖRANDE AV 
PLAN 

Utredningsområdet har delats in i två avrinningsområden och sedan karterats för fallet före och efter 
förtätning. Det området som ligger öster om skolan har benämnts avrinningsområde 1 (ARO 1) och 
det område som ligger väster om skolan har benämnts avrinningsområde 2 (ARO 2). I figur 7 visas 
karteringen före förtätning och i figur 8 visas karteringen efter förtätning. Area, avrinningskoefficienter 
samt reducerad area för ARO 1 före förtätning respektive efter förtätning visas i tabell 1 respektive 
tabell 2. I fallet efter förtätning har den nya förskolan placerats i ARO 1 på en del av naturmarken i den 
södra delen av ARO 1. Area, avrinningskoefficienter samt reducerad area för ARO 2 före förtätning 
respektive efter förtätning visas i tabell 4 respektive tabell 5. 
En relativt hög avrinningskoefficient har satts på skolan och förskolan då skolområdet till stor del 
består av hårdgjorda ytor. 

 
Figur 7: Kartering före förtätning. 
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Figur 8: Kartering efter förtätning. 

 
Tabell 2: I tabellen visas area, avrinningskoeficienter samt reducerad area för respektive 
markanvändningsområde i ARO 1 före förtätning. 

Markanvändning, nuläge 

ARO 1 

Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient 

Reducerad 
area (ha) 

Förskola/ skola 1,4 0,7 1,0 

Grönområde/ lek 4,5 0,15 0,7 

Parkering 0,2 0,85 0,2 

Huvudgata 0,1 0,85 0,1 

SUMMA 6,2 0,3 1,9 

 

Tabell 3: tabellen visas area, avrinningskoeficienter samt reducerad area för respektive markanvändningsområde 
i ARO 1 efter förtätning. 

Markanvändning, 
planerad ARO 1 

Area (ha) Avrinnings-
koefficient 

Reducerad 
area (ha) 

Förskola 1,2 0,7 0,8 

Grönområde/ lek 3,3 0,15 0,5 

Bostäder 1,2 0,45 0,5 

Mindre väg/hårdgjort 0,4 0,85 0,3 

Huvudgata 0,1 0,85 0,1 

SUMMA 6,2 0,4 2,3 
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Tabell 4: tabellen visas area, avrinningskoeficienter samt reducerad area för respektive markanvändningsområde 
i ARO 2 efter förtätning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5: tabellen visas area, avrinningskoeficienter samt reducerad area för respektive markanvändningsområde 
i ARO 2 efter förtätning. 

Markanvändning, 
planerad 

ARO 2 

Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient 

Reducerad 
area (ha) 

Förskola/skola 1,8 0,7 1,3 

Bostäder/handel 1,5 0,66 1,0 

Bostäder 2,1 0,45 0,9 

Torgyta 0,2 0,66 0,1 

Parkering 0,6 0,85 0,5 

Mindre väg 0,5 0,85 0,4 

Huvudgata 0,5 0,85 0,4 

Grönområde/ lek 0,9 0,15 0,1 

SUMMA 8,1 0,6 4,8 

 

3.1 DAGVATTENFLÖDEN FÖRE OCH EFTER 
För att beräkna dimensionerande dagvattenflöden från området används rationella metoden: 

= ( ) 

där: 

qd dim är det dimensionerande flödet (l/s) 

A är avrinningsområdets area (ha) 

 är avrinningskoefficienten 

i(tr ) är den dimensionerande nederbördsintensiteten (l/s/ha) 

tr är regnets varaktighet (min) 

Markanvändning, nuläge 

ARO 2 

Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient 

Reducerad 
area (ha) 

Förskola/skola 1,8 0,7 1,3 

Grönområde/ lek 1,7 0,15 0,3 

Parkering/ hårdgjort 1,1 0,85 0,9 

Bostäder 2,3 0,45 1,0 

Handel 0,3 0,85 0,3 

Mindre väg 0,1 0,85 0,1 

Huvudgata 0,8 0,85 0,7 

SUMMA 8,1 0,5 4,5 
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Den dimensionerande nederbördsintensiteten har beräknats för en återkomsttid av 10, 30 och 100 år 
med en varaktighet på 10 minuter enligt Svenskt vatten P110 (2016) (ARO 1 visas i tabell 6 och ARO 
2 i tabell 7). Dagvattenflödet redovisas även med en pålagd klimatfaktor på 1,25 enligt de nya 
riktlinjerna i P110. Årsnederbörden för Stockholmsområdet är 636 mm.  
 

Tabell 6. Dimensionerande flöden för avrinningsområde 1 (ARO 1). 

ARO 1 10-årsregn 30-årsregn 100-årsregn 
Före 500 720 1100 
Efter 600 870 1300 
Differens 20% 21% 18% 

 

Tabell 7. Dimensionerande flöden för avrinningsområde 2 (ARO 2). 

ARO 2 
10-årsregn 30-årsregn 100-årsregn 

Före 1200 1700 2500 
Efter 1300 1900 2900 
Differens 8% 12% 16% 

 

Som går att utläsa från tabellerna ovan så kommer en förtätning göra att dagvattenflödet inom ARO 1 
ökar med ungefär 20 % och i ARO 2 med ungefär 10 %. 

3.2 DAGVATTNETS FÖRORENINGSINNEHÅLL 
Den totala masstransporten av föroreningar per kg och år har beräknats för hela området före och 
efter förtätning och den procentuella förändringen har beräknats (se tabell 8). Föroreningshalterna har 
också beräknats och jämförts med riktvärdet för dagvattenutsläpp för 1M (direktutsläpp till mindre 
recipient) (se tabell 10). Den minsta reduktion som behövs för att nå samma nivå som 1M redovisas 
också. För beräkning av föroreningar har modelleringsverktyget StormTac används. Dessa 
föroreningshalter är schabloner och ger därför inte exakta svar. Halterna går även att påverka. Till 
exempel ger schablonen för skola i Storm tac stora tillskott av tungmetaller med det kan förbättras om 
man är noggrann med materialval i tak, stuprör, armaturer, räcken etc. Detta gäller såklart all form av 
bebyggelse. 
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Tabell 8. Den totala masstransporten av föroreningar utryckt i kg/år före och efter förtätning. 

Parameter Beräknad mängd innan 
rening/behandling (kg/år) 

  Nuläge Framtid Ökning 
P 9,36 11,84 26% 

N 76,5 93,4 22% 
Pb 0,619 0,691 12% 

Cu 1,206 1,305 8% 

Zn 3,83 4,59 20% 

Cd 0,0229 0,0305 33% 

Cr 0,4312 0,451 5% 

Ni 0,292 0,37 27% 
Hg 0,001684 0,0021 25% 
SS 3395 3840 13% 
Olja 28,6 40,33 41% 
 
 
Tabell 9: Beräknade föroreningshalter efter exploatering för området, den procentuell skillnaden före och efter 
förtätning samt den minsta reduktion som krävs för området för att uppnå riktvärdet för dagvattenutsläpp till 1M. I 
tabellen visas även riktvärdena för dagvattenutsläpp för 1M (direktutsläpp till mindre recepient). 

Ämne Enhet 1M Före Efter Skillnad 
före/efter 

Min 
reduktion 

P /  160 292,5 338,3 16% 53% 

N /  2,0 2,4 2,7 12% 25% 

Pb /  8 19,3 19,7 2% 59% 

Cu /  18 37,7 37,3 -1% 52% 

Zn /  75 119,7 131,1 10% 43% 

Cd /  0,40 0,7 0,9 22% 54% 

Cr /  10 13,5 12,9 -4% 22% 

Ni /  15 9,1 10,6 16% -42% 

Hg /  - 0,053 0,060 14% - 

SS /  40 106,1 109,7 3% 64% 

olja /  0,4 0,89 1,15 29% 65% 

 

Föroreningshalterna kommer alltså öka för alla ämnen utom nickel och ligger högre än riktvärdena för 
1 M vilket det även gör före förtätning.  
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3.3 ERFORDERLIG MAGASINSVOLYM 
För beräkning av magasinsvolym har modelleringsverktyget Storm tac används som använder sig av 
riktlinjer i Svenskt vattens publikation P110. 

Avtappningen, det vill säga den avrinning som tillåts från hela området är 190 m3. 

Den tillåtna avtappningen innebär inte att ledningsnätet själv klarar ett 10-årsregn utan utgår från att 
området som det ser ut idag klarar att hantera dagens volym av dagvatten. Detta baseras på att det 
idag inte finns några kända kapacitetsproblem inom området. 

4 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

4.1 FÖRDRÖJNING PÅ ALLMÄN MARK 
Flödet från områdena kommer öka med 20 % i avrinningsområde 1 och 10 % i avrinningsområde 2. 
Denna ökning beror dels på den ökade andelen hårdgjorda ytor som förtätningen ger upphov till och 
dels på en pålagd klimatfaktor på 1,25 som alltså ger en ökning av det dimensionerande 
dagvattenflödet på 25 %. Den ökade mängden dagvatten bör fördröjas inom området. 

Idag består dagvattensystemet i området till största delen av ledningsnät och således sker en låg 
rening av dagvattenföroreningar. För att uppnå kriterierna för 1M behöver en reduktion av alla 
föroreningar utom nickel ske. Det bästa sättet att reducera dessa föroreningar är via fastläggning i till 
exempel ett dike. Därför föreslås att svackdiken med dräneringsledningar i botten anläggs inom 
området längst med det befintliga ledningsnätet där det är lämpligt, gärna en sträcka på minst 100 
meter (se figur 9 för ett exempel på ett svackdike). Generellt gäller att ju längre diket är desto större 
reduktion fås. Vidare gäller att lutningen på diket är låg och att släntlutningen är 1:3 eller högre. I slutet 
av svackdiket anläggs en kupolbrunn och dräneringsledningen leds sedan till dagvattenledningen. 

Svackdiket kan även fungera som ett magasin genom att de fylls med makadam som har en porositet 
på ungefär 25 %. Makadammet kan alltså lagra 1 m3 vatten per 4 m3 makadam. Ett lager om minst 
0,25 meter makadam rekommenderas. Till exempel kan ett svackdike med fördel anläggas i 
anslutning till skolan och den planerade förskolan dit dagvattenledningen också kan bredda om behov 
finns. Ett svackdike kan även anläggas längst med ledningsnätet eller planerade vägar (beroende på 
var det är som mest lämpligt ur avledningssynpunkt). 

 
Figur 9. Exempel på svackdike längst gångväg (Bildkälla: Lunds universitet, 2015). 

Som komplement till diket kan en översvämningsyta anläggas. Det vill säga en skålformad yta, 
exempelvis gräsbeklädd. Denna yta kommer vara torrlagd förutom vid extrema regn (10-årsregn och 
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uppåt). Dit bör det befintliga ledningsnätet kunna brädda och ytan kunna fördröja en stor del av 
magasinsvolymen.  

Förutsättningarna för att ha svackdiken inom området behöver utredas och om det är en möjlig åtgärd 
ur t.ex. skötselsynpunkt. Placeringen av diket kan ske på befintlig ledning om det är platsbrist men då 
bör det undersökas om täckningen till underliggande dagvattenledning är tillräcklig. 

Om svackdiken ej är möjligt behöver översvämningsytan öka så den klarar att magasinera det ökade 
dagvattenflödet. Kanske räcker det inte då att bara ha en översvämningsyta utan det kanske även 
behövs någon form av fördröjning vid den planerade förskolan samt vid det nuvarande skolområdet. 

I figuren nedan ges ett förslag på lämpliga dagvattenstråk (tex svackdiken) och förslag på placering av 
översvämningsytor. De röda pilarna visar avrinningsvägar för dagvattnet. 

 

Figur 10. Översiktsbild över föreslagen dagvattenhantering inom området. Röda ringar markerar de observerade 
lågpunkterna inom området. Vid de två ledningsnäten som lämnar området föreslås om behov finns att en 
översvämningsyta placeras dit ledningen kan brädda vid behov. I figuren visas även förslag på dagvattenstråk 
tex. svackdiken (blå linje) samt flödesriktning med röda pilar.  

Ett komplement till ovan föreslagna åtgärder för att fördröja dagvatten från området i trädplanteringar 
längst med vägarna och att använda genomsläppliga material på hårdgjorda ytor som tex. 
parkeringsplatser. Detta skapar både trivsel och har en viss renings- och fördröjningseffekt av 
dagvatten, se beskrivning nedan. 
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4.1.1 Trädplantering med skelettjordar 
Trädplantering i stadsmiljö bidrar både till ökad trivsel samt bättre möjligheter för dagvatteninfiltration 
(Figur 11). Träd i stadsmiljö har dessvärre ofta problem att få tillräckligt med näring och vatten. Träd 
som omges av hårdgjorda ytor bör planteras i så kallade skelettjordar (Figur 12). Skelettet består av 
makadam med ungefär 30 % hålrum som är fyllda med växtjord. Konstruktionen består även av en 
dräneringsledning. Konstruktionen består även av en dräneringsledning. Enligt uppgift från Stockholm 
stad kan ungefär 10 % av volymen av skelettjorden fyllas med vatten. 

 

 

Figur 11. Trädplantering längs med en väg. 

 

Figur 12. Exempel på uppbyggnad av skelettjord. 

4.1.2 Parkeringsplatser 
 

Parkeringsplatser är oftast helt hårdgjorda vilket gör att avrinningen blir stor. Dagvattnet innehåller 
även en hel del föroreningar.  Genom att låta dagvattnet infiltrera på platsen istället sker både en 
fördröjning och en viss fastläggning av föroreningar. Detta kan uppnås med till exempel gräsarmering 
på parkeringsplatserna (se Figur 13) och infiltrationsstråk (se Figur 14. Infiltrationsstråk mellan 
parkeringsplatserna. Detta gör att dagvattnet kan infiltrera direkt på platsen istället för att avledas. 
Genom att komplettera med gröna ytor och planteringar på parkeringsplatser (och andra större 
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hårdgjorda ytor) kan avrinningen minska betydligt. Det är även väldigt viktigt att större 
parkeringsplatser förses med oljeavskiljare för att reducera mängden olja som följer med dagvattnet. 

 

 
Figur 13. Gräsarmering på parkeringsplatser som gör att dagvattnet kan infiltrera på platsen (Bildkälla: Östra 
Göinge kommun, 2016). 

 
Figur 14. Infiltrationsstråk mellan parkeringsplatserna. 

 

4.2 FÖRDRÖJNING PÅ KVARTERSMARK 
Inom kvartersmark rekommenderas att alla öppna ytor hålls så gröna som möjligt för att minska 
avrinningen (se Figur 15 för exempel på gröna gårdar). Som bilden visar kan till exempel gångvägar 
anläggas med grus.  
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Figur 15. Grusad gång och grön gård. 

Genom att skapa infiltrationsstråk som avleder dagvatten från kvartersmarken till anslutande ledning 
och svackdiken minskar risken för att dagvatten ansamlas på kvartersmarken. 

4.3 AVRINNING VID HÖGA FLÖDEN 
Vid höga flöden (t.ex. 100-årsregn) räcker inte dagvattensystemet och risk för översvämning finns. För 
att få en samlad bild av var vattnet söker sig vid så pass höga flöden rekommenderas att en 
översvämningskartering genomförs. Vidare bör all bebyggelse planeras så att inga instängda områden 
finns på kvartersmark utan att dagvattnet så långt som möjligt avleds bort från bostäder och där det är 
möjligt mot grönytor och naturmark. 

Inom området finns en lågpunkt som är markerad i norra delen i kartan som visas i figur 5. När ett 
platsbesök genomfördes till platsen lokaliserades ingen synlig brunn och det finns alltså risk att vatten 
samlas här. Likaså lågpunkten i den södra delen av området riskerar att svämma över. För lågpunkten 
i den norra delen av området skulle till exempel ett grönstråk kunna gå till diket norr om dagiset. 
Dagvatten som ansamlas i lågpunkten i den södra delen kan tex avledas till översvämningsytan via 
diken/gröna stråk. 

5 KONSEKVENSER AV GENOMFÖRDA 
ÅTGÄRDER 

Genom att anlägga diken och hålla kvartersmarken så grön som möjligt kommer inte bara en 
fördröjning av dagvatten ske utan även en fastläggning av föroreningar. Genom att anlägga en 
översvämningsyta vars storlek kan justeras utifrån möjlig längd och storlek på diket kommer den 
ökade mängden dagvatten som uppkommer i och med exploateringen att kunna fördröjas inom 
området. 
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6 FÖRSLAG PÅ VIDARE UTREDNING 

 En kapacitetsutredning av befintligt ledningsnät bör genomföras både uppströms och 
nedströms befintligt utredningsområde för att se om det finns några flaskhalsar i systemet där 
ledningsnätet är underdimensionerat. 

 En ledningsmodellering bör genomföras för att se om skador uppstår längre uppströms 
ledningsnätet än där föreslagen översvämningsyta idag är placerad. En sådan modellering 
skulle visa på andra mer lämpliga platser (hänger ihop med förslaget ovan). 

 En geoteknisk utredning för att undersöka vilka infiltrationsmöjligheter som finns inom 
området. 

 En översvämningskartering för att kartlägga rinnvägar vid extrema regn.  
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