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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

AFRY har på uppdrag av Ekerö kommun tagit fram en fördjupad dagvattenutredning i 

samband med framtagande av detaljplan för del av Stenhamra centrum (Stockby 2:63 

m.fl. och 3:69 m.fl.) i Ekerö kommun, Stockholms län. Denna utredning omfattar 

Stenhamra centrum, etapp 1. Etapp 2 inkluderas inte i denna dagvattenutredning.  

Ett planprogram finns framtaget för området sedan tidigare. Aktuellt planområde ligger 

emellertid delvis utanför planprogramsområdet. I samband med planprogrammet 

gjordes en övergripande dagvattenutredning (WSP, 2016) som använts som 

utgångspunkt till föreliggande fördjupad dagvattenutredning.  

Denna dagvattenutredning är en revidering av PM Dagvatten Stenhamra från 2020 

utförd av AFRY. Sedan den tidigare dagvattenutredningen har planhandlingarna ändrats 

med bland annat nya planområdesgränser. Den våtmark som föreslagits i den tidigare 

utredningen ingår inte längre i planområdet.  

Syftet med detaljplanen (etapp 1) är att pröva möjligheten att anlägga dels två förskolor, 

dels förbättra kvaliteten på gröna områden inom allmän platsmark. Detaljplaneområdet 

omfattar två delområden, se Figur 1-1. Det norra delområdet är redan idag till viss del 

bebyggt med en förskola som kommer att flyttas inom fastigheten. Det södra 

delområdet är idag obebyggt. Både i det norra och i det södra delområdet planeras 

förskolor. Nordost om det södra delområdet finns ett mindre område, kallat östra 

delområdet, som också ingår i detaljplanen. Inom det östra delområdet planeras ett 

E-område.  
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Figur 1-1. Översiktskarta över planområdet, markerat med svart linje. Etapp 2, mellan planområdena, markerat med 
svartstreckad linje.  

1.2 Uppdragsbeskrivning 

Syftet med dagvattenutredningen är att undersöka förhållandena inom aktuellt 

planområde samt det topografiska avrinningsområde som berör planområdet. Syftet är 

även att ge lösningsförslag på konkreta åtgärder för dagvattenhantering inom 

planområdet samt ge förslag på planbestämmelser.  

För Etapp 2 (Figur 1-1), vilken inte inkluderas i planområdet, utförs flödesberäkningar för 

att avgöra hur mycket dagvatten som avrinner ytligt till det norra respektive det södra 

planområdet.   

I denna rapport kommer AFRY enligt uppdrag att redovisa för:  

• Beskrivning av befintlig dagvattenhantering  

• Beskrivning av flödesvägar och avrinningsområden  

• Beräkning av flöden för dimensionerande regn, före och efter genomförande av 

planen.  

• Beräkning av flöden vid 100-årsregn samt beskrivning av konsekvenser av ett 

skyfall, före och efter genomförande av planen.  

• Beskrivning av recipientens status utifrån befintliga miljökvalitetsnormer (MKN) 

• Beräknade dagvattenflöden in till planområdet från etapp 2  

• Föroreningsbelastning från dagvatten från planområdet före och efter 

exploatering samt med föreslagna åtgärder 
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• Översiktlig skyfallsanalys i SCALGO Live 

• Förslag på dagvattenlösning  

• Förslag på hantering av skyfall 

• Förslag på planbestämmelser 

• Beskrivning av planens påverkan på befintlig ledningsdragning  

• Uppskattning av investerings-, drift- och underhållskostnader  

2 Material och metod 

2.1 Underlag 

Följande underlag från beställaren har använts i denna utredning: 

Underlag Datum/Tillhandahållet 

Förfrågningsunderlag REVIDERAD 2020-06-09 

Offert: Komplettering av dagvattenutredning för Stenhamra 
centrum, etapp 1 

2022-04-13 

Dagvattenutredning Stenhamra Centrum_160525 (WSP) 2020-06-09 

Grundkarta-höjder-fastighetsgränser (.dwg) 2020-06-09 

Plankarta_Del av Stenhamra centrum etapp 1 (.dwg) 2022-04-22 

Markanvändning etapp 2 (.jpg) 2020-06-09 

Allmänna VA-ledningar (Roslagsvatten) 2020-06-11 

PM Geoteknik, Stenhamra Centrum - Förstudie (AFRY) 2020-12-11 

Checklista för dagvattenutredningar i Ekerö kommun, Version 
3 – 2020-04-29 

2020-06-09 

Roslagsvatten Recipientberäkningar Ekerö – Långtarmen och 
Fiskarfjärden 

2020-12-18 

VA-plan, Ekerö kommun 2013-03-26 

Illustrationsplan 2022-04-01 

Solgläntan fsk_L-30-P-02 2022-04-01 

Solgläntan fsk_trafiklösning 2022-04-01 

Stenhamra fsk_L-30-P-01 2022-04-01 

LST yttrande samråd 2020 Stenhamra etapp 1 2020-06-16 
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Följande dokument och villkor har använts i denna utredning: 

Underlag Utgivare Publikationsår 

P105 Svenskt Vatten 2016 

P110 Svenskt Vatten 2016 

Skyfallskartering Länsstyrelsen  

VISS, Vatteninformationssystem Sverige Länsstyrelsen  

WebbGIS Länsstyrelsen  

Genomsläpplighetskarta SGU  

Jordartskarta SGU  

Jorddjupskarta SGU  

2.2 Dagvattenstrategi 

I Checklista för dagvattenutredningar i Ekerö kommun, Version 3 - 2020-04-29, framgår 

ett antal grundprinciper för dagvattenutredning, bl.a.: 

• Den naturliga vattenbalansen ska bevaras så långt som möjligt. 

• Efter exploatering av naturmark ska dagvattenflöden inte öka. 

• Vid detaljplanering av redan exploaterad yta eller vid större ombyggnationer, ska minst 

20 mm nederbörd från reducerad yta hanteras både i allmän och privat anläggning inom 

området. Vid till exempel risk för översvämning nedströms kan krav på fördröjning/rening 

av mer än 20 mm ställas. 

• Vid nyexploatering, ska som utgångspunkt 20 mm regn från reducerad yta vara 

dimensionerande för fördröjnings- och reningsanläggning inom kvartersmark. För enskild 

fastighet med enbostadshus gäller 10 mm. 

• Reningsanläggning för dagvatten ska ha mer långtgående rening än bara sedimentation. 

För att ge tillräcklig rening ska våtvolymen utformas som en permanentvolym eller 

avtappas via ett filtrerande material. 

• Sekundära avrinningsvägar alternativt översvämningsytor ska kunna säkras genom en 

robust höjdsättning.  

• Dagvatten ska fördröjas och vid behov renas så nära källan som möjligt och med bästa 

möjliga teknik. 

• Utformningen av dagvattenanläggningen ska baseras på myndigheters krav/riktlinjer 

samt på Svenskt Vattens publikationer. 

• En klimatfaktor på minst 1,25 ska användas vid dimensionering. 

• När det är möjligt ska dagvattenlösningarna använda eller efterlikna naturliga öppna 

system.  

2.3 Hydrologiska beräkningsmetoder 

Flödesberäkningar görs för återkomsttider enligt P110. Planområdet antas definieras 

som tät bostadsbebyggelse enligt P110, vilket betyder att flödesberäkningar görs för en 

återkomsttid på 5 år (regn vid fylld ledning) och 20 år (trycklinje i marknivå). Flöden vid 

skyfall kommer även redovisas och därför görs beräkningar för 100-årsregn också. 

Sammanfattande görs flödesberäkningar för 5-, 20-, och 100-årsregn, med varaktighet 

på 10 minuter. Hänsyn tas till ökade flöden till följd av klimatförändringarna. I denna 

utredning har klimatfaktor 1,25 använts enligt Ekerö kommuns checklista.  
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2.3.1 Flöden 

För beräkning av regnintensitet har nedanstående ekvation enligt Svenskt Vatten P110 

kap 10.1 använts. Formeln 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] 

Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella 

metoden med regnintensitet enligt Dahlströms formel ovan. Dagvattenflödena beräknas 

med följande formel. (Svenskt Vatten AB) 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖Å ∗ 𝑘 

Där: 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠] 

𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑘 = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

 

2.3.2 Magasinsvolym 

Enligt grundprinciper för dagvattenhantering i Ekerö kommun (Checklista för 

dagvattenutredningar i Ekerö kommun), ska som utgångspunkt 20 mm regn från 

reducerad yta vara dimensionerande för fördröjnings- och reningsanläggningar inom 

kvartersmark vid nyexploatering. För enskild fastighet med enbostadshus gäller 10 mm, 

vilket inte är aktuellt för planområdet.  

Då de fysiska förutsättningarna inom planområdet är givna kan erforderlig 

fördröjningsvolym för 20 mm beräknas. Volymen tas fram genom att den anslutna 

reducerade arean multipliceras med önskat regndjup enligt formeln nedan: 

𝑈𝑖 = 𝑑𝑟 ∗ 𝐴𝑖 ∗ 𝜑𝑖 = 𝑑𝑟 ∗ (𝐴𝑟𝑒𝑑 ∗ 10000) 

Där: 

𝑈𝑖 = 𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑓ö𝑟𝑑𝑟ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3] 

𝑑𝑟 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑑𝑗𝑢𝑝 [𝑚] 

𝐴𝑖 = 𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 [𝑚2] 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

𝐴red = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 reducerade 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 

En grundprincip i Ekerö kommun är att dagvattenflödet inte får öka vid exploatering av 

naturmark, dvs. fördröjning krävs för att flödet inom den aktuella kvartersmarken inte 

överskrider dagens nivå. Beräkningsmetoden beskrivs enligt ekvationen nedan. Det går 

att härleda ett generellt uttryck för magasinsvolymen, V, som funktion av regnets 

varaktighet, tregn. Erforderlig magasinsvolym erhålls som maxvärdet av ekvationen: 
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𝑉 = 0,06 ∗ [i𝑟𝑒𝑔𝑛  ∗ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛  − K ∗ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 − K ∗ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 +
𝐾2 ∗ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛
] 

Där: 

𝑉 = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3⁄ℎ𝑎𝑟𝑒𝑑 ] 

𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑙/𝑠 ℎ𝑎] 

𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛] 

𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 = 𝑟𝑖𝑛𝑛𝑡𝑖𝑑 [𝑚𝑖𝑛] 

𝐾 = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑎𝑣𝑡𝑎𝑝𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟å𝑛 𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛𝑒𝑡 [𝑙⁄𝑠 ℎ𝑎𝑟𝑒𝑑] 

3 Områdets förutsättningar 

3.1 Platsbeskrivning 

Planområdet ligger i utkanten av Stenhamra centrum på Färingsö i Ekerö kommun och 

är uppdelat i två delar. Den norra delen ligger i den norra utkanten av Stenhamra 

centrum och den södra delen i den södra kanten av nuvarande centrum (Figur 3-1). 

Nordost om det södra delområdet finns ett mindre område, kallat östra delområdet, 

som också ingår i detaljplanen.  

 

Figur 3-1. Planområdet är uppdelat i tre delområden, norra-, södra- och östra delområdet. Röd linje avser 
planområdesgränsen. 
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Det norra delområdet består av ett högre beläget parti med träd och befintliga 

byggnader. Detta sluttar åt sydväst ner mot en gräsyta som gränsar till en gång- och 

cykelbana i söder (Figur 3-2). Höjden i norr är ca +21 och ca +16 för gräsytan i den södra 

delen av området. Det finns inga kända dagvattenledningar på fastigheten Stockby 3:69 

(norra delen av det norra delområdet) och vid platsbesök 2020-06-11 kunde det 

konstateras att befintlig byggnad inte ser ut att ha någon dagvattenanslutning, varför 

dagvatten i dagsläget förmodligen infiltrerar. I östra delen av det norra delområdet finns 

en gång- och cykelbana som idag avvattnas via ett dike (Figur 3-3). I nordöstra delen av 

delområdet finns berg i dagen. 

 

Figur 3-2. Det norra delområdet sett från söder. 

 

Figur 3-3. Dike som avvattnar gång- och cykelbana samt gata i östra delen av norra delområdet. 
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Det östra delområdet utgörs av en gång- och cykelbana samt obebyggt grönområde. Det 

södra delområdet utgörs av ett obebyggt grönområde (Figur 3-4) som angränsar till en 

gång- och cykelbana i den nordöstra delen. I norra delen av delområdet finns 

Fågelvägens vändplan. Genom planområdet sträcker sig ett dike som avleder dagvatten 

åt sydväst. En befintlig dagvattenledning går genom planområdet (800 BTG). Någon 

dagvattenservis finns däremot inte upprättad.  

 

Figur 3-4. Fältet i öster där ny förskola planeras sett från väster.  

3.2 Geotekniska förhållanden 

3.2.1 Markförhållanden 

Information om markförhållanden har dels hämtats från SGU, dels från PM Geoteknik. 

Enligt SGU:s jordartkarta består det norra delområdet av glacial lera i den södra delen 

och av morän på urberg i den norra delen, dvs den del som i dag är bebyggd. I det södra 

och östra delområdet påträffas postglacial lera (Figur 3-5). 
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Figur 3-5.  Jordarter. Planområdet ungefärligt markerat med svart linje. Mörkgult: glacial lera, rött med ljusblå prickar: 
morän på urberg, ljusgult: postglacial lera, rött: urberg (SGU, 2022-05-02). 

I PM Geoteknik (AFRY, rev. 2020) har ett antal områden studerats (Figur 3-6). Ett par av 

dessa, Stockby 3:69 och Stockby 2:63, ingår i planområdet för den här 

dagvattenutredningen. I PM Geoteknik hänvisas till en markteknisk 

undersökningsrapport (MUR) daterad 2017-12-08. I området söder om Stockby 3:69, har 

två borrhål gjorts. Resultaten visar på torrskorpelera med mäktighet 1,2-4,1 meter 

underlagrat av ett tunt lager lera i västra borrhålet. För östra borrhålet hittades ingen 

tydlig lermäktighet. För Stockby 2:63, där tre borrhål tagits, redovisas att jorden består 

av torrskorpelera (0,8-1,8 m) som underlagras av lera (1,0-3,0 m) som i sin tur 

underlagras av friktionsjord på berg. Berg påträffades vid 2 punkter, 3,2 respektive 5,7 m 

under markytan.   
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Figur 3-6. Undersökningsområden i PM Geoteknik markerade med rött. Stockby 3:69 respektive Stockby 2:63 omfattas av 
föreliggande dagvattenutredning (PM Geoteknik, rev. 2020). 

Genomsläppligheten inom planområdet är låg med undantag för en del av det norra 

delområdet där genomsläppligheten enligt SGU är medelhög (Figur 3-7). Den medelhöga 

genomsläppligheten avser moränlagret ovan urberg.  

 

Figur 3-7. Genomsläpplighet. Planområdet ungefärligt markerat med svart linje. Grönt: låg genomsläpplighet, gult: medelhög 
genomsläpplighet (SGU, 2022-05-02).  
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Information om jorddjup hos SGU (Figur 3-8) innehåller inte så många faktiska 

observationer inom planområdet. Jorddjupet är som lägst i norra delområdets norra del, 

där observerat jorddjup är 0,4 m. Störst jorddjup har uppskattats i det södra och östra 

delområdet, 3-5 m.  

 

Figur 3-8. Jorddjup. Planområdet markerat med svart linje. (SGU, 2022-05-02). 

Förekomsten av lera som redovisas i SGU:s jordartskarta har bekräftats i den 

geotekniska undersökningen. Markens genomsläpplighet kan beskrivas med så kallad 

hydraulisk konduktivitet (K-värde). Ett högt K-värde betyder att jordarten är 

genomsläpplig och ett lågt att den är tät. Lera har en låg genomsläpplighet och ett 

K-värde på 10-9 m/s eller lägre (Larsson, 2008). Om torrskorpeleran som påträffats i den 

geotekniska undersökningen är uppsprucken kan det ge en i praktiken högre 

genomsläpplighet än vanlig lera (SGU, 2015).  

K-värdet för morän varierar mellan 10-6 och 10-9 m/s beroende på 

kornstorleksfördelningen i moränen (Larsson, 2008), och för det underliggande berget 

beror genomsläppligheten på hur uppsprucket berget är. Generellt för berg är 

genomsläppligheten låg.  

3.2.2 Grundvattennivåer 

Information om grundvattennivåer redovisas i PM Geoteknik för de områden som 

undersökts där (Figur 3-6). I området som undersökts vid Stockby 2:63, det södra 

delområdet, har grundvattenytan varierat mellan 0,7 och 1,2 meter under markytan 

under en period om sex månader (PM Geoteknik, AFRY, rev. 2020). Några uppgifter om 

grundvattennivåer i det andra undersökta området inom planområdet, söder om 

Stockby 3:69, redovisas inte i PM Geoteknik.  

Grundvattennivåerna utanför de undersökta områdena som redovisas i PM Geoteknik är 

inte kända.  
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I områden med lera förekommer grundvatten i magasin generellt i under-eller 

ovanliggande jordarter med högre genomsläpplighet än lerlagret, exempelvis i 

underliggande friktionsjord. Grundvattennivå som uppmätts i grundvattenrör satta med 

avslut i undre friktionsjord motsvarar då snarare en grundvattentrycknivå, snarare än en 

faktisk grundvattenyta.   

3.3 Avrinningsområden och avrinningsvägar 

Planområdet ligger idag inom två olika topografiska avrinningsområden enligt SCALGO 

Live (Figur 3-9). Större delen av etapp 2 (som inte ingår i den aktuella detaljplanen) ingår 

i samma avrinningsområde som det södra och östra delområdet.  

 

Figur 3-9. Avrinningsområden som planområdet ingår i enligt SCALGO Live. Planområdet är markerat med röd linje och 
etapp 2 med svart linje.  

Idag infiltrerar dagvatten från norra delområdet mestadels i marken och resten avrinner 

ytligt norrut till Hilleshögviken utan anslutning till ledningssystemet. Flödesriktningen i 

terräng framgår i Figur 3-10 nedan. Södra delområdet ligger nedströms i ett större 

avrinningsområde vars recipient är Långtarmen. Uppströms inom samma 

avrinningsområde i norr ligger Stenhamra centrum, i väster och öster finns bostäder i 

form av villor och radhus. Dagvatten från centrumområdet och bostadsområdena avleds 

i ledning genom det södra och östra delområdet, se Figur 3-11. Ledningen har sitt utlopp 

i Långtarmen. Ett dike löper genom det södra delområdet. Diket avvattnar 

Stenhamravägen och övriga ytor som ytligt avrinner till diket. Diket har ett kommunalt 

huvudmannaskap. Söder om det södra delområdet finns ett dikessystem med 

tillhörande markavvattningsföretag (se avsnitt 3.4). Svackdiken som avvattnar en del 
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vägar och lokalgator i områdena uppströms kopplas till dikessystemet genom trummor. 

Dikena söder om det södra delområdet ansluter i sin tur till huvudledningen (BTG 1000).  

 

Figur 3-10. Naturlig avrinning inom planområdet med svarta pilar som visar flödesriktning. Planområdet är markerat med 
röd streckad linje. Figuren är vriden 90 grader moturs. 

 

Figur 3-11. Teknisk avrinning med dagvattenledningar inom planområdet. Figuren är vriden 90 grader moturs. 

3.4 Markavvattningsföretag 

Markavvattningsföretag är gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen och är 

en vanlig företeelse i Sverige där bönder under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal dikade 

ut stora ytor för att odla upp kärr, mosse eller annan vattendränkt mark. Företaget 

måste omprövas eller avvecklas om flöden till företaget avleds eller förändras. 

(Länsstyrelsen, 2017) 
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Inom det södra delområdets södra del finns ett markavvattningsföretag, Stockby-

Solsäter tf (AB_1_0758) (Figur 3-12). Det finns även ett markavvattningsföretag nordost 

om det norra delområdet, Stockby (AB_2_0232) (Figur 3-13). 

Markavvattningsföretaget Stockby-Solsäter tf, dvs markavvattningsföretaget i det södra 

delområdet, har inte varit i bruk på länge och fyller ingen funktion idag enligt uppgift 

från Ekerö kommun (mail 2020-06-25). Ekerö kommun är delägare i 

markavvattningsföretaget och ska se över möjligheterna att upphäva detta. Det finns 

även planer på att upphäva markavvattningsföretaget Stockby som ligger nordost om 

det norra delområdet. 

 

Figur 3-12. Markavvattningsföretag Stockby-Solsäter tf (blå streckad yta). Södra och östra delområdet markerat med svart 
streckad linje. (Länsstyrelsens WebbGIS, hämtad 2022-04-29) 
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Figur 3-13. Markavvattningsföretag norr om norra planområdet. Norra delområdet markerat med svart streckad linje. 
(Länsstyrelsens WebbGIS, hämtad 2022-04-29) 

3.5 Vattenskyddsområde 

Planområdet ligger i den sekundära zonen för östra Mälarens vattenskyddsområde, 

inom vilket särskilda föreskrifter gäller. Enligt Ekerö kommuns VA-plan gäller följande 

skyddsåtgärder för spill-, dag- och dränvatten 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 de 

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

bestämmelserna i gällande miljölagstiftning. 

3.6 Översvämningsanalys 

3.6.1 Översvämningsanalys enligt Länsstyrelsen 

Enligt Länsstyrelsens lågpunktskartering finns det ingen risk för översvämning i det norra 

delområdet och södra delområdet (Figur 3-14). I en liten del av norra östra delområdet 

visar lågpunktskarteringen risk för vattenansamling. Dagvatten avrinner genom det södra 

planområdet via befintliga diken till dikessystemet och lågpunkten längre söderut.  
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Figur 3-14. Länsstyrelsens översvämningskartering. Norra delområdet till vänster i bild och södra delområdet samt östra 
delområdet till höger i bild. (Länsstyrelsens WebbGIS, hämtad 2022-04-29) 

3.6.2 SCALGO Live 

SCALGO Live kan användas för att undersöka risker för översvämning och konsekvenser 

av skyfall. SCALGO Live är ett GIS-baserat verktyg som använder sig av Lantmäteriets 

höjddata med en upplösning om 1x1 meter. Modellen tar inte hänsyn till något 

ledningsnät eller infiltration och därmed är avrinningskoefficienten vid analys 1. Detta 

innebär att det i verktyget antas att allt regnvatten som kommer på ytan rinner vidare 

vilket kan överskatta djupet på översvämningen. Modellen tar inte heller hänsyn till 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. 

SMHI:s definition av skyfall är 50 mm/timme och därför har 50 mm regn studerats i 

analysen. Områden med vattendjup över 50 mm redovisas enligt rekommendation från 

Svenskt Vatten (2016). 50 mm regn/timme motsvarar ett 60 minuters 70-årsregn utan 

klimatfaktor eller ett 60 minuters 40-årsregn med klimatfaktor 1,25 enligt StormTac.  

Analysen har gjorts för befintlig situation för planområdet. I norra delområdet, som 

framgår i Figur 3-15, avrinner dagvatten söderut till gång- och cykelvägen som ligger på 

en lägre nivå än omgivningen. Längs med gång- och cykelvägen finns idag två 

rännstensbrunnar som dagvatten avrinner till men som SCALGO inte tar hänsyn till. 

Figuren visar därför en situation som är värre än verkligheten. I verkligheten kommer 

även en stor del av dagvattnet infiltrera på gräsytan. Enligt uppgifter från Ekerö kommun 

har det varit problem med översvämning på gång- och cykelvägen. Den översvämmade 

ytan i södra delen av delområdet framgår inte i Länsstyrelsens lågpunktskartering. Detta 

kan bero på att olika upplösningar på höjddata används i modellerna.  
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Figur 3-15. Översvämmad yta (djup > 5 cm) vid 50 mm regn för befintlig situation, norra delområdet. Plangränsen är markerad 
med svart linje. 

Till det översvämmade området längs med gång- och cykelvägen avrinner ett område på 

ca. 6,55 ha enligt SCALGO Live (Figur 3-16).  

 

Figur 3-16. Avrinningsområde till den översvämmade ytan längs med gång- och cykelvägen söder om det norra delområdet. 
Planområdesgränser är markerat med svart linje. Figur från SCALGO Live.  
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Figur 3-17 visar översvämmad yta för södra och östra delområdet vid befintlig situation. 

Det sker en mindre vattenansamling längs med det befintliga diket på förskoletomten. 

Dagvatten rinner genom planområdet via det befintliga diket till lågpunkten söder om 

planområdet. Det uppstår även översvämning i en liten del av östra delområdets norra 

del. Det är viktigt att höjdsättningen för östra delområdet planeras så att vatten från det 

översvämmade området bredvid östra delområdet inte riskerar att rinna in på 

delområdet och orsaka översvämning. Förslagsvis bör den planerade byggnaden inom 

det östra delområdet ligga på en nivå som är högre än omgivande mark.  

 

Figur 3-17. Översvämmad yta (djup > 5 cm) vid 50 mm regn för befintlig situation, södra delområdet samt östra delområdet. 
Plangränsen är markerad med svart linje.  

Avrinningsområdet till lågpunkten söder om det södra delområdet är ca. 42 ha (Figur 

3-18). Avrinning från det södra och östra delområdet utgör endast en liten del av 

lågpunktens avrinningsområde.  
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Figur 3-18. Avrinningsområde till lågpunkten söder om det södra delområdet. Planområdesgränser är markerat med svart 
linje. Figur från SCALGO Live. 

3.7 Recipienter 

Planområdet ingår i dagsläget i två avrinningsområden för ytavrinning enligt SCALGO 

Live. De två naturliga ytvattenrecipienter som avrinningsområdena belastar har 

identifierats till vattenförekomsten Mälaren-Långtarmen, SE657854-160773, för södra 

och östra delområdet samt vattenförekomsten Mälaren-Hilleshögviken, 

SE658693-160843, för norra delområdet. Recipienten för det norra området är 

egentligen Svartsjöviken vilken är förbunden med Hilleshögviken via en smal kanal. 

Svartsjöviken räknas dock inte som en egen vattenförekomst i VISS. Efter exploateringen 

kommer dagvatten genererat från norra delområdet kopplas på ledningssystemet som 

har sin utsläppspunkt i Långtarmen.  

Vattenförekomsten Mälaren-Långtarmen är en fjärd med en area om ca 20 km2. 

Mälaren-Hilleshögviken är en sjö med en area om ca 2 km2. De aktuella recipienterna för 

det norra och södra delområdet framgår i Figur 3-19 och Figur 3-20. 
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Figur 3-19. Översiktskarta för recipienterna med planområdets norra och södra delar markerade med svart heldragen linje. 
Långtarmen markerad med cyanfärgad kontur (VISS, 2022-04-29).  

 

Figur 3-20. Översiktskarta för recipienterna med planområdets norra och södra delar markerade med svart heldragen linje. 
Hilleshögviken markerad med cyanfärgad kontur (VISS, 2022-04-29). 

Det södra delområdet ligger inom modellerat tillrinningsområde för 

grundvattenförekomsten Ekerö-Munsö (Figur 3-21). Tillrinning sker via vattendrag. 

Eftersom dagvatten efter exploatering från norra delområdet kommer kopplas på 
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ledningssystemet som rinner ut i Långtarmen, antas det att norra delområdet också 

avrinner till grundvattenförekomsten.  

 

Figur 3-21. Grundvattenförekomsten Ekerö-Munsö (lila polygon) och dess modellerade tillrinningsområden via vattendrag 
(ljusgrön polygon). Planområdesgränserna är markerat med svart linje. (Viss, 2022-05-09) 

3.7.1 Miljökvalitetsnormer för dagvatten 

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 bland annat komma till rätta med miljöpåverkan från 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 vattenkvalitet i dagsläget. Huvudregeln är att alla 

vattenförekomster ska uppnå god status eller potential samt att ingen vattenförekomsts 

status får försämras, den ska i stället förbättras eller bevaras. Miljökvalitetsnormer 

klassas inom två områden för vattenförekomster, ekologisk status och kemisk status. 

(HaV, 2019) 

Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts på 

att vattenkvaliteten inte får försämras samt att målen gällande kemisk och ekologisk 

status ska uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som används 

för statusklassificering av vattenförekomsten, inte får försämras. Projekt eller 

verksamheter som orsakar en försämring riskerar således att inte tillåtas. 
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3.7.1.1 Ytvattenförekomst - Mälaren-Långtarmen 

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

enligt Tabell 3-1. Statusklassificeringen för ekologisk och kemisk status beslutades år 

2021 under förvaltningscykel 3.  

Tabell 3-1. VISS statusklassificering av recipienten Mälaren-Långtarmen samt MKN. 

Mälaren-
Långtarmen 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 
(dagsläge) 

MKN 
(framtida mål) 

Status 
(dagsläge) 

MKN 
(framtida mål) 

SE658693-160843 
Måttlig ekologisk 

status 
God ekologisk status 

2027 
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. Utslagsgivande miljökonsekvenstyp 

är miljögiftet koppar.  

Den kemiska ytvattenstatusen klassas som ej god på grund av att gränsvärdena för 

antracen, tributyltenn (TBT), kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyleterar (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. 

3.7.1.2 Ytvattenförekomst - Mälaren-Hilleshögviken 

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

enligt Tabell 3-2. Statusklassificeringen för ekologisk och kemisk status beslutades år 

2021 under förvaltningscykel 3.  

Tabell 3-2. VISS statusklassificering av recipienten Mälaren-Hilleshögviken samt MKN. 

Mälaren-
Hilleshögviken 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 
(dagsläge) 

MKN 
(framtida mål) 

Status 
(dagsläge) 

MKN 
(framtida mål) 

SE657854-160773 
Måttlig ekologisk 

status 
God ekologisk status 

2027 
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. Utslagsgivande miljökonsekvenstyp 

är övergödning.  

Den sammanvägda bedömningen av alla prioriterade ämnen resulterar i att god kemisk 

status inte uppnås i vattenförekomsten. Medräknas inte de så kallade ”överallt 

överskridande prioriterande ämnen” kvicksilver och PBDE i statusbedömningen är det 

statusen för PFOS som gör att god kemisk status inte uppnås i vattenförekomsten.   
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3.7.1.3 Grundvattenförekomst – Ekerö-Munsö 

Grundvattenförekomsten Ekerö-Munsö klassas i VISS enligt Tabell 3-3. 

Statusklassificeringen för kvantitativ och kemisk status beslutades år 2021 under 

förvaltningscykel 3.  

Tabell 3-3. VISS statusklassificering av recipienten Ekerö-Munsö. 

Ekerö-Munsö 

Kvantitativ status Kemisk status 

Status Status 

SE658611-160314 God kvantitativ status God kemisk grundvattenstatus 

Grundvattenförekomsten uppnår både god kvantitativ och god kemisk status, således 

finns det inga miljökvalitetsnormer fastställda. Däremot gäller ändå principen om att 

statusen inte får försämras.   

3.7.2 Recipientberäkningar Långtarmen 

Roslagsvatten har låtit StormTac göra recipientberäkningar för Långtarmen för att få 

fram acceptabel belastning och reningsbehov. Med hjälp av modellering har nuvarande 

föroreningsbelastning tagits fram och en kartläggning gjorts i syfte att ta reda på bland 

annat var behov av rening finns och vilka föroreningar åtgärderna ska inriktas mot. 

Resultaten visar att de ämnen som idag överskrider den acceptabla belastningen i 

Långtarmen är benso(a)pyren (BaP) och tributyltenn (TBT). Dock är indata osäker för 

dessa ämnen. Fördelad acceptabel belastning finns för fosfor på 0,26 kg/ha/år och för 

tributyltenn som är på 0,00000039 kg/ha/år. 

4 Flödesberäkningar 

4.1 Befintlig situation 

Marken inom norra delområdet är delvis hårdgjord med takytor på befintliga byggnader, 

asfalt samt lite sand- och grusytor för lek och rörelse. Övriga delar av området utgörs av 

gräs och skogsmark med berg i dagen. Gång- och cykelbanan söder och öster om skolan 

ingår också i planen men har ett kommunalt huvudmannaskap. 

Södra delområdet består till största del av ängsmark och skogsmark. I nordöstra delen 

av planområdet finns en gång- och cykelbana. Fågelvägens vändplan ingår också i 

planområdet.  

Östra delområdet består av gräsytor samt en asfalterad gång- och cykelbana som 

sträcker sig genom området.  

Etapp 2 inkluderas inte i planområdet men det kommer ändå redovisas 

flödesberäkningar för etapp 2. Detta görs för att kunna avgöra hur mycket dagvatten 

som ytligt rinner in till planområdet från etapp 2. Etapp 2 är idag bebyggd som 

centrumområde. En genomsnittlig markanvändning har använts för flödesberäkningarna 

som grundar sig på underlag erhållet från Ekerö kommun 2020-06-09 (Markanvändning 

etapp 2 (.jpg)).  

En helhetsbild av planområdet redovisas i Figur 4-1.  
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Figur 4-1. Befintlig markanvändning för planområdet.  

4.1.1 Markanvändning 

Tabell 4-1 t.o.m. Tabell 4-4 beskriver den befintliga markanvändningen för norra 

delområdet, södra delområdet, östra delområdet och etapp 2 genom att redovisa de 

separata ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerande yta. 

Avrinningskoefficienter är valda i enlighet med Svenskt Vatten P110. 

Avrinningskoefficienter för hårdgjorda ytor såsom tak och asfalt är satt till 0,9 respektive 

0,8, sand- och grusytor till 0,2. Avrinningskoefficient för ängsmark och skogsmark 

varierar mellan 0-0,1 men bedöms vara 0,1 då infiltrationskapaciteten inom 

planområdet är begränsad. Vid 100-årsregn ökar avrinningskoefficienterna för samtliga 

markanvändningar eftersom marken kan bli mättad vid kraftiga regn. För icke 

hårdgjorda ytor, såsom gräs och skog, antas avrinningskoefficienten öka till ett värde 
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inom 0,2-0,8 beroende på topografi (marklutning) (Blomquist m.fl., 2016). För 

hårdgjorda ytor antas avrinningskoefficienten bli 1,0 vid beräkning av mycket stora regn. 

Etapp 2 avser Stenhamra centrum som består av handel, torg, bostäder samt skola. En 

sammansatt marktyp ”centrumområde” används och motsvarande avrinningskoefficient 

är 0,6.  

Tabell 4-1. Areaberäkning för befintlig mark för norra delområdet. 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) 128 0,9 115 1 128 

Asfalt (gång- och cykelväg) 139 0,8 111 1 139 

Skogsmark (Naturmark) 2468 0,1 247 0,3 740 

Gräs (gräsyta)  3617 0,1 362 0,3 1085 

Sandad/grusad lekyta (grusyta) 111 0,2 22 0,4 44 

Asfalt (parkering) 752 0,8 602 1 752 

Väghållare Trafikverket 

Gräsdike (gräsyta) 37 0,1 4 0,3 11 

Allmän platsmark 

Asfalt (GC-väg) 704 0,8 563 1 704 

Totalt 7956 - 2026 - 3603 

 

Tabell 4-2. Areaberäkning för befintlig mark för södra delområdet. 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 

Gräs (gräsyta) 9153 0,1 915 0,3 2746 

Asfalt (GC-väg) 42 0,8 34 1 42 

Allmän platsmark 

Asfalt (GC-väg) 101 0,8 81 1 101 

Gräs (gräsyta) 99 0,1 1 0,3 3 

Samfällighet 

Asfalt (Väg ÅDT 100)  148 0,8 118 1 148 

Gräs (gräsyta) 213 0,1 2 0,3 6 

Totalt 9756 - 590 - 3056 
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Tabell 4-3. Areaberäkning för befintlig mark för östra delområdet. Inom parentes visas den markanvändning som använts i 
StormTac. 

Markanvändning Area [m2] 
Avrinnings-

koefficient [-] 
Reducerad 

area [m2] 

Avrinnings-
koefficient 

skyfall [-] 

Reducerad 
area skyfall 

[m2] 

Östra delområdet 

Gräs (gräsyta) 712 0,1 71 0,3 214 

GC-väg 73 0,8 58 1 73 

Totalt 785 - 129 - 287 

 

Tabell 4-4. Areaberäkning för befintlig mark för etapp 2.  

Markanvändning Area [m2] 
Avrinnings-

koefficient [-] 
Reducerad 
area [m2] 

Avrinnings-
koefficient 
skyfall [-] 

Reducerad 
area skyfall 

[m2] 

Etapp 2 

Centrumområde  116 332 0,6 69 799 0,8 93 066 

 

4.1.2 Flöden 

Flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1 samt reducerade ytor 

enligt Tabell 4-1, Tabell 4-2 och Tabell 4-3. Regnintensitet har beräknats med specifikt 

flöde för ett 5-, 20- och 100-årsregn (enligt P110) med en regnvaraktighet på 10 

minuter. 

• 𝑖5−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 = 181 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 287 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

• 𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 489 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

Dagvattenflödet har beräknats utan klimatfaktor för befintlig markanvändning. 

Resultaten för planområdet redovisas i Tabell 4-5. 

Tabell 4-5. Beräknade dagvattenflöden vid befintlig situation för 5-, 20- och 100-årsregn för norra, södra och östra 
delområdet. Uppskattad rinntid är 10 min. 

Ansvarsfördelning Dagvattenflöde [l/s] 

 5-årsregn 20-årsregn 100-årsregn 

Norra delområdet 

Kvartersmark (förskolan) 26 42 141 

Allmän platsmark (gata) 10 16 35 

Totalt Norra delområdet 36 58 176 

Södra delområdet 

Kvartersmark (skolgården) 17 27 136 

Allmän platsmark (gata) 2 3 6 

Samfällighet (gata) 3 4 10 

Totalt södra delområdet 22 34 152 

Östra delområdet 

Allmän platsmark (gata och park) 2 4 14 

Totalt  60 96 342 
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4.1.2.1 Flöden – Etapp 2 

Flödesberäkningar har även utförts för att avgöra hur mycket dagvatten som rinner in till 

de två planområdena från etapp 2. Enligt SCALGO Live ligger etapp 2 inom två olika 

topografiska avrinningsområden som avrinner till det norra respektive det södra 

delområdet (Figur 4-2 och Figur 4-3). Ungefär 44 % av etapp 2 avrinner till det södra 

delområdet och ungefär 28 % av etapp 2 avrinner till det norra delområdet. 

 

Figur 4-2. Avrinningsområde till det södra planområdet (grön polygon). Planområdet är markerat med röd linje och etapp 2 
med svart linje. Figur från SCALGO Live.  
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Figur 4-3. Avrinningsområde till det norra planområdet (grön polygon). Planområdet är markerat med röd linje och etapp 2 
med svart linje. Figur från SCALGO Live. 

Dagvattenflöden från etapp 2 till det södra respektive det norra delområdet har 

beräknats med en regnvaraktighet på 21 minuter för det södra delområdet och 17 

minuter för det norra delområdet. Regnvaraktigheten har bestämts genom att beräkna 

rinntiden för den längsta rinnsträckan. Vattenhastigheten har beräknats med hjälp av 

Mannings formel (Tabell 4.5 i P110) med antagande att dagvattnet mestadels avrinner 

på asfalterade ytor. I Tabell 4-6 redovisas längsta rinnsträcka, rinntider och 

vattenhastighet för respektive delområde.  

Tabell 4-6. Längsta rinnsträcka, rinntider och vattenhastighet för respektive delområde. 

Avrinningsområde Längsta rinnsträcka [m] Vattenhastighet* [m/s] Rinntid [min] 

Inflöde till södra delområdet 
från etapp 2 

320 0,25 21 

Inflöde till norra delområdet 
från etapp 2 

260 0,25 17 

*Beräknat med Mannings formel 

I Tabell 4-7 redovisas dagvattenflöden som rinner in till planområdet från etapp 2 för ett 

5-, 20- och 100-årsregn med regnvaraktigheter enligt Tabell 4-6. Reducerade ytor enligt 

Tabell 4-4 har använts för flödesberäkningarna.  
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Tabell 4-7. Beräknade dagvattenflöden in till planområdet från etapp 2 för 5-, 20- och 100-årsregn med återkomsttid 21 min 
för det södra delområdet och 17 min för det norra delområdet.  

Avrinningsområde 

Dagvattenflöde [l/s] 

5-årsregn 20-årsregn 100-årsregn 

Inflöde till södra delområdet 
från etapp 2 

358 565 1283 

Inflöde till norra delområdet 
från etapp 2 

263 415 942 

4.2 Planerad utformning 

I samband med detaljplanen för etapp 1 kommer två nya förskolor inom kvartersmarken 

byggas efter exploatering. Inom norra delområdet tillkommer en ny skolbyggnad söder 

om skogsmarken, parkeringsyta öster om nya skolbyggnaden samt skolgård med inslag 

av sand- och grusplan. En utökning av gång- och cykelbanan i de östra och södra delarna 

av området väntas ske.  

Södra delområdet har inom kvartersmarken likartad utformning av förskolan som i norra 

delområdet. Diket som berörs av nya förskolan behöver flyttas i sidled i sydöstlig 

riktning, mellan gränsen för kvartersmarken och GC-vägen. Diket har ett kommunalt 

huvudmannaskap.  

I östra delområdet planeras ett E-område som antas bebyggas helt. Den befintliga gång- 

och cykelbana ska vara kvar. Övrig mark inom östra delområdet består av gräsytor.  

Planerad utformning framgår i Figur 4-4. 

Förtätning av Stenhamra centrum innebär fler bostäder och en ny skola men förslaget är 

inte helt satt än. En enkel skiss över etapp 2 framgår i Figur 4-5 nedan (underlag erhållet 

från Ekerö kommun 2020-06-09). Samma avrinningskoefficient som för befintlig 

situation har använts för flödesberäkningar för planerad situation eftersom det ännu 

inte är satt hur hårdgjord etapp 2 kommer att bli. Detta innebär att enbart klimatfaktorn 

påverkar det framtida flödet för etapp 2.  
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Figur 4-4. Planerad markanvändning för planområdet och etapp 2. 
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Figur 4-5. Specifikation över hur markanvändningen ser ut efter exploatering, etapp 2.  

4.2.1 Markanvändning 

Tabell 4-8, Tabell 4-9 och Tabell 4-10 beskriver den planerade markanvändningen för 
norra delområdet, södra delområdet och östra delområdet genom att redovisa de 
separata ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerade yta. 
Avrinningskoefficienter är ansatta i enlighet med Svenskt Vatten P110. Se kap 4.1.1 för 
tolkning av avrinningskoefficienter för samtliga markanvändningar då ingen ny marktyp 
tillkommer förutom parkering för den planerade situationen.  

För södra delområdet redovisas en alternativ areaberäkning för parkeringsplatsen som 

innebär att parkeringsplatsen utgörs av permeabel beläggning i stället för asfalt för att 

ytterligare få ner föroreningsbelastningen från området. Avrinningskoefficienten för 

permeabel beläggning är satt till 0,4 (StormTac, 2022). Beräkningar för detta alternativ 

redovisas inom parentes.  
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Tabell 4-8. Areaberäkning för framtida markanvändning för norra delområdet. 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) 1093 0,9 984 1 1093 

Angöring (asfalt) 1222 0,8 978 1 1222 

Asfalt (parkering) 

 

882 0,8 706 1 882 

Skogsmark (naturmark) 2123 0,1 212 0,3 637 

Gräs/odling/plantering (gräsyta) 1220 0,1 122 0,3 366 

Sand/kork/stenmjöl lekyta (grusyta) 673 0,2 135 0,4 269 

Allmän platsmark 

Asfalt (GC-väg) 743 0,8 594 1 743 

Totalt 7956 - 3731 - 5212 

 

Tabell 4-9. Areaberäkning för framtida markanvändning för södra delområdet. Inom parentes visas den markanvändning som 
använts i StormTac. 

Ansvarsfördelning Area [m2] 
Avrinnings-

koefficient [-] 
Reducerad 
area [m2] 

Avrinnings-
koefficient 
skyfall [-] 

Reducerad 
area skyfall 

[m2] 

Kvartersmark (förskolan) 

Tak (takyta) 1419 0,9 1277 1 1419 

Sand/kork lekyta (grusplan) 752 0,2 150 0,4 301 

Asfalt (parkering) 1240 0,8 (0,4)* 992 (496)* 1 (0,8)* 1240 (992)* 

Gräs/odling/plantering (gräsyta) 3418 0,1 342 0,3 1025 

Trädplantering (grusyta med träd) 217 0,2 43 0,4 87 

Angöring (asfalt) 2148 0,8 1718 1 2148 

Allmän platsmark (park) 

Asfalt (GC-väg) 201 0,8 161 1 201 

Samfällighet (privat väg) 

Asfalt (vändplan) (Väg ÅDT 100)  361 0,8 289 1 361 

Totalt 9756 - 4972 (4477)* - 6782 (6534)* 

*Parkeringsplatsen utgörs av permeabel beläggning i stället för asfalt 

Tabell 4-10. Areaberäkning för framtida markanvändning för östra delområdet. Inom parentes visas den markanvändning 
som använts i StormTac. 

Ansvarsfördelning Area [m2] 
Avrinnings-

koefficient [-] 
Reducerad 
area [m2] 

Avrinnings-
koefficient 
skyfall [-] 

Reducerad 
area skyfall 

[m2] 

Kvartersmark (förskolan) 

Tak (takyta) 126 0,9 113 1 126 

Gräs (gräsyta) 585 0,1 59 0,3 176 

Asfalt (GC-väg)  74 0,8 59 1 74 

Totalt 785 - 231 - 376 
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4.2.2 Flöden 

Översiktliga flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1, reducerade 
ytor enligt Tabell 4-8, Tabell 4-9 och Tabell 4-10 samt med en klimatfaktor på 1,25. 
Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde vid ett 10 minuters 5-, 20- och 100-
årsregn. 

• 𝑖5−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 226 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 358 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

• 𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 611 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

Resultaten för dagvattenflöden vid framtida situation redovisas i Tabell 4-11. 

Tabell 4-11. Beräknade dagvattenflöden vid framtida situation för 5-, 20- och 100-årsregn för norra, södra och östra 
delområdet. Uppskattad rinntid är 10 min med klimatfaktor på 1,25. 

Ansvarsfördelning Dagvattenflöde [l/s] 

 5-årsregn 20-årsregn 100-årsregn 

Norra delområdet 

Kvartersmark (förskolan) 71 112 273 

Allmän platsmark (gata) 13 21 45 

Totalt norra delområdet  84 133 318 

Södra delområdet 

Kvartersmark (skolgården) 102 (91)* 162 (144)* 380 (365)* 

Allmän platsmark (park) 4 6 12 

Samfällighet (gata) 7 10 22 

Totalt södra delområdet 113 (102)* 178 (160)* 414 (399)* 

Östra delområdet    

Allmän platsmark (park och gata) 2 4 8 

E-område 3 4 15 

Totalt östra delområdet 5 8 23 

Totalt  202(191)* 319 (301)* 755(740)* 

*Parkeringsplatsen utgörs av permeabel beläggning i stället för asfalt 

Flödena ökar efter exploatering av planområdet på grund av mer hårdgjorda ytor. 

Ökningen beror även på klimatfaktorn som ger ett tillskott på 25%.  

4.2.2.1 Flöden – Etapp 2 

På liknande sätt som för befintlig situation har flödesberäkningar utförts för att avgöra 

hur mycket dagvatten som rinner in till planområdet från etapp 2 baserat på 

avrinningsområdena enligt SCALGO Live (Figur 4-2 och Figur 4-3). I Tabell 4-12 redovisas 

dagvattenflöden från etapp 2 till det södra respektive det norra delområdet för ett 5-, 

20- och 100-årsregn med regnvaraktighet enligt Tabell 4-6 och klimatfaktor 1,25. 

Reducerade ytor enligt Tabell 4-4 har använts för flödesberäkningarna.  
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Tabell 4-12. Beräknade dagvattenflöden in till planområdet från etapp 2 samt flöden för hela etapp 2 för 5-, 20- och 100-
årsregn. Uppskattad rinntid är 21 min för det södra delområdet och 17 min för det norra delområdet. En klimatfaktor på 1,25 
har använts.  

Avrinningsområde Dagvattenflöde [l/s] 

 5-årsregn 20-årsregn 100-årsregn 

Inflöde till södra delområdet 
från etapp 2 

446 705 1601 

Inflöde till norra delområdet 
från etapp 2 

327 518 1176 

4.3 Fördröjningsbehov 

Enligt kommunens checklista för dagvattenutredningar ska fördröjnings- och 

reningsanläggningar dimensioneras för minst 20 mm av reducerad yta inom 

kvartersmark vid nyexploatering (planområdet).  

En grundprincip i checklistan påpekar att dagvattenflöden inte ska öka efter exploatering 

av naturmark. För att få fram en fördröjningsvolym utifrån befintliga flöden har 

beräkningsmetoden i avsnitt 2.3.2 använts. Hänsyn har inte tagits till permeabel 

beläggning vid beräkningarna för fördröjningsvolymerna presenterade i Tabell 4-13. Det 

har antagits att flödet för framtida 20-årsregn med klimatfaktor måste fördröjas ned till 

befintligt 5-årsflöde utan klimatfaktor, fördröjningsvolymerna för de olika delområdena 

presenteras i Tabell 4-13.   

Tabell 4-13. Beräknad magasinvolym för planerat situation för de olika delområdena utifrån att framtida 20-årsflöde med 
klimatfaktor behöver fördröjas ned till befintligt 5-årsflöde utan klimatfaktor.  

Delområde  

Utflöde före 
exploatering*   

[l/s]  

Reducerad 
area efter 
exploatering  

[hared]  

Specifik 
avtappning**  

[l/s hared]  

Genomsnittlig 
specifik 
avtappning***  

[l/s hared]  

Erforderlig 
magasinsvolym, 
strypt utlopp 
[m3]  

Norra delområdet 

Kvartersmark 26 0,31 84 56 63 

Allmän platsmark 10 0,06 167 111 7 

Södra delområdet 

Kvartersmark 17 0,45 38 25 137 

Allmän platsmark 2 0,02 100 67 2 

Samfällighet 3 0,03 100 67 5 

Östra delområdet 2 0,01 200 133 1 

*Motsvarar det maximala tillåtna utflödet ur föreslaget magasin.  
**Beräknas genom (flödet före exploatering)/(reducerad area efter exploatering).  
***Motsvarar den avtappning som magasinet dimensioneras efter, dvs. 2/3 av den specifika avtappningen.  

 

Tabell 4-14, Tabell 4-15 och Tabell 4-16 redovisar erforderlig fördröjningsvolym för att 

fördröja 20 mm per markanvändning, uppdelat på kvartersmark och allmän platsmark 

för planområdet.  

  



 

Sida 35 av 66 

 

Tabell 4-14. Erforderlig fördröjningsvolym på kvartersmark och allmän platsmark för norra delområdet. 

Ansvarsfördelning 
Area 
[m2] 

Avrinnings-
koefficient [-] 

Reducerad 
area [m2] Åtgärdsnivå[mm] 

Erforderlig 
magasinvolym[m3] 

Kvartersmark (förskolan) 

Tak (takytor) 1093 0,9 984 20 20 

Asfalt (Parkering) 882 0,8  706 20 14 

Angöring (asfalt) 1222 0,8 978 20 20 

Skogsmark (naturmark) 2123 0,1 212 20 4 

Gräs/Odling/Plantering (gräsyta) 1220 0,1 122 20 2 

Sandad/grusad lekyta (grusyta) 673 0,2 135 20 3 

Allmän platsmark (gata) 

Asfalt (GC-väg) 743 0,8 594 20 12 

Totalt 7956 - 3731 20 75 

 

Tabell 4-15. Erforderlig fördröjningsvolym på kvartersmark och allmän platsmark för södra delområdet. 

Ansvarsfördelning Area [m2] 
Avrinnings-

koefficient [-] 
Reducerad 
area [m2] 

Åtgärdsnivå 

[mm] 

Erforderlig 
magasinvolym 

[m3] 

Kvartersmark (förskolan) 

Tak (takyta) 1419 0,9 1277 20 26 

Sandad/ grusad lekyta (grusyta) 752 0,2 150 20 3 

Asfalt (parkering) 1240 0,8 (0,4)* 992 (496)* 20 20 (10)* 

Gräs (gräsyta) 3418 0,1 342 20 7 

Trädplantering (grusyta m träd) 217 0,2 43 20 1 

Angöring (asfalt) 2148 0,8 1718 20 34 

Allmän platsmark (park) 

Asfalt (GC-väg) 201 0,8 161 20 3 

Samfällighet (privat väg) 

Asfalt (vändplan) (väg) 361 0,8 289 20 6 

Totalt 9756 - 4972 (4477)* - 100 (90)* 

*Parkeringsplatsen utgörs av permeabel beläggning i stället för asfalt 

Tabell 4-16. Erforderlig fördröjningsvolym för östra delområdet. 

Ansvarsfördelning Area [m2] 
Avrinnings-

koefficient [-] 
Reducerad 
area [m2] 

Åtgärdsnivå 

[mm] 

Erforderlig 
magasinvolym 

[m3] 

E-område 

Tak (takyta) 126 0,9 113 20 2 

Allmän platsmark 

Gräs (gräsyta) 585 0,1 59 20 1 

Asfalt (GC-väg) 74 0,8 59 20 1 

Totalt 785 - 231 - 4 

Den totala erforderliga fördröjningsvolymen för att fördröja 20 mm för norra 

delområdet, södra delområdet och östra delområdet har beräknats till 75 m3, 100 m3 



 

Sida 36 av 66 

 

respektive 4 m3. Att fördröja framtida 20-årsregn med klimatfaktor ned till befintligt 5-

årsregn utan klimatfaktor innebär en fördröjningsvolym på 70 m3 för norra delområdet, 

144 m3 för södra delområdet och 1 m3 för östra delområdet. Därmed blir 

fördröjningsvolymen för 20 mm dimensionerande för norra delområdet och östra 

delområdet medan flödesutjämningen blir dimensionerande för det södra delområdet. 

För det södra delområdet är det kvartersmarken som behöver fördröja ytterligare volym 

för att komma ned till befintligt 5-årsflöde. Fördröjningsvolymen för 20 mm 

kvartersmarken för det södra delområdet är 91 m3 och för att flödesutjämna är 

fördröjningsvolymen 137 m3. 

5 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga beräkningar har utförts i databasen StormTac för 

föroreningskoncentrationer och föroreningsmängder inom området före och efter 

exploatering. Koncentrationerna och mängderna för planområdet redovisas per 

avledning till recipienterna Mälaren-Långtarmen och Mälaren-Hilleshögviken i Tabell 5-1 

och Tabell 5-2.  

De markanvändningar som använts i beräkningarna återfinns i Tabell 4-1, Tabell 4-2, 

Tabell 4-3 samt Tabell 4-8, Tabell 4-9, och Tabell 4-10. Det har räknats med att 

parkeringsplatsen i södra delområdet består av asfalt. De ämnen som analyserats är de 

13 standardämnena som anges i StormTac samt antracen (ANT) och tributyltenn (TBT), 

som enligt VISS inte uppnår god status i recipienten Långtarmen. Beräkningarna har 

utförts med en årsmedelnederbörd på 640 mm, vilket är korrigerad årsnederbörd med 

korrektionsfaktor 1,1 enligt StormTacs metodik. Nederbördsdata för området är hämtad 

från SMHI:s dataserier för 1991-2020. 

Tabell 5-1. Föroreningshalter (µg/l) för hela planområdet före och efter exploatering baserat på vilken recipient dagvattnet 
leds till. Halter som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

  LÅNGTARMEN HILLESHÖGVIKEN 

Förorening Enhet 
Befintlig 
situation 

Planerad 
situation 

Befintlig 
situation 

Planerad 
situation 

Fosfor (P) µg/l 130 110 41 0 

Kväve (N) µg/l 1100 1500 620 0 

Bly (Pb) µg/l 2,9 7,0 3,9 0 

Koppar (Cu) µg/l 11 18 8,5 0 

Zink (Zn) µg/l 19 40 19 0 

Kadmium (Cd) µg/l 0,18 0,37 0,14 0 

Krom (Cr) µg/l 2,3 6,0 2,7 0 

Nickel (Ni) µg/l 1,6 5,2 3,2 0 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,015 0,034 0,013 0 

Suspenderad substans (SS) µg/l 26000 36000 20000 0 

Oljeindex (Olja) µg/l 190 420 19 0 

PAH16 µg/l 0,064 0,76 0,19 0 

Bens(a)pyren (BaP) µg/l 0,0054 0,020 0,0073 0 

Antracen (ANT) µg/l 0,0049 0,018 0,0073 0 

Tributyltenn (TBT) µg/l 0,0015 0,0017 0,0016 0 
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Tabell 5-2. Föroreningsmängder (kg/år) för hela planområdet före och efter exploatering baserat på vilken recipient 
dagvattnet leds till. Mängder som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

  LÅNGTARMEN HILLESHÖGVIKEN 

Förorening Enhet 
Befintlig 
situation 

Planerad 
situation 

Befintlig 
situation 

Planerad 
situation 

Fosfor (P) kg/år 0,23 0,76 0,24 0 

Kväve (N) kg/år 2,1 11 3,7 0 

Bly (Pb) kg/år 0,0053 0,049 0,026 0 

Koppar (Cu) kg/år 0,020 0,12 0,052 0 

Zink (Zn) kg/år 0,035 0,28 0,12 0 

Kadmium (Cd) kg/år 0,00032 0,0026 0,00083 0 

Krom (Cr) kg/år 0,0041 0,042 0,017 0 

Nickel (Ni) kg/år 0,0030 0,036 0,020 0 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,000027 0,00024 0,000084 0 

Suspenderad substans (SS) kg/år 47 250 130 0 

Oljeindex (Olja) kg/år 0,35 2,9 1,1 0 

PAH16 kg/år 0,00012 0,0053 0,0017 0 

Bens(a)pyren (BaP) kg/år 0,0000098 0,00014 0,000049 0 

Antracen (ANT) kg/år 0,0000089 0,00012 0,000048 0 

Tributyltenn (TBT) kg/år 0,0000028 0,000012 0,0000085 0 

 

Efter exploatering ökar samtliga föroreningsmängder och föroreningshalter från 

planområdet till Långtarmen. För att inte riskera en försämring av MKN krävs rening av 

dagvattnet inom planområdet innan utsläpp till recipienten. För Hilleshögviken minskar 

föroreningsmängderna och föroreningshalterna till 0 för alla ämnen då dagvattnet leds 

om till Långtarmen.  

6 Dagvattenhantering 

6.1 Allmänna rekommendationer 

Dagvattenhanteringen ska följa Checklista för dagvattenutredningar i Ekerö kommun 

vars grundprinciper presenterats i avsnitt 2.2. Dagvattenhanteringen inom området bör 

sträva efter att uppnå en hög reningsgrad av dagvatten för att minimera påverkan på 

recipienten. Hanteringen ska även ta hänsyn till översvämningsrisker så att skador på 

byggnader och anläggningar kan undvikas vid skyfall. Dagvatten ska fördröjas i enlighet 

med kommunens dagvattenstrategi där kravet är att 20 mm dagvatten ska fördröjas 

utifrån den reducerade arean. Flöden ska inte heller öka från området jämfört med 

dagens situation kopplat till ett 20-årsflöde. 

6.1.1 Höjdsättning och översvämningsrisk 

Vid kraftigare regn än de dimensionerande 20-årsregnen kommer vattnet inte kunna 

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 eller viktig infrastruktur. 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).  
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För att förhindra att yt- eller dagvatten rinner in i byggnaderna måste marken ges en 

tillräcklig lutning från byggnaderna. Avrinningen sker då lämpligast i riktning mot 

närliggande gator. Dessa avrinningsvägar ska dock ses som sekundära då dagvattnet i 

första hand ska omhändertas inom planområdet. 

Analys av avrinningsvägar i SCALGO Live (se avsnitt 3.3) tyder inte på att planområdet 

belastas med större flöden vid skyfall. För att kunna hantera ett skyfall ska det 

säkerställas att det finns säkra avrinningsvägar ut från området. Analysen visar att södra 

delområdet avrinner ytligt mot befintliga diken söderut som ansluts till befintlig 

dagvattenledning som i sin tur har sitt utlopp i Långtarmen (Figur 3-11). Det bör 

säkerställas att dessa avledningsstråk med rätt höjdsättning kan behållas även i 

framtiden. Majoriteten av den befintliga ytan inom delområdet lutar mot diket och bör 

även göra det i framtiden. Diket föreslås flyttas i sidled i sydöstlig riktning, mellan 

gränsen för kvartersmarken och GC-vägen (Figur 6-5). Diket bör ansluta till befintligt 

dikessystem söder om det södra delområdet. En sådan lösning innebär att skyfall från 

det södra delområdet kommer avrinna till markavvattningsföretaget Stockby-Solsäter tf. 

Eftersom markavvattningsföretaget inte fyller någon funktion idag anses avrinning från 

delområdet inte påverka företaget. Norr om förskolebyggnaden bör marken vara 

höjdsatt så att vatten avrinner bort från byggnaden. Marken i den norra delen föreslås 

luta mot ett lågstråk som avleder skyfall till diket (Figur 6-5).  

Avrinningsanalysen visar att norra delområdet avrinner söderut mot gång- och 

cykelvägen som ligger på en lägre nivå än omgivningen. Dessa avrinningsvägar bör 

behållas även efter exploatering av delområdet. Gång- och cykelvägen har problem med 

översvämning i dagsläget. Ett svackdike föreslås som dagvattenlösning för att hantera 

dagvatten från gång- och cykelvägen. I förslaget kan svackdiket ta hand om en större 

volym än vad som krävs för att fördröja 20 mm. Svackdiket kommer därmed kunna 

avleda och till viss del omhänderta avrinning från kraftigare regn. Genom skogsmarken i 

norr sträcker sig ett lågstråk som föreslås användas för att styra bort avrinnande vatten 

vid skyfall så att det inte rinner in i byggnaden (Figur 6-4). Nordöst om byggnaden bör 

marken luta bort från byggnaden i riktning mot lågstråket. Det är även viktigt att 

resterande område runt byggnaden är höjdsatt så att vatten inte riskerar att rinna in i 

byggnaden.  

För att förhindra risken för översvämning för byggnaden inom det östra delområdet bör 

området ligga på en nivå som är högre än omgivande mark. 

6.1.2 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 materialval som ska användas för 

byggnation. 
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6.2 Dagvattenlösningar 

Nedan presenteras de principlösningar som föreslås i utredningen, anpassade till 

platsspecifika förutsättningar och reningsförmågorna så att MKN inte påverkas. 

6.2.1 Svackdike 

Huvudsyftet med svackdiken är att fördröja och avleda dagvatten (trög avledning). Till 

skillnad från infiltrationsstråk innehåller svackdiken i normalfallet ingen dränering, men 

är markförhållandena lämpliga kan en del av vattnet infiltrera vidare i marken och bidra 

med viss rening. Även växtligheten kan bidra med rening. Svackdiken anläggs ofta i 

anslutning till vägar och gator och kan kombineras med andra dagvattensystem (SVOA, 

2022b). En principskiss av ett svackdike kan ses i Figur 6-1. 

 

Figur 6-1. Principskiss av ett svackdike (SVOA, 2022b). 

Ett svackdike är ett gräsklätt dike med svag till måttlig släntlutning som etableras på 

naturmark i nivå under en väg, gata eller annan hårdgjord yta. Övergången från den 

hårdgjorda ytan måste vara nedsänkt för att vattnet ska kunna flöda in i svackdiket. Den 

flödesutjämnande funktionen kan förstärkas om diket förses med ett utlopp som kan 

strypas, och/eller med hjälp av dämmande sektioner. Bräddfunktion kan åstadkommas 

med hjälp av brunnsintag till en dagvattenledning. Flacka vägslänter i nivå över och med 

lutning mot ett svackdike kan användas som översilningsyta och bidra till 

reningseffekten. Dikena kan även fungera som förbehandling för andra reningstekniker, 

till exempel nedsänkta växtbäddar och infiltrationsstråk. Svackdikena avskiljer grövre 

sediment vilket reducerar risken för att växtbädden eller infiltrationsstråket ska sätta 

igen (SVOA, 2022b). 

6.2.2 Makadamdike 

Ett makadamdike är ett djupt dike som fylls med makadam (krossad sten) i olika 

grovlekar. Fördröjningsvolymen i makadamdiket skapas av porvolymen i 

fyllningsmassorna, normalt ca 30 % av den totala volymen. Diket avskiljer främst 

partikelbundna föroreningar genom sedimentation Nära botten på diket finns ett 

dräneringsrör som leder vattnet vidare till dagvattennätet. Anläggningen kan rena 

dagvatten från partikelbundna föroreningar när vattnet infiltreras genom stenkrosset i 

diket, se Figur 6-2. 
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Figur 6-2. Principskiss av ett makadamdike (SVOA, 2022b). 

6.2.3 Underjordiskt krossmagasin 

Krossmagasin är ett underjordiskt magasin för att fördröja och rena dagvatten. Genom 

att vattnet infiltrerar ner genom magasinsmediet kommer vattnet att renas från 

föroreningar. Magasinet är fyllt av grovt material, till exempel makadam. Med 

makadammagasin med en porositet på 30 % måste magasinets volym vara tre gånger 

större än den volym vatten det ska hålla. Dagvattnet leds in till magasinet genom en 

brunn eller dagvattenledning där det sedan fördelas över magasinet med en 

spridningsledning. Är infiltrationsförmågan för marken låg kan magasinet kläs med en 

geotextil. Magasinet dräneras då med en dräneringsledning i botten av magasinet, och 

det fördröjda vattnet leds då vidare till det allmänna ledningsnätet. Ett bräddavlopp bör 

anslutas till magasinet för att leda bort vatten vid stora regn eller långvariga regn där 

magasinet blir mättat.   

Ett sandfång placerat före inloppet kan minska sedimentmängderna och förlänga 

anläggningens driftstid. Sandfånget måste tömmas regelbundet. Det är särskilt viktigt att 

magasin som innehåller makadam har ett välskött sandfång eftersom det inte går att 

tömma makadamfyllda magasin. I magasin som är tömningsbara ska sedimenten 

avlägsnas regelbundet. I vissa fall kan det också vara en fördel att spola magasinen rena. 

Används fällningskemikalier ökar sedimentvolymen. Vid tömning är det viktigt att 

sedimenten hanteras på ett sätt som inte skapar risk för utlakning av bundna metaller 

och andra föroreningar. Efter en tid kommer magasinsmediet behöva bytas för att 

porvolymen har täppts till (SVOA, 2022a). 

6.2.4 Träd i skelettjord 

Skelettjord är en teknik som har tagits fram för att skapa goda förutsättningar för träd 

som planteras i en hårdgjord stadsmiljö. Skelettjord kan även fungera som ett 

underjordiskt magasin för dagvatten och bidra med fördröjning och rening. 

Varje träd ska ges en skelettjordsvolym på minst 15 m3/träd. Fördröjningsvolymen i 

skelettjorden skapas av porvolymen som i den vanliga skelettjorden är omkring 10 % och 

i en luftig skelettjord cirka 30 % av den totala volymen. Trädrötterna ska ges möjlighet 

att växa i princip obegränsat i åtminstone två riktningar. Minimibredden på växtbädden 
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bör inte understiga 4 meter för större skogsträd, typ lind, lönn och ek. För mindre träd 

typ rönn, körsbär och prydnadsapel, ska bredden aldrig understiga 2 meter. Generösare 

växtvolymer ger bättre växtförutsättningar. Växtbädden bör ha ett djup på 0,8-1 meter.  

Figur 6-3 visar en schematisk skiss över plantering av träd i skelettjord. Vid tät 

beläggning på skelettjorden krävs regelbunden rensning av brunnar så att 

vattentillförseln kan upprätthållas. Vid hög belastning av föroreningar kan skelettjorden 

behöva bytas ut med jämna mellanrum (SVOA, 2022b).  

 

Figur 6-3. Schematisk illustration över plantering av träd i skelettjord (SVOA, 2022b). 

6.2.5 Översilningsyta 

Grönytor kan användas för att fördröja, rena och avleda dagvatten. Bäst är om 

dagvatten kan ledas till grönytan – en gräsmatta eller annan naturmark – på bred front. 

Både växtlighet och mark bidrar till flödesutjämning, rening och avledning. Tekniken är 

enkel, billig och driftstabil. Den kan användas för att på plats ta hand om dagvatten från 

vägar, gator, parkeringsplatser, tak och bostadsgårdar med hårdgjord yta. (SVOA, 2022b) 

Grönytor avsedda för infiltration kan utformas på flera olika sätt: med en väldränerad 

överyta, som en skålformad gräsyta, eller som en vanlig gräsyta utan skålning. Grönytor 

med väldränerad överyta har hög infiltrationsförmåga. Sand kan användas som 

huvudkomponent i det jordlager som ligger närmast gräsytan. I Tyskland används en 

markuppbyggnad som kallas schotterrasen. Ytjorden består då av en blandning av sten 

och kompost (90 procent sten och 10 procent kompost). En sådan yta tål hög belastning 

och har hög infiltrationskapacitet även när gräs har etablerat sig på ytan. I båda fallen 

bör det finnas ett lager av sorterat, grovkornigt material underst för att säkerställa god 

dränering. En konstruktion av detta slag får, till skillnad från jordar med fina partiklar, låg 

vattenhållande kapacitet och kan under torra perioder behöva vattnas. Anläggs ytan på 
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mark med mindre genomsläpplig jord är det lämpligt att skapa en skålform där vattnet 

tillfälligt kan bli stående och sakta infiltrera ner. Lutningen på ytan bör inte överstiga 

fem procent. Med långsammare infiltration ökar förmågan att lägga fast föroreningar. 

Infiltrationskapaciteten i en vanlig gräsyta är 10–100 mm/h. Gräsytor med väldränerad 

överyta kan infiltrera flera 100 mm per timme. Är flödesbelastningen låg kan grönytan 

anläggas som en vanlig, plan eller svagt sluttande gräsmatta. Dagvatten från hårdgjorda 

ytor bör avledas till grönytan på bred front. Vegetationen ger ett bra skydd mot erosion 

och bidrar till att infiltrationskapaciteten kan upprätthållas. (SVOA, 2022b) 

6.3 Föreslagen dagvattenhantering 

Nedan följer föreslagen dagvattenhantering för norra och södra delområdet samt östra 

delområdet. 

6.3.1 Norra delområdet 

En översiktsskiss av dagvattenhanteringen inom norra delområdet framgår i Figur 6-4 

nedan. Notera att figuren inte är skalenlig. Se även Bilaga 2. 

 

Figur 6-4. Dagvattenhantering för norra delområdet. 

Dagvatten från norra delområdet infiltrerar idag utan anslutning till ledningsnätet. Vid 

exploateringen då en ny förskola byggs kommer 20 mm av reducerad yta behöva 

fördröjas och renas. Den totala erforderliga magasinvolymen har beräknats till ca 58 m3 

inom kvartersmarken, exklusive skogsmarken i norr. Parkeringen förslås höjdsättas så 

att den lutar bort från byggnaden. Parkeringens dagvatten förslås omhändertas i 

skelettjord som anläggs i lågpunkten av parkeringen. Dagvattnet från byggnaden och 

skolgården (asfalt, lekytor, gräsytor mm) behöver fördröja och rena ca 49 m3 (inklusive 

skogsmarken). Skogsmarken, gräsytorna och odlingarna antas kunna omhänderta sitt 

eget dagvatten. För resterande ytor föreslås dessa ledas ut över gräsytor där rening av 



 

Sida 43 av 66 

 

dagvattnet kan ske och till underjordiska makadammagasin som föreslås anläggas under 

lekytorna. Översilningsytorna är framförallt till för rening och kommer inte kunna 

fördröja några större volymer dagvatten. Makadammagasinen under lekytorna behöver 

därför utformas så de kan omhänderta tillräcklig volym. Översilningsytorna behöver 

anläggas med en kupolbrunn för att kunna leda bort dagvatten vid större regn. 

Kupolbrunnen kan därefter anslutas till närliggande makadammagasin där dagvattnet 

kan fördröjas. 

Dagvatten från gång och cykelbanan föreslås omhändertas i ett svackdike. Svackdiket 

antas kunna vara 0,5 m djupt med en släntlutning på 1:1, vilket ger en bredd på 1 m. En 

sammanställning av dagvattenlösningarnas utformning och kapacitet kan ses i Tabell 

6-1. Placering och utbredning av de olika ytorna har erhållits från landskapsarkitekternas 

illustrationsplan. Skelettjorden för parkeringen och svackdiket för gång- och cykelbanan 

fanns inte med i illustrationsplanen, dessa har därför lagts till i avvattningsplanen (Bilaga 

2).  

Tabell 6-1. Ytarea, djup porositet samt tillgänglig volym för föreslagna dagvattenlösningar samt den volym som behöver 
omhändertas (erforderlig magasinsvolym) 

Dagvattenlösning 
Ytarea 

[m2] Djup [m] 
Porositet 

[-] 

Tillgänglig volym 

[m3] 

Erforderlig 
magasinsvolym 

[m3] 

Underjordiskt makadammagasin (lekytor) 673 0,3 0,3 61 43 

Skelettjord 47 1 0,3 14 14 

Svackdike 164 0,5 - 36 12 

 

I Tabell 6-1 kan det utläsas att den tillgängliga volymen är större än den erforderliga 

fördröjningsvolymen. Det betyder att föreslagna åtgärder är tillräckliga för att 

omhänderta 20 mm.  

För att leda takvattnet till dagvattenlösningar föreslås stuprörsutkastare och markrännor 

som kan leda dagvattnet över asfaltsytorna på skolgården till dagvattenlösningarna. 

Marken bör höjdsättas så att dagvatten leds till de ytor som kan omhänderta dagvatten. 

För att få ned dagvatten i lekytorna föreslås en genomsläpplig beläggning.  

Skogsmarken i norr lutar mot skolan. Även om naturmarken inte tillför mycket flöde 

rekommenderas att lågstråket används för att styra vattnet bort från byggnaden. Detta 

gäller framförallt för skyfall.  

6.3.2 Södra och östra delområdet  

En översiktsskiss av dagvattenhanteringen inom södra delområdet framgår i Figur 6-5. 

Notera att figuren inte är skalenlig. Se även Bilaga 1. 
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Figur 6-5. Dagvattenhantering för södra delområdet och östra delområdet.  

Vid exploateringen då en ny förskola byggs kommer 20 mm av reducerad yta behöva 

fördröjas och renas. Den totala erforderliga magasinvolymen har beräknats till ca 100 m3 

inom kvartersmarken utan permeabel beläggning på parkeringen. För att flödesutjämna 

behöver 137 m3 fördröjas, alltså behöver ytterligare 46 m3 fördröjas på kvartersmarken 

utöver 20 mm. Det föreslås att denna volym leds framförallt till lekytorna där det kan 

fördröjas i det underliggande makadamlagret.  

Parkeringens dagvatten förslås omhändertas i skelettjord. Enligt landskapsarkitekternas 

illustrationsplan är skelettjordarna placerade i de norra delarna av parkeringen, se Figur 

6-5. För att kunna leda dagvattnet till skelettjordarna kommer dagvattenbrunnar och 

ledningar behöva läggas i parkeringen som leder dagvattnet till skelettjordarna. 

På skolgården (takytor, lekytor, asfalt mm) behöver ca 70 m3 omhändertas. Gräsytorna 

och odlingarna antas kunna omhänderta sitt eget dagvatten. För resterande ytor 

föreslås dessa ledas ut över gräsytor där rening av dagvattnet kan ske och till 

underjordiska makadammagasin som föreslås anläggas under lekytorna. 

Översilningsytorna är framförallt till för rening och kommer inte kunna fördröja några 

större volymer dagvatten. Makadammagasinen under lekytorna behöver därför 

utformas så de kan omhänderta tillräcklig volym. Översilningsytorna kan anslutas till 

skyfallsdiket där överskottsvatten kan omhändertas. Kupolbrunnen kan därefter 

anslutas till närliggande makadammagasin där dagvattnet kan fördröjas. För att leda 

takvattnet till dagvattenlösningar föreslås stuprörsutkastare och markrännor som kan 

leda dagvattnet över asfaltsytorna till dagvattenlösningarna. Marken bör höjdsättas så 

att dagvatten leds till de ytor som kan omhänderta dagvatten. Utifrån nuvarande 

illustrationsplan föreslås höjdsättning ske mot ytorna i de södra delarna av området, 
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detta enligt befintliga marknivåer. Dagvattnet skulle då kunna ledas på bred front ut 

över gräsytor, lekytor och till viss del planteringar. För att få ned dagvatten i lekytorna 

föreslås en genomsläpplig beläggning.  

Dagvatten från gång och cykelbanan föreslås omhändertas i ett makadamdike. Även 

vändplatsens dagvatten och östra delområdet föreslås omhändertas i ett makadamdike. 

Makadamdikena antas kunna vara 0,75 m djupa med en släntlutning på 1:1, vilket ger en 

bredd på 1,5 m. Makadamdikena antas ha en porositet på 0,3. I östra delområdet antas 

gräsytorna kunna omhänderta sitt eget dagvatten. En sammanställning av 

dagvattenlösningarnas utformning och kapacitet kan ses i Tabell 6-2. Placering och 

utbredning av de olika ytorna har erhållits från landskapsarkitekternas illustrationsplan. 

Makadamdikena för gång- och cykelbanan, vändplatsen och östra delområdet fanns inte 

med i illustrationsplanen, dessa har därför lagts till i avvattningsplanen (Bilaga 1).  

Tabell 6-2. Ytarea, djup porositet samt tillgänglig volym för föreslagna dagvattenlösningar i det södra delområdet och östra 
delområdet samt den volym som behöver omhändertas (erforderlig magasinvolym) 

Dagvattenlösning 
Ytrea 
[m2] Djup [m] 

Porositet 
[-] 

Tillgänglig volym 

[m3] 

Erforderlig 
magasinvolym 

[m3] 

Underjordiskt makadammagasin (lekytor) 969 0,5 0,3 113 111* 

Skelettjord 147 1 0,3 44 20 

Makadamdike (GC) 50 0,75 0,3 6 3 

Makadamdike (vändplats) 64 0,75 0,3 8 6 

Makadamdike (östra delområdet) 40 0,75 0,3 5 4 

*Där 46 m3 är den volym utöver 20 mm som behöver omhändertas för att flödesutjämna på kvartersmarken 

I Tabell 6-2 kan det utläsas att den tillgängliga volymen är större än den erforderliga 

fördröjningsvolmen för det södra delområdet. Det betyder att föreslagna åtgärder är 

tillräckliga för att omhänderta 20 mm samt flödesutjämna. I östra delområdet har 

makadamdiket utformats utefter den fördröjningsvolym som behöver omhändertas. 

6.4 Planens påverkan på befintlig dagvattenanläggning 

I anslutning till detaljplanen finns det ett dike och en dagvattenledning som behöver 

utredas för omläggning på grund av förskolan i södra delområdet, se Figur 6-6. Diket 

föreslås flyttas i sidled i sydöstlig riktning, mellan gränsen för kvartersmarken och 

GC-vägen. Dagvattenledningen läggs om och placering bestäms senare vid 

detaljprojekteringsskedet.  



 

Sida 46 av 66 

 

 

Figur 6-6. Befintligt dike och dagvattenledning som behöver/rekommenderas för omläggning. Figuren är vriden 90 grader 
moturs.  

6.5 Drift och underhåll med ansvarsfördelning 

6.5.1 Underhåll skelettjord 

Skelettjord föreslogs endast inom kvartersmarken då framtida ägaren av skolan har 

huvudmannaskap över anläggningarna.  

Där skelettjordar ligger under tät beläggning krävs regelbunden rensning av brunnar så 

att vattentillförseln kan upprätthållas. Brunnarna bidrar också till syresättning av det 

luftiga bärlagret. Är föroreningsbelastningen hög kan skelettjorden behöva bytas ut med 

jämna mellanrum. Sedimenterade partiklar kan sätta igen porer och därmed minska 

infiltrationskapaciteten. 

Löpande underhåll:  

• Rensning av brunnar 

• Skelettjorden bytts ut om föroreningsbelastningen är hög 

6.5.2 Underhåll svackdike 

Nyanlagda diken bör snarast besås med snabbväxande gräs. Gräset ger erosionsskydd 

och motverkar etablering av ogräs, två kritiska faktorer under de första åren. Har gräset 

väl fått fäste är diket relativt lätt att underhålla. Vegetation med inslag av örter kan 

etableras på längre sikt. Det löpande underhållet innefattar gräsklippning, renhållning 

och sedimentrensning. Sedimentrensningen minskar risken för att de föroreningar som 

bundits i ytan ska spolas bort eller frisättas genom nedbrytning av organiskt material. 

Efter rensningen behövs ibland insatser för att återetablera vegetationen i diket. In- och 

utlopp till diket bör kontrolleras och rensas regelbundet och diket bör även kontrolleras 

för erosionsskador (SVOA, 2022b). 
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6.5.3 Underhåll översilningsyta 

För att motverka att ogräs får fäste bör önskad växtlighet snarast etableras på en 

nyanlagd översilningsyta. För att förebygga erosionsskador bör anläggningen tas i drift 

först när gräset är väletablerat. Bevuxna grönytor är relativt lätta att underhålla. Det 

löpande underhållet innefattar inspektion, renhållning och gräsklippning. Växttäcket bör 

inspekteras på våren och eventuella luckor besås med snabbväxande gräs. Ytan behöver 

hållas fri från skräp och löv (SVOA, 2022b).  

En torr översilningsyta kan slås med en vanlig parkmaskin eller traktor med 

slåtteraggregat, en eller flera gånger per säsong. Finns det häckande fåglar på ytan bör 

den första slåttern inte göras förrän i början av juli. Maskinen bör köras tvärs vattnets 

flödesriktning för att minska risken för kanalbildning. Om slåtter bara sker en gång per år 

bör det ske under juli–september (SVOA, 2022b).  

Som regel ackumuleras föroreningar direkt på, eller nära ytan. Genomsläppligheten 

minskar efter hand men kan återställas genom att ytlagret luckras eller tas bort. Den 

senare åtgärden reducerar risken för att de föroreningar som bundits i ytan frisätts 

genom nedbrytning av organiskt material (SVOA, 2022b). 

6.5.4 Underhåll makadamdike och underjordiskt krossmagasin 

Det löpande underhållet innefattar renhållning och ogräsrensning. Yta och 

översvämningsskydd måste kontrolleras regelbundet så att de inte sätter igen. På längre 

sikt kan det finnas behov av att byta ut makadamfyllningen. Sedimenterade partiklar kan 

sätta igen porer och därmed minska infiltrationskapaciteten, särskilt om belastningen är 

hög (SVOA, 2022b). 

6.6 Kostnadsberäkningar 

I detta avsnitt uppskattas kostnader för anläggning och underhåll av de olika föreslagna 

lösningarna. Anläggningskostnaderna har tagits från StormTacs databas. 

Skötsel av träd i skelettjord inkluderar rensning av brunnar en gång per år. 

Kostnader för anläggning och underhåll av de olika föreslagna lösningarna för 

lösningsförslag 1 redovisas i Tabell 6-3. Översilningsyta är inte med i tabellen nedan men 

kostar ca 28-180 kr/m2. 
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Tabell 6-3. Kostnadsuppskattning för anläggning per ansvarsområde.  

Anläggning 
Anläggningskostnad 
[min-max-kostnader] 

Anläggnings- 
volym [m3] 

Anläggningsyta [m2] 
Total anläggnings- 

kostnad [kr] 

KVARTERSMARK NORRA DELOMRÅDET 

Underjordiskt 
makadammagasin 

6000 - 6500 kr/m3 202 - 1,1 – 1,3 miljoner 

Träd i skelettjord 5000 - 20000 kr/m2 - 47 240 000 – 960 000 

ALLMÄN PLATSMARK NORRA DELOMRÅDET 

Svackdike 160 - 550 kr/m 165 - 27 000 – 93 000 

KVARTERSMARK SÖDRA DELOMRÅDET 

Underjordiskt 
makadammagasin 

6000 - 6500 kr/m3 226 - 1,3 - 1,5 miljoner 

Träd i skelettjord 5000 - 20000 kr/m2 - 146 0,75 – 3 miljoner 

ALLMÄN PLATSMARK SÖDRA DELOMRÅDET 

Makadamdike 650 - 1000 kr/m3 33 - 14 000 – 34 000 

SAMFÄLLIGHET SÖDRA DELOMRÅDET 

Makadamdike 650 - 1000 kr/m3 48 - 20 000 – 49 000 

ALLMÄN PLATSMARK ÖSTRA DELOMRÅDET 

Makadamdike 650 - 1000 kr/m3 28 - 11 000 – 29 000 

 

6.7 Föroreningsberäkningar efter föreslagen dagvattenlösning 

De dagvattenlösningar som rekommenderas i avsnitt 6.3 används i detta kapitel för 

översiktliga beräkningar av planområdets slutgiltiga föroreningsbidrag till recipienterna 

Mälaren-Långtarmen och Mälaren-Hilleshögviken. Beräkningarna har utförts i senaste 

versionen av StormTac Web. Lösningsförslag 1 är när parkeringarna består av asfalt och 

lösningsförslag 2 är när parkeringarna antas vara en permeabla.  

6.7.1 Lösningsförslag 1 

Tabell 6-4 och Tabell 6-5 redovisar de totala föroreningskoncentrationerna och 

föroreningsmängderna efter rening av dagvatten från planområdet.  
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Tabell 6-4. Föroreningshalter (µg/l) för hela planområdet före och efter exploatering med rening baserat på vilken recipient 
dagvattnet leds till. Halter som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade.  

  LÅNGTARMEN HILLESHÖGVIKEN 

Förorening Enhet 
Befintlig 
situation* 

Efter 
föreslagen 
rening* 

Reduktion*
* [%] 

Befintlig 
situation* 

Efter 
föreslagen 
rening* 

Reduktion*
*  [%] 

Fosfor (P) µg/l 130 66 49 41 0 100 

Kväve (N) µg/l 1100 740 33 620 0 100 

Bly (Pb) µg/l 2,9 2,9 0 3,9 0 100 

Koppar (Cu) µg/l 11 6,0 45 8,5 0 100 

Zink (Zn) µg/l 19 17 11 19 0 100 

Kadmium (Cd) µg/l 0,18 0,14 22 0,14 0 100 

Krom (Cr) µg/l 2,3 1,9 17 2,7 0 100 

Nickel (Ni) µg/l 1,6 2,1 -31 3,2 0 100 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,015 0,022 -47 0,013 0 100 

Suspenderad     
substans (SS) µg/l 

26000 13000 
50 20000 0 100 

Oljeindex (Olja) µg/l 190 79 58 19 0 100 

PAH16 µg/l 0,064 0,29 -353 0,19 0 100 

Bens(a)pyren 
(BaP) µg/l 

0,0054 0,0081 
-50 0,0073 0 100 

Antracen (ANT) µg/l 0,0049 0,0078 -59 0,0073 0 100 

Tributyltenn 
(TBT) µg/l 

0,0015 0,00093 
38 0,0016 0 100 

*Beräknade med årsmedelnederbörd 640 mm 

**Från befintlig situation till ny situation med föreslagen dagvattenhantering 
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Tabell 6-5. Föroreningsmängder (kg/år) för hela planområdet före och efter exploatering med rening baserat på vilken 
recipient dagvattnet leds till. Mängder som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade 

  LÅNGTARMEN HILLESHÖGVIKEN 

Förorening Enhet 
Befintlig 
situation* 

Efter 
föreslagen 
rening* 

Reduktion*
* [%] 

Befintlig 
situation* 

Efter 
föreslagen 
rening* 

Reduktion*
*[%] 

Fosfor (P) kg/år 0,23 0,46 -100 0,24 0 100 

Kväve (N) kg/år 2,1 5,2 -148 3,7 0 100 

Bly (Pb) kg/år 0,0053 0,020 -277 0,026 0 100 

Koppar (Cu) kg/år 0,020 0,042 -110 0,052 0 100 

Zink (Zn) kg/år 0,035 0,12 -243 0,12 0 100 

Kadmium 
(Cd) kg/år 

0,00032 0,00097 
-203 0,00083 0 100 

Krom (Cr) kg/år 0,0041 0,013 -217 0,017 0 100 

Nickel (Ni) kg/år 0,0030 0,015 -400 0,020 0 100 

Kvicksilver 
(Hg) kg/år 

0,000027 0,00015 
-456 0,000084 0 100 

Suspendera
d substans (
SS) kg/år 

47 89 
-89 130 0 100 

Oljeindex 
(Olja) kg/år 

0,35 0,55 
-57 1,1 0 100 

PAH16 kg/år 0,00012 0,0020 -1567 0,0017 0 100 

Bens(a)pyre
n (BaP) kg/år 

0,0000098 0,000056 
-471 0,000049 0 100 

Antracen 
(ANT) kg/år 

0,0000089 0,000055 
-518 0,000048 0 100 

Tributylten
n (TBT) kg/år 

0,0000028 0,0000065 
-132 0,0000085 0 100 

*Beräknade med årsmedelnederbörd 640 mm 

**Från befintlig situation till ny situation med föreslagen dagvattenhantering 

Med föreslagna åtgärder ökar föroreningsmängderna mot Långtarmen för alla ämnen. 

Föroreningsmängderna som avrinner mot Hilleshögviken minskar med 100 %. Detta då 

avvattningen av det norra delområdet ändras och leds mot Långtarmen i stället för till 

Hilleshögviken. 

Den acceptabla belastningen enligt recipientberäkningarna, genomförda av StormTac på 

uppdrag av Roslagsvatten (se kapitel) 3.7.3, är för hela utredningsområdet 0,48 kg/år för 

fosfor och 0,00000072 för tributyltenn. Med föreslagna åtgärder klaras den acceptabla 

belastningen för fosfor men inte för tributyltenn. Föroreningsberäkningar för rening 

med växtbäddar istället för översilningsytor kan ses i Bilaga 3. 
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6.7.2 Lösningsförslag 2 - Permeabel beläggning för parkeringarna 

För att minska föroreningsbelastningen ytterligare föreslås parkeringarna utföras med 

permeabel beläggning. Detta skulle innebära en mindre belastande yta vilket är positivt 

ur föroreningssynpunkt. Tabell 6-6 och Tabell 6-7 redovisar de totala 

föroreningskoncentrationerna och föroreningsmängderna efter rening av dagvatten från 

hårdgjorda ytor inom kvartersmark samt vägar inom planområdet i de lösningar som 

beskrivs i avsnitt 6.3.  

Tabell 6-6. Föroreningshalter (µg/l) för hela planområdet före och efter exploatering med rening. Halter som överskrider de 
för befintlig situation är rödmarkerade 

  LÅNGTARMEN HILLESHÖGVIKEN 

Förorening Enhet 
Befintlig 
situation* 

Efter 
föreslagen 
rening* 

Reduktion*
*[%] 

Befintlig 
situation* 

Efter 
föreslagen 
rening* 

Reduktion*
*[%] 

Fosfor (P) µg/l 130 64 51 41 0 100 

Kväve (N) µg/l 1100 710 35 620 0 100 

Bly (Pb) µg/l 2,9 2,5 14 3,9 0 100 

Koppar (Cu) µg/l 11 5,7 48 8,5 0 100 

Zink (Zn) µg/l 19 16 16 19 0 100 

Kadmium (Cd) µg/l 0,18 0,14 22 0,14 0 100 

Krom (Cr) µg/l 2,3 1,9 17 2,7 0 100 

Nickel (Ni) µg/l 1,6 2,0 -25 3,2 0 100 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,015 0,020 -33 0,013 0 100 

Suspenderad     
substans (SS) µg/l 

26000 11000 
58 20000 0 100 

Oljeindex (Olja) µg/l 190 71 63 19 0 100 

PAH16 µg/l 0,064 0,1 -56 0,19 0 100 

Bens(a)pyren 
(BaP) µg/l 

0,0054 0,0066 
-22 0,0073 0 100 

Antracen (ANT) µg/l 0,0049 0,0059 -20 0,0073 0 100 

Tributyltenn 
(TBT) µg/l 

0,0015 0,00090 
40 0,0016 0 100 

*Beräknade med årsmedelnederbörd 640 mm 
**Från befintlig situation till ny situation med föreslagen dagvattenhantering 
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Tabell 6-7. Föroreningsmängder (kg/år) för hela planområdet före och efter exploatering med rening. Mängder som 
överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade 

  LÅNGTARMEN HILLESHÖGVIKEN 

Förorening Enhet 
Befintlig 
situation* 

Efter 
föreslagen 
rening* 

Reduktion*
* [%] 

Befintlig 
situation* 

Efter 
föreslagen 
rening* 

Reduktion*
*[%] 

Fosfor (P) kg/år 0,23 0,42 -83 0,24 0 100 

Kväve (N) kg/år 2,1 4,6 -119 3,7 0 100 

Bly (Pb) kg/år 0,0053 0,016 -202 0,026 0 100 

Koppar (Cu) kg/år 0,020 0,037 -85 0,052 0 100 

Zink (Zn) kg/år 0,035 0,10 -186 0,12 0 100 

Kadmium (Cd) kg/år 0,00032 0,00090 -181 0,00083 0 100 

Krom (Cr) kg/år 0,0041 0,012 -193 0,017 0 100 

Nickel (Ni) kg/år 0,0030 0,013 -333 0,020 0 100 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,000027 0,00013 -381 0,000084 0 100 

Suspenderad     
substans (SS) kg/år 

47 73 
-55 130 0 100 

Oljeindex (Olja) kg/år 0,35 0,46 -31 1,1 0 100 

PAH16 kg/år 0,00012 0,0012 -900 0,0017 0 100 

Bens(a)pyren 
(BaP) kg/år 

0,0000098 0,000043 
-339 0,000049 0 100 

Antracen (ANT) kg/år 0,0000089 0,000038 -327 0,000048 0 100 

Tributyltenn 
(TBT) kg/år 

0,0000028 0,0000059 
-111 0,0000085 0 100 

*Beräknade med årsmedelnederbörd 640 mm 

**Från befintlig situation till ny situation med föreslagen dagvattenhantering 

Med föreslagna åtgärder ökar föroreningsmängderna mot Långtarmen för alla ämnen. 

Föroreningsmängderna som avrinner mot Hilleshögviken minskar med 100 %. Detta då 

avvattningen av det norra delområdet ändras och leds mot Långtarmen istället för till 

Hilleshögviken. Föroreningsberäkningar för rening med växtbäddar istället för 

översilningsytor kan ses i Bilaga 3. 

6.7.3 Totalt för hela planområdet  

Trots rening kommer inte föroreningsmängderna ned under befintliga nivåer för det 

dagvatten som leds mot Långtarmen. Mot Hilleshögviken minskar 

föroreningsmängderna med 100 % detta då inget dagvatten leds mot Hilleshögviken för 

planerad situation. För att se den totala förändringen för hela planområdet presenteras 

föroreningsmängderna för hela planområdet i Tabell 6-8 nedan. Föroreningsmängderna 

efter föreslagen rening presenteras utan och med permeabel beläggning för 

parkeringarna.  
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Tabell 6-8. Föroreningsmängder (kg/år) för hela planområdet före och efter exploatering med rening. Mängder som 
överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade 

Förorening Enhet 
Befintlig 
situation* 

Efter 
föreslagen 
rening* 

Reduktion**
[%] 

Efter 
föreslagen 
rening med 
permeabel 
yta* 

Reduktion** 
[%] 

Fosfor (P) kg/år 0,47 0,46 2 0,42 11 

Kväve (N) kg/år 5,7 5,2 9 4,6 19 

Bly (Pb) kg/år 0,032 0,020 38 0,016 50 

Koppar (Cu) kg/år 0,072 0,042 42 0,037 49 

Zink (Zn) kg/år 0,16 0,12 25 0,10 38 

Kadmium (Cd) kg/år 0,0012 0,00097 19 0,00090 25 

Krom (Cr) kg/år 0,021 0,013 38 0,012 43 

Nickel (Ni) kg/år 0,023 0,015 35 0,013 43 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00011 0,00015 -36 0,00013 -18 

Suspenderad substans (SS) kg/år 180 89 51 73 59 

Oljeindex (Olja) kg/år 1,5 0,55 63 0,46 69 

PAH16 kg/år 0,0018 0,0020 -11 0,0012 33 

Bens(a)pyren (BaP) kg/år 0,000059 0,000056 5 0,000043 27 

Antracen (ANT) kg/år 0,000057 0,000055 4 0,000038 33 

Tributyltenn (TBT) kg/år 0,000011 0,0000065 41 0,0000059 46 

*Beräknade med årsmedelnederbörd 636 mm 

**Från befintlig situation till ny situation med föreslagen dagvattenhantering 

Utan permeabel beläggning ökar föroreningsmängderna för kvicksilver (Hg) och PAH16. 

Med permeabel beläggning ökar föroreningsmängderna för kvicksilver (Hg) resterande 

ämnen minskar eller stannar kvar på samma nivåer som för befintlig situation. 

Föroreningsberäkningar för rening med växtbäddar istället för översilningsytor kan ses i 

Bilaga 3. 

6.7.4 Reningseffekter dagvattenåtgärder 

För att kunna jämföra de olika dagvattenåtgärderna presenteras schablonvärden för 

reningseffekterna enligt StormTac i Tabell 6-9. Reningseffekter är bland annat beroende 

av föroreningshalten av dagvattnet. Dagvattenåtgärderna ger en högre reningseffekt när 

dagvatten med en hög föroreningshalt leds in i åtgärderna. Har dagvattnet däremot en 

låg föroreningshalt blir istället reningseffekten lägre. Reningseffekterna för 

utredningsområdet kan alltså skilja sig något från värdena presenterade i Tabell 6-9. Vid 

en flerstegsrening kan inte reningseffekterna adderas då, som nämnt ovan, 

reningseffekten i nästkommande anläggning minskar då renare vatten leds in.  

I etapp 2 för Stenhamra planeras det för att anlägga en våtmark. Huruvida denna 

våtmark kommer bli verklighet eller ej är i nuläget oklart. Skulle våtmarken anläggas kan 

det finnas möjlighet att leda dagvatten från etapp 1 till våtmarken. Detta skulle innebära 

ytterligare rening. För att få en uppfattning om vilken ungefärlig reningseffekt en 

våtmark ger har även schablonvärdena för våtmark presenterats i Tabell 6-9 nedan.  
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Tabell 6-9. Schablonvärden för reningseffekter enligt StormTacs databas 

Förorening 

Åtgärd 

Makadam-
magasin 

[%] 

Växt-
bädd 
[%] 

Skelett-
jord [%] 

Översilnings-
yta [%] 

Makadam-
dike [%] 

Svackdike 
[%] 

Våtmark 
[%] 

Fosfor (P) 35 65 55 40 60 35 50 

Kväve (N) 45 40 55 30 55 35 30 

Bly (Pb) 75 80 75 55 80 65 80 

Koppar (Cu) 60 65 75 55 65 50 55 

Zink (Zn) 70 85 80 50 85 65 60 

Kadmium (Cd) 60 85 65 55 85 65 80 

Krom (Cr) 50 55 70 45 55 50 60 

Nickel (Ni) 55 75 65 45 65 50 25 

Kvicksilver (Hg) 40 80 50 20 45 15 30 

Suspenderad substans (SS) 80 80 90 70 80 70 85 

Oljeindex (Olja) 75 70 85 80 90 85 95 

PAH16 55 85 75 70 60 60 70 

Bens(a)pyren (BaP) 55 85 75 70 60 60 70 

Antracen (ANT) 35 50 35 70 50 50 70 

Tributyltenn (TBT) 35 50 35 50 50 50 50 

 

7 Förslag på planbestämmelser 

Den erforderliga fördröjningsvolymen baseras på kravet att omhändertagandet av minst 

20 mm för alla områden utom kvartersmarken för det södra området, där ytterligare 

dagvatten behöver fördröjas för att komma ned till befintligt 20-årsflöde, genomförs.  

Översatt till m3/hared motsvarar 20 mm 200 m3/hared. För kvartersmarken för det södra 

området behöver i stället 137 m3 fördröjas för att uppnå kravet att komma ned till 

befintligt 5-årsflöde. Detta motsvarar ca 300 m3/hared. Att få in ett fördröjningskrav per 

reducerad area i planbestämmelserna är generellt sett svårt, i stället brukar maximal 

hårdgörningsgrad stå med. I detta fall räcker dock inte att reglera hårdgörningsgraden 

då tillräcklig dagvattenrening måste möjliggöras, detta skulle inte gå utan de 

dagvattenlösningar (eller liknande lösningar med samma reningseffekt) som föreslagits i 

utredningen.  

Dagvattenutredningen har presenterat lösningar för att kunna uppnå tillräcklig rening 

utifrån den framtida markanvändning som planeras. Utifrån dessa förutsättningar 

rekommenderas det att inte öka hårdgörningsgraden ytterligare baserat på erhållen 

illustrationsplan då detta kan riskera att tillräcklig rening inte uppnås.  

8 Slutsats och rekommendationer 

Dagvatten från planområdet behöver, för att uppnå god rening, fördröjas och renas. Det 

föreslås att dagvatten omhändertas lokalt för norra delområdet i form av skelettjord, 

underjordiska makadammagasin samt översilningsytor. Dagvatten från gång och 

cykelbanan i det norra delområdet föreslås omhändertas i ett svackdike. Då 

översilningsytorna framförallt är till för rening och inte kan fördröja några större 
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volymer dagvatten behöver makadammagasinen under lekytorna dimensioneras så de 

kan omhänderta tillräcklig volym. Efter omhändertagande i dagvattenlösningar föreslås 

dagvattnet avledas via befintligt ledningsnät förutsatt att kapaciteten räcker till. Den 

erforderliga fördröjningsvolymen för hela det norra delområdet har beräknats till ca 

75 m3 för att klara kommunens krav att kunna fördröja och rena de första 20 mm av ett 

regn.  

Dagvatten från det södra delområdet föreslås på samma sätt som det norra delområdet 

omhändertas lokalt i form av skelettjord, underjordiska makadammagasin samt 

översilningsytor och avleds sedan till befintligt ledningsnät förutsatt att kapaciteten 

räcker till. Då översilningsytorna framförallt är till för rening och inte kan fördröja några 

större volymer dagvatten behöver makadammagasinen under lekytorna dimensioneras 

så de kan omhänderta tillräcklig volym. Dagvatten från vändplanen och gång- och 

cykelbanan föreslås hanteras i makadamdiken. Kvartersmarken för det södra 

delområdet har en erforderlig fördröjningsvolym som överstiger kommunens krav på 

20 mm, detta då det även finns ett krav på att flödet för ett 20-årsregn inte får öka 

jämfört med befintlig 5-årsregn. För kvartersmarken behöver 137 m3 (flödesutjämning) 

och för gång- och cykelbanan och vändplanen behöver ca 9 m3 fördröjas (20 mm).  

Dagvatten från östra delområdet föreslås omhändertas i ett makadamdike. Den totala 

fördröjningsvolymen är 5 m3 för att kunna omhänderta och rena 20 mm nederbörd. 

Med föreslagna åtgärder finns det tillräcklig kapacitet för att fördröja den volym som 

krävs för att uppnå 20 mm kravet och flödeskravet att ett framtida 20-årsregn med 

klimatfaktor inte får öka jämfört med ett befintligt 5-årsregn. 

Sett till hela planområdet ökar föroreningshalterna och föroreningsmängderna för alla 

ämnen för planerad situation jämfört med befintlig situation. Med rening ökar 

föroreningsmängderna för kvicksilver och PAH16 medan resterande ämnen minskar i 

föroreningsmängd. För att komma ned ytterligare i föroreningsmängd har permeabel 

beläggning för parkeringarna föreslagits. I och med detta kommer alla ämnen ned i 

föroreningsmängd utom kvicksilver. Kvicksilver ökar med 0,00002 kg/år vilket motsvarar 

18 %.  

För befintlig situation leds det norra delområdet mot recipienten Hilleshögviken och det 

södra delområdet och östra delområdet leds till recipienten Långtarmen. För planerad 

situation leds hela planområdet, alltså även det norra delområdet, mot Långtarmen. Det 

innebär att exploateringen medför en förbättrad situation för Hilleshögviken men en 

försämrad situation för Långtarmen. Planen innebär därmed att möjligheten att uppnå 

MKN förbättras för Hilleshögviken men försämras för Långtarmen.  

Tributyltenn (TBT) är ytterligare ett av de ämnen som medför att recipienten inte 

uppnår god kemisk ytvattenstatus och är ett av de ämnen som enligt 

recipientberäkningar genomförda av Stormtac (på uppdrag av Roslagsvatten) har en 

acceptabel belastning på 0,00000039 kg/ha/år vilket motsvarar 0,00000065 kg/år för 

hela utredningsområdet. Utredningsområdet överskrider därmed den acceptabla 

belastningen. Dock minskar TBT i föroreningsmängd jämfört med befintlig situation. 

Markanvändningarna i planförslaget är dock inte typiska för TBT-förorening, TBT 

förekommer ofta vid äldre båthamnar. TBT-halter i beräkningarna är en generell 

schablonhalt som är lika nästan oavsett markanvändning.  
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Vid kraftigare regn än de dimensionerande 20-årsregnen kommer vattnet inte kunna 

avledas tillräckligt snabbt via det planerade dagvattensystemet. För att förhindra att 

skyfall rinner in i byggnaderna måste marken ges en tillräcklig lutning från byggnaderna. 

Södra delområdet avrinner ytligt mot befintliga diken söderut som ansluts mot befintlig 

dagvattenledning som i sin tur har sitt utlopp i Långtarmen. Majoriteten av den 

befintliga ytan inom delområdet lutar mot diket och bör även göra det i framtiden. Diket 

föreslås flyttas i sidled i sydöstlig riktning, mellan gränsen för kvartersmarken och GC-

vägen. Marken i den norra delen av delområdet föreslås luta mot ett lågstråk som 

avleder skyfall till diket. Marken norr om byggnaden bör vara höjdsatt så att vatten 

avrinner bort från byggnaden mot lågstråket. För att förhindra risken för översvämning 

för byggnaden inom östra delområdet bör området ligga på en nivå som är högre än 

omgivande mark. Det norra delområdet avrinner söderut mot gång- och cykelvägen som 

ligger på en lägre nivå än omgivningen. Gång- och cykelvägen har problem med 

översvämning i dagsläget. Ett svackdike föreslås som dagvattenlösning för att hantera 

dagvatten från gång- och cykelvägen. Svackdiket kommer även kunna avleda och till viss 

del omhänderta avrinning från kraftigare regn. Genom skogsmarken i norr sträcker sig 

ett lågstråk som föreslås användas för att styra bort avrinnande vatten vid skyfall så att 

det inte rinner in i byggnaden. Nordöst om byggnaden bör marken luta bort från 

byggnaden i riktning mot lågstråket. 

I dagvattenutredningen presenteras förslag på dagvattenlösningar utifrån de 

förutsättningar som finns idag. I senare skede kan dagvattenlösningarnas utformning 

och placering behöva justeras efter nya förutsättningar och behöver samordnas med 

andra teknikområden. Detaljerad utformning av anläggningarna bör göras av en 

projektör. Det är då viktigt att säkerställa att fördröjningsvolymen och reningseffekten 

fortfarande uppfylls även om dagvattenlösningarnas utformning förändras. Även 

anslutningspunkter till dagvattennätet behöver fastställas i nästkommande skede.  

9 Fortsatt arbete 

I ett senare skede kommer en höjdsättning göras för Stenhamra etapp 1. När 

höjdsättningen finns behöver placeringen av dagvattenåtgärder ses över så att dessa 

placeras så dagvatten kan omhändertas från alla hårdgjorda ytor. Projektering av 

dagvattenåtgärder krävs också i nästkommande skeden. Vidare kommer en utredning 

för Stenhamra etapp 2 göras. Anläggande av våtmarken behöver utredas i etapp 2 och 

möjligheten att även leda etapp 1 till våtmarken behöver också undersökas.  
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BILAGA 3 

Istället för översilningsytor utreddes även växtbäddar som dagvattenåtgärd. 

Föroreningsberäkningarna för växtbäddar presenteras nedan. Även makadamdiken, 

skelettjordar, svackdike och makadammagasin ingår i nedanstående beräkningar.  

Lösningsförslag 1 är när parkeringarna består av asfalt och lösningsförslag 2 är när 

parkeringarna antas vara permeabla.  

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 får man en växtbädd som fyller en teknisk funktion samtidigt 

som den även medför estetiska och miljömässiga mervärden. Ytterligare fördelar med 

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

effektivare omhändertagande av dagvattnet. Växtbäddar kan bidra med grönska och 

biologisk mångfald, de är även estetiskt tilltalande. 

När de naturligt förekommande jordlagren har en begränsad infiltrationskapacitet ska 

en ledning kopplas från växtbädden till befintligt dagvattensystem. Ledningen bör ha en 

liten dimension för att fördröja dagvattnet men den ska säkerställa att vattnet kan 

dräneras inom 48 timmar. Det bör även installeras en bräddledning eller brunn för att 

undvika översvämningar vid kraftigare regn. Figur 1-1 visar en principskiss över en 

växtbädd och Figur 1-2 och Figur 1-3 visar exempel på nedsänkt respektive upphöjd 

växtbädd. 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 

Figur 1-4 och Figur 1-5. 

 

Figur 1-1. Principskiss på växtbädd (SVOA, 2022b). 
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Figur 1-2. Exempel på nedsänkt växtbädd (Solna Stad, 2017) 

 

Figur 1-3. Exempel på upphöjd växtbädd som tar emot dagvatten från tak via stuprör (Vinnova, 2014). 
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Figur 1-4. Öppning i kantsten, inlopp till växtbädd (Waterbydesign, 2014). 

 

Figur 1-5. Öppning i kantsten, inlopp växtbäddar (Waterbydesign, 2014)  
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1.1 Föroreningsberäkningar lösningsförslag 1 

Tabell 1-1 och Tabell 1-2 redovisar de totala föroreningskoncentrationerna och 

föroreningsmängderna efter rening av dagvatten från planområdet.  

Tabell 1-1. Föroreningshalter (µg/l) för hela planområdet före och efter exploatering med rening baserat på vilken recipient 
dagvattnet leds till. Halter som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade.  

  LÅNGTARMEN HILLESHÖGVIKEN 

Förorening Enhet 
Befintlig 
situation* 

Efter 
föreslagen 
rening* 

Reduktion*
* [%] 

Befintlig 
situation* 

Efter 
föreslagen 
rening* 

Reduktion*
*  [%] 

Fosfor (P) µg/l 130 66 49 41 0 100 

Kväve (N) µg/l 1100 910 17 620 0 100 

Bly (Pb) µg/l 2,9 2,4 17 3,9 0 100 

Koppar (Cu) µg/l 11 7,5 32 8,5 0 100 

Zink (Zn) µg/l 19 12 37 19 0 100 

Kadmium (Cd) µg/l 0,18 0,096 47 0,14 0 100 

Krom (Cr) µg/l 2,3 2,4 -4 2,7 0 100 

Nickel (Ni) µg/l 1,6 1,7 -6 3,2 0 100 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,015 0,019 -27 0,013 0 100 

Suspenderad     
substans (SS) µg/l 

26000 13000 50 
20000 0 100 

Oljeindex (Olja) µg/l 190 130 32 19 0 100 

PAH16 µg/l 0,064 0,29 -353 0,19 0 100 

Bens(a)pyren 
(BaP) µg/l 

0,0054 0,0071 -31 
0,0073 0 100 

Antracen (ANT) µg/l 0,0049 0,010 -104 0,0073 0 100 

Tributyltenn 
(TBT) µg/l 

0,0015 0,0010 33 
0,0016 0 100 

*Beräknade med årsmedelnederbörd 640 mm 

**Från befintlig situation till ny situation med föreslagen dagvattenhantering 
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Tabell 1-2. Föroreningsmängder (kg/år) för hela planområdet före och efter exploatering med rening baserat på vilken 
recipient dagvattnet leds till. Mängder som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade 

  LÅNGTARMEN HILLESHÖGVIKEN 

Förorening Enhet 
Befintlig 
situation* 

Efter 
föreslagen 
rening* 

Reduktion*
* [%] 

Befintlig 
situation* 

Efter 
föreslagen 
rening* 

Reduktion*
*[%] 

Fosfor (P) kg/år 0,23 0,46 -100 0,24 0 100 

Kväve (N) kg/år 2,1 6,3 -200 3,7 0 100 

Bly (Pb) kg/år 0,0053 0,017 -221 0,026 0 100 

Koppar (Cu) kg/år 0,020 0,053 -165 0,052 0 100 

Zink (Zn) kg/år 0,035 0,084 -140 0,12 0 100 

Kadmium 
(Cd) kg/år 

0,00032 0,00067 -109 
0,00083 0 100 

Krom (Cr) kg/år 0,0041 0,016 -290 0,017 0 100 

Nickel (Ni) kg/år 0,0030 0,012 -300 0,020 0 100 

Kvicksilver 
(Hg) kg/år 

0,000027 0,00013 -381 
0,000084 0 100 

Suspendera
d substans (
SS) kg/år 

47 94 -100 
130 0 100 

Oljeindex 
(Olja) kg/år 

0,35 0,90 -157 
1,1 0 100 

PAH16 kg/år 0,00012 0,0020 -1567 0,0017 0 100 

Bens(a)pyre
n (BaP) kg/år 

0,0000098 0,000050 -410 
0,000049 0 100 

Antracen 
(ANT) kg/år 

0,0000089 0,000070 -687 
0,000048 0 100 

Tributylten
n (TBT) kg/år 

0,0000028 0,0000071 -154 
0,0000085 0 100 

*Beräknade med årsmedelnederbörd 640 mm 

**Från befintlig situation till ny situation med föreslagen dagvattenhantering 

Med föreslagna åtgärder ökar föroreningsmängderna mot Långtarmen för alla ämnen. 

Föroreningsmängderna som avrinner mot Hilleshögviken minskar med 100 %. Detta då 

avvattningen av det norra delområdet ändras och leds mot Långtarmen i stället för till 

Hilleshögviken. 

Den acceptabla belastningen enligt recipientberäkningarna, genomförda av StormTac på 

uppdrag av Roslagsvatten, är för hela utredningsområdet 0,48 kg/år för fosfor och 

0,00000072 för tributyltenn. Med föreslagna åtgärder klaras den acceptabla 

belastningen för fosfor men inte för tributyltenn. 
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1.2 Föroreningsberäkningar lösningsförslag 2 - Permeabel beläggning för 
parkeringarna 

Då föreslagna dagvattenlösningar inte är tillräckliga för att komma ned i 

föroreningsmängd föreslås parkeringarna anläggas med permeabel beläggning. Detta 

skulle innebära en mindre belastande yta vilket är positivt ur föroreningssynpunkt. 

Tabell 1-3 och Tabell 1-4 redovisar de totala föroreningskoncentrationerna och 

föroreningsmängderna efter rening av dagvatten från hårdgjorda ytor.  

Tabell 1-3. Föroreningshalter (µg/l) för hela planområdet före och efter exploatering med rening. Halter som överskrider de 
för befintlig situation är rödmarkerade 

  LÅNGTARMEN HILLESHÖGVIKEN 

Förorening Enhet 
Befintlig 
situation* 

Efter 
föreslagen 
rening* 

Reduktion*
*[%] 

Befintlig 
situation* 

Efter 
föreslagen 
rening* 

Reduktion*
*[%] 

Fosfor (P) µg/l 130 65 50 41 0 100 

Kväve (N) µg/l 1100 890 19 620 0 100 

Bly (Pb) µg/l 2,9 1,9 34 3,9 0 100 

Koppar (Cu) µg/l 11 7,4 33 8,5 0 100 

Zink (Zn) µg/l 19 10 47 19 0 100 

Kadmium (Cd) µg/l 0,18 0,092 49 0,14 0 100 

Krom (Cr) µg/l 2,3 2,4 -4 2,7 0 100 

Nickel (Ni) µg/l 1,6 1,7 -6 3,2 0 100 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,015 0,017 -13 0,013 0 100 

Suspenderad     
substans (SS) µg/l 

26000 12000 54 
20000 0 100 

Oljeindex (Olja) µg/l 190 130 32 19 0 100 

PAH16 µg/l 0,064 0,18 -181 0,19 0 100 

Bens(a)pyren 
(BaP) µg/l 

0,0054 0,0056 -4 
0,0073 0 100 

Antracen (ANT) µg/l 0,0049 0,0082 -67 0,0073 0 100 

Tributyltenn 
(TBT) µg/l 

0,0015 0,00099 34 
0,0016 0 100 

*Beräknade med årsmedelnederbörd 640 mm 

**Från befintlig situation till ny situation med föreslagen dagvattenhantering 
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Tabell 1-4. Föroreningsmängder (kg/år) för hela planområdet före och efter exploatering med rening. Mängder som 
överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade 

  LÅNGTARMEN HILLESHÖGVIKEN 

Förorening Enhet 
Befintlig 
situation* 

Efter 
föreslagen 
rening* 

Reduktion*
* [%] 

Befintlig 
situation* 

Efter 
föreslagen 
rening* 

Reduktion*
*[%] 

Fosfor (P) kg/år 0,23 0,42 -83 0,24 0 100 

Kväve (N) kg/år 2,1 5,8 -176 3,7 0 100 

Bly (Pb) kg/år 0,0053 0,012 -126 0,026 0 100 

Koppar (Cu) kg/år 0,020 0,048 -140 0,052 0 100 

Zink (Zn) kg/år 0,035 0,068 -94 0,12 0 100 

Kadmium (Cd) kg/år 0,00032 0,00060 -88 0,00083 0 100 

Krom (Cr) kg/år 0,0041 0,015 -266 0,017 0 100 

Nickel (Ni) kg/år 0,0030 0,011 -267 0,020 0 100 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,000027 0,00011 -307 0,000084 0 100 

Suspenderad     
substans (SS) kg/år 

47 78 -66 
130 0 100 

Oljeindex (Olja) kg/år 0,35 0,82 -134 1,1 0 100 

PAH16 kg/år 0,00012 0,0012 -900 0,0017 0 100 

Bens(a)pyren 
(BaP) kg/år 

0,0000098 0,000036 -267 
0,000049 0 100 

Antracen (ANT) kg/år 0,0000089 0,000053 -496 0,000048 0 100 

Tributyltenn 
(TBT) kg/år 

0,0000028 0,0000065 -132 
0,0000085 0 100 

*Beräknade med årsmedelnederbörd 640 mm 

**Från befintlig situation till ny situation med föreslagen dagvattenhantering 

Med föreslagna åtgärder ökar föroreningsmängderna mot Långtarmen för alla ämnen. 

Föroreningsmängderna som avrinner mot Hilleshögviken minskar med 100 %. Detta då 

avvattningen av det norra delområdet ändras och leds mot Långtarmen istället för till 

Hilleshögviken. 

1.3 Totalt för hela planområdet  

Trots rening kommer inte föroreningsmängderna ned under befintliga nivåer för det 

dagvatten som leds mot Långtarmen. Mot Hilleshögviken minskar 

föroreningsmängderna med 100 % detta då inget dagvatten leds mot Hilleshögviken för 

planerad situation. För att se den totala förändringen för hela planområdet presenteras 

föroreningsmängderna för hela planområdet i Tabell 1-5 nedan. Föroreningsmängderna 

efter föreslagen rening presenteras utan och med permeabel beläggning för 

parkeringarna.  
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Tabell 1-5. Föroreningsmängder (kg/år) för hela planområdet före och efter exploatering med rening. Mängder som 
överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade 

Förorening Enhet 
Befintlig 
situation* 

Efter 
föreslagen 
rening* Reduktion**[%] 

Efter 
föreslagen 
rening med 
permeabel 
yta* 

Reduktion** 
[%] 

Fosfor (P) kg/år 0,47 0,46 2 0,42 11 

Kväve (N) kg/år 5,7 6,3 -11 5,8 -2 

Bly (Pb) kg/år 0,032 0,017 47 0,012 63 

Koppar (Cu) kg/år 0,072 0,053 26 0,048 33 

Zink (Zn) kg/år 0,16 0,084 48 0,068 58 

Kadmium (Cd) kg/år 0,0012 0,00067 44 0,00060 50 

Krom (Cr) kg/år 0,021 0,016 24 0,015 29 

Nickel (Ni) kg/år 0,023 0,012 48 0,011 52 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00011 0,00013 -18 0,00011 0 

Suspenderad substans (SS) kg/år 180 94 48 78 57 

Oljeindex (Olja) kg/år 1,5 0,90 40 0,82 45 

PAH16 kg/år 0,0018 0,0020 -11 0,0012 33 

Bens(a)pyren (BaP) kg/år 0,000059 0,000050 15 0,000036 39 

Antracen (ANT) kg/år 0,000057 0,000070 -23 0,000053 7 

Tributyltenn (TBT) kg/år 0,000011 0,0000071 35 0,0000065 41 

*Beräknade med årsmedelnederbörd 636 mm 

**Från befintlig situation till ny situation med föreslagen dagvattenhantering 

Utan permeabel beläggning ökar föroreningsmängderna för kväve (N), kvicksilver (Hg), 

PAH16, BaP och antracen (ANT). Med permeabel beläggning ökar föroreningsmängderna 

för kväve (N) resterande ämnen minskar eller stannar kvar på samma nivåer som för 

befintlig situation.  

1.4 Underhåll växtbädd  

Regelbunden bevattning krävs när växtbädden etableras. Återkommande kontroll över 

hur växtligheten utvecklar sig kan behövas under ett till två år. Döda växtdelar och ogräs 

behöver rensas. Växtbäddar har föreslagits inom kvartersmarken. 

Löpande underhåll:  

• Rensning av ogräs och bortforsling av växtrester  

• Inspektion av inlopp och bräddavlopp  

• Bevattning beroende på växtval  

Föroreningar ackumuleras som regel på ytan eller nära filterytan. Med tiden minskar 

genomsläppligheten och de översta 5-10 cm kan bli igensatta. Genomsläppligheten kan 

återställas genom att ytlagret luckras eller tas bort. Tas lagret bort reduceras risken att 

de föroreningar som bundits till ytan frisätts. Lagret som tas bort behöver behandlas och 

omhändertas på samma sätt som sediment från dagvattenbrunnar. 

Vid långvarig torka kan växtbäddarna behöva stödbevattnas alternativt kan de anläggas 

med ett bevattningssystem. 
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1.5 Kostnad 

I detta avsnitt uppskattas kostnader för anläggning och underhåll av växtbäddar. 

Anläggningskostnaderna har tagits från StormTacs databas. 

Kostnaden för skötsel av en växtbädd bedöms 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 kostnaden vara 24 kr/m2. I Tabell 1-6 presenteras 

kostnaden för att anlägga och drifta växtbäddar i det norra och södra delområdet. 

Hela ytan som är utritad som planteringar i illustrationsplanen kommer inte behöva 

utformas som växtbäddar för att kunna fördröja och rena tillräckligt med dagvatten. 

Kostnaden för dessa blir alltså mindre än det som presenteras i tabellen nedan. 

Tabell 1-6. Kostnadsuppskattning för anläggning och drift av växtbäddar 

Anläggning Anläggningskostnad 
[min-max-kostnader] 

Anläggningsyta 
[m2] 

Total anläggnings- 
kostnad [kr] 

Årlig skötselkostnad 
[kr/år] 

KVARTERSMARK NORRA DELOMRÅDET 

Växtbädd (biofilter) 5600 - 18000 kr/m2 308 1,8 – 5,5 miljoner 7400 

KVARTERSMARK SÖDRA DELOMRÅDET 

Växtbädd (biofilter) 5600 - 18000 kr/m2 693 4 -12 miljoner 16 600 
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