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Sammanfattning 

Inför detaljplan för byggnation på fastigheten Näsby 4:1032, Tyresö kommun, har JMW Bygg 
beslutat att utreda dagvattenhanteringen inom planområdet, vilket Geosigma har fått i 
uppdrag att utföra.  

Dagvattenutredningen syftar till att utreda vilken påverkan den planerade förändringen av 
fastigheten kan ha på dagvattenbildningen och eventuellt förhöjda föroreningshalter samt 
till att bedöma förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).  

Planområdet utgör ca 0,18 hektar och är beläget i Näsby i Tyresö kommun. I nuläget finns en 
villa med tillhörande tomt på fastigheten.Fastigheten är belägen nedanför ett berg och 
utgörs av tomtmark med hus och en berghäll i väster. I söder och väster avgränsas 
fastigheten av två vägar, i norr av bostadsbebyggelse och i öster av berg. Den planerade 
markanvändningen utgörs av ett större hus med sedumtak, stora delar kommer att beläggas 
med plattläggning och norra delen planeras att asfalteras. 

Det dagvatten som bildas inom fastigheten som inte infiltreras rinner söderut och till  
Tyresån (SE62000).  

Enligt jordartskartan utgörs jordarterna på fastigheten av ett tunt lager morän, ovanpå berg 
och en del berg i dagen. Jorddjupet i området uppskattas enligt jorddjupskartan variera 
mellan 0–1 meter. Inga grundvattenmätningar har gjorts på fastigheten. Utifrån denna 
information bedöms infiltrationsförutsättningarna på området vara sparsamma till dåliga.  

Den planerade förändringen av markanvändning medför en ökad dagvattenbildning och 
därigenom ett högre dagvattenflöde jämfört med den befintliga situationen. För att hålla 
dagvattenflödet på samma nivå som den befintliga situationen, krävs en utjämningsvolym på 
minst 7 m3 med ett maximalt genomsnittligt utflöde av ca 11 liter/sekund för ett 10-årsregn. 
Denna volym föreslås att fördröjas i regnbäddar: Regnbäddarna utformas med växtbädd 
överst med underliggande lager av sand och makadam. En dräneringsledning placeras i 
mitten av makadamlagret. Dräneringsledningen i regnbädden leds till nuvarande 
dagvattenhantering.Hela anläggningen är nedsänkt vilket ger en ytterligare 
fördröjningsvolym . Den övre fördröjningsvolymen förses med ett bräddavlopp som leder 
vatten direkt till dräneringsledningen. Enligt föreslagen utformning behöver regnbäddarna 
uppta 15 m2.  

Vid extremregn, exempelvis 100-årsregn, kommer det mer vatten än vad områdets 
dagvattenlösningar är gjorda för att hantera. Det är därför viktigt att fastigheten höjdsätts på 
ett sådant sätt att vattnet vid bräddning kan rinna av mot alternativa avrinningsvägar så som 
diket och vägen i väster för vidare flöde söderut till recipienten. 

För att minska belastningen från omgivningen in på tomten vid extremregn bör också 
avskärmande diken med ca 1 m djup mot berget i öster och mot området norrifrån anläggas. 

Recipienten Tyresån har problem med förhöjda kvicksilverhalter och med övergödning (med 
avseende på fosfor). Samtliga halter av föroreningar i dagvattnet minskar efter föreslagna 
reningsåtgärde. Fosforbelastningen efter förändring av planområdet minskar. Sammantaget 
bedöms därför den planerade förändringen av planområdet bidra till en förbättring av 
recipientens möjlighet att nå MKN, förutsatt att föreslagna åtgärder vidtas. 
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1 Inledning och syfte 

Inför detaljplan för byggnation på fastigheten Näsby 4:1032, Tyresö kommun, har JMW Bygg 
AB beslutat att utreda dagvattenhanteringen inom planområdet, vilket Geosigma har fått i 
uppdrag att utföra. I nuläget finns en villa med tillhörande tomt på fastigheten. 

Dagvattenutredningen syftar till att utreda vilken påverkan den planerade förändringen av 
fastigheten kan ha på dagvattenbildningen och eventuellt förhöjda föroreningshalter samt 
till att bedöma förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Lämpliga 
placeringar och dimensionering av eventuella fördröjningsanläggningar kommer att 
identifieras. Bedömningen grundar sig på de lokala markförhållandena, dimensionerande 
dagvattenflöden och utvärdering av föroreningstransporter.  

 

Figur 1-1. Satellitkarta över fastigheten. Den röda polygonen representerar planområdet. 

1.1 Allmänt om dagvatten 

Dagvatten definieras som ett tillfälligt förekommande vatten som avrinner markytan vid 
regn och snösmältning. Generellt är ytavrinningens flöde och föroreningshalt kopplad till 
markanvändningen i ett område. Exploatering av tidigare grönytor kan leda till större areal 
av hårdgjorda ytor och det är därför viktigt att i ett tidigt skede utreda vilka konsekvenser 
detta har för dagvattensituationen. Även föroreningar är viktiga att beakta, till exempelvid 
anläggning av parkeringsytor. 

Vid LOD används dagvattenlösningar som efterliknar vattnets naturliga kretslopp, såsom 
infiltration i mark, i stället för att leda bort dagvattnet i konventionella ledningar. På så sätt 
minskas mängden dagvatten som behöver tas omhand i dagvattennäten nedströms och det 
sker en naturlig rening av dagvattnet. Om inte dagvattnet kan infiltreras ned i marken, till 
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exempel på grund av underlagrande berg och täta jordarter, kan det ändå renas lokalt innan 
det leds bort. 

1.2 Syfte 

Syftet med dagvattenutredningen är att undersöka på vilket sätt förändringen av fastigheten 
Näsby 4:1032, Tyresö kommun, påverkar dagvattnets flöde och föroreningshalt och utreda 
möjliga fördröjningsmagasins storlek.  
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2 Material och metoder 

I Tabell 2-1 redovisas vilka underlagsdokument som använts i utredningen. 

Tabell 2-1. Material och data som använts som underlag i utredningen 

 

Underlagsmaterial 

 

Datum 

Jordartskarta och jorddjupskarta framtagna med SGU:s 
kartgenerator 

Hämtade 2019-03-06 

Underlag för vattenförekomster i VISS, 
Vatteninformationssystem Sverige 

Hämtade 2018-03-06 

DWG-fil över planområdet Erhölls av beställare 2019-02-19 

 

2.1 Flödesberäkning 

Dagvattenflöden för delområden med olika markanvändning har beräknats med den så 
kallade rationella metoden enligt sambandet:  

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝜑 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓                                                                                                     (Ekvation 1) 

där Qdim är flödet (liter/sekund) från ett delområde med en viss markanvändning. 

i är regnintensiteten (liter/sekund·hektar) för ett dimensionerande regn med en viss 
återkomsttid och beror på tr som är regnets varaktighet, vilket i denna metod är lika med 
områdets rinntid.  

φ är den andel av nederbörden som rinner av som dagvatten för rådande markförhållanden 
och dimensionerande regnintensitet. Avrinningskoefficienter för olika 
markanvändningskategorier har tagits från Svenskt Vattens publikation P110 och Tyresö 
kommuns checklista för dagvattenhantering.  

A är den totala arean (hektar) för det aktuella delområdet. Arealerna för områdena med 
olika markanvändningstyper före och efter detaljplanens implementering har beräknats i 
autoCAD utifrån ortofoto och plankartor. 

f är en ansatt klimatfaktor, Svenskt Vatten P110 rekommenderar att klimatfaktor 1,25 
används för nederbörd med kortare varaktighet än 60 minuter och 1,2 för regn med längre 
varaktighet, oavsett område i Sverige. Klimatfaktorn har i detta fall satts till 1,25. 

2.2 Beräkning av dimensionerande utjämningsvolym 

Beräkningar av dimensionerande utjämningsvolymer för eventuella fördröjningsanläggningar 
görs med bilaga 10.6 till Svenskt Vatten P110, enligt ekvation 9.1 i samma publikation som 
senare korrigerats i en rättningslista (Errata till P110): 

𝑉 = 0,06 ∙ (𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑡𝑟 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟 +
𝐾2∙𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛

𝑖(𝑡𝑟)
)  (Ekvation 2)  

där V är den dimensionerande specifika utjämningsvolymen (m3/hared), trinn är områdets 
rinntid och K är den tillåtna specifika avtappningen från området (l/s∙hared). För att 
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kompensera för att avtappningen från magasinet inte är maximal annat än vid maximal 
reglerhöjd multipliceras den tillåtna avtappningen K med en faktor 2/3. 

V beräknas som en maxfunktion av olika regnvaraktigheter och intensiteter, vilket innebär 
att sambandet tar höjd för vilken typ av regn (korta regn med högre intensitet eller långa 
regn med lägre intensitet) som bidrar med störst volym vatten som behöver fördröjas.  

2.3 Föroreningsberäkning 

Beräkningar av föroreningsbelastning har utförts med modellverktyget StormTac v.19.1.2 
och baseras på modellens schablonhalter. Schablonhalterna är framtagna inom ramen för 
olika forskningsprojekt och längre utredningar och bygger på långa mätserier från olika typer 
av markanvändningsområden (Larm, 2000). Halterna av olika ämnen kan momentant variera 
beroende på flödet och lokala förhållanden. Utsläppen av närsalter från de gröna taken har 
modifierats  ner då dessa inte kommer att gödslas. Istället har motsvarande utsläppshalt från 
ängsmark använts. 
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3 Områdesbeskrivning och avgränsning 

Planområdet utgör ca 0,18 hektar och är beläget i Näsby i Tyresö kommun (Figur 3-1). 
Fastigheten är belägen nedanför ett berg och utgörs av tomtmark med hus och en berghäll i 
väster (Figur 3-2). I söder och väster avgränsas fastigheten av två vägar, i norr av en annan 
tomt och i öster av ett berg.  

  

Figur 3-1. Översiktskarta över planområdet. 

 

Figur 3-2. Inblick på fastigheten från söder . Öster om fastigheten reser sig berget. 
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3.1 Infiltrationsförutsättningar och geologi 

Enligt jordartskartan utgörs jordarterna på fastigheten av ett tunt lager morän ovanpå berg 
och en del berg i dagen (Figur 3-3). Jorddjupet i området uppskattas enligt jorddjupskartan 
variera mellan 0–1 meter (Figur 3-4). Inga grundvattenmätningar har gjorts. Utifrån denna 
information bedöms infiltrationsförutsättningarna på området som sparsamma till dåliga. 

 

Figur 3-3. Jordartskarta över planområdet. Den blå polygonen representerar planområdet. 

 

Figur 3-4. Jorddjupskarta över planområdet. Den röda polygonen representerar planområdet. 
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3.2 Avvattningsvägar 

Fastighetens högsta punkt återfinns i öster närmast ett berg där vattnet rinner genom 
tomten runt huset och ner till vägdiket i väster. Väl där transporteras vattnet söderut och 
mot recipienten.  

3.3 Inkommande dagvatten till fastigheten 

I öster reser sig ett berg över fastigheten där det tillkommer vatten. Även från tomten norr 
om fastigheten tillförs vatten.  

3.4 Recipienter  

Enligt vattendirektivet och gällande lagstiftning där Weserdomen implementerats, ska inga 
förändringar tillåtas som leder till att en kvalitetsfaktor för en vattenförekomst nedklassas, 
eller äventyrar att miljökvalitetsnormerna uppnås. Det dagvatten som bildas inom 
fastigheten som inte infiltreras flödar söderut mot Tyresån (SE62000) (Figur 3-5).  

Enligt VISS är den ekologiska statusen för Tyresån dålig. Bedömningen baseras på 
undersökningar som har gjorts av bottenfaunan i vattenförekomsten samt fisk och kiselalger. 
Statusen för näringsämnen är måttlig på grund av förhöjda fosforhalter. Recipientens 
kemiska status uppnår ej god. Grunden för den bedömningen är förhöjda halter av 
kvicksilver, polybromerade difenyletrar (PBDE) och PFOS i recipienten. Då halterna av 
kvicksilver och PBDE överskrider gränsvärdena i de flesta svenska vattenförekomster så finns 
undantag i form av mindre stränga krav för dessa föroreningar i kvalitetskraven. 
Kvalitetskraven för Tyresånär att recipienten uppnår god ekologisk status till 2027 och god 
kemisk ytvattenstatus med tidsfrist för TBT till 2027. Då vattenförekomsten har problem 
med kvicksilver och näringsämnen är det extra viktigt att exploateringen inte medför ökade 
halter av dessa ämnen.  

 

Figur 3-5. Recipienten Tyresån som kan påverkas av detaljplanen.  
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3.5 Markanvändning – befintlig och planerad 

Planområdet består idag av ett bostadshus med tillhörande tomtmark och grusinfart, i väster 
finns en bevuxen berghäll (Figur 3-6). Den planerade markanvändningen utgörs av ett större 
hus med sedumtak, stora delar kommer att beläggas med plattläggning och norra delen 
planeras att asfalteras. För en mer detaljerad beskrivning av den planerade 
markanvändningen se Figur 3-7.  

 

Figur 3-6. Befintlig markanvändning.  

 

 

Figur 3-7. Planerad markanvändning.  
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4 Flödesberäkningar och föroreningsbelastning 

4.1 Dagvattenflöden 

I flödesberäkningarna har vedertagna avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vatten P110 
använts, som också rekommenderas enligt Tyresö kommuns checklista för 
dagvattenhantering.  

Avrinningskoefficienterna för respektive markanvändningsområde, samt areor för befintlig 
och planerad markanvändning inom fastigheten presenteras i Tabell 4-1. Om den slutliga 
markanvändningen ser annorlunda än den markanvändning som beräkningarna är baserade 
på, påverkar detta avrinnings- och flödesberäkningarna. Det bör också noteras att små 
förändringar i avrinningskoefficienterna kan ge relativt stora skillnader i dimensionerande 
flöde. De redovisade flödena bör därför endast ses som indikatorer på hur dagvattenflödet 
kan förändras vid den planerade markanvändningen.  

Rinntiden har uppskattats till 10 minuter både före och efter exploatering. Regn med 10-års 
återkomsttid har använts för beräkning av dimensionerande flöden. Klimatfaktor har satts till 
1 före exploatering och 1,25 efter exploatering i enlighet med med P110.  

För fastigheten är regnintensiteten, efter planerad byggnation, vid ett dimensionerande 10-
årsregn 228 liter/sekund∙hektar, vilket motsvarar cirka 82 millimeter/timme. 

 

Tabell 4-1. Använda avrinningskoefficienter (φ), samt befintlig och planerad markanvändning 

Markanvändning  φ -10 års regn Befintlig (ha) Planerad (ha) 

Parkering 0,85 0 0,015 

Grus 0,4 0,005 0,0008 

Berg 0,75 0,015 0,0036 

Tak 0,9 0,0033 0 

Stenplattor 0,75 0 0,04  

Gräsmatta 0,2 0,16 0,047 

Grönt tak 0,31 0 0,07 

 

Dagvattenflöden för planområdet vid ett 10-årsregn vid befintlig och planerad 
markanvändning, är beräknade enligt Ekvation 1 i Kapitel 2.2.  

Förändringen av fastigheten enligt föreslaget scenario medför att det dimensionerade flödet 
efter exploatering jämfört med nuläget blir ungefär dubbelt så stort vid ett 10-årsregn.  

Årsnederbörden för området är satt till 638 mm/år och är bedömd utifrån regnstatistik från 
SMHI de senaste 70 åren. Det beräknade årsmedelflödet efter planerad förändring på 
fastigheten blir ungefär dubbelt så stort som det befintliga. Resultaten av beräknade 
dimensionerande flöden samt årsmedelflöden hittas i Tabell 4-2.  
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Tabell 4-2. Dimensionerande flöden vid ett 10-årsregn samt årsmedelflöden för befintlig och 
planerad markanvändning inom fastigheten  

 Dimensionerade 
flöde (l/s) 

Ökad dagvatten- 
bildning (%) 

Årsmedelflöde 
(l/s)  

Ökat årsmedelflöde 
(%)  

Befintliga flöden 10 år 10,6  0,064  

Planerade flöden 10 år 22,4 210 0,15 230 

 

4.2 Dimensionerande utjämningsvolym 

Förändringen av markanvändning medför en ökad dagvattenbildning och därigenom ett 
högre dagvattenflöde jämfört med den befintliga situationen. Den dimensionerande 
utjämningsvolymen har beräknats enligt Ekvation 2 i Kapitel 2.4. För att hålla 
dagvattenflödet på samma nivå som den befintliga situationen, krävs en utjämningsvolym på 
minst 7 m3 för ett 10-årsregn. Höjdsättningen är grunden för dagvattenavrinningen och 
behöver planeras så att dagvattnet når lämpliga fördröjningsmagasin.  

4.3 Föroreningar 

För beräkning av föroreningshalter i dagvatten från olika typer av markanvändning har 
schablonvärden från databasen StormTac v.19.1.2 använts (Larm 2000), se Tabell 4-3. 
Schablonvärdena är framtagna vid vetenskapliga studier med långa mätserier för dagvatten. 
Då beräkningarna grundas på schablonvärden medför detta ändå att det finns osäkerheter i 
beräkningarna. Då de gröna taken ej skall gödslas användes för fosfor och kväve samma 
schablonhalt som för ängsmark. För den grusade ytan i befintlig markanvändning används 
schablonföroreningshalter för parkering. 

Enligt Tyresö kommuns riktlinjer klassas den planerade markanvändningen som 2M på den 
femgradiga skala som presenteras i dokumentet ”Riktlinjer för dagvattenhantering i Tyresö 
Kommun” vilket innebär låga till måttliga halter av föroreningar. Detta betyder att 
dagvattnet skall renas och fördröjas lokalt.  
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Tabell 4-3. Föroreningshalter i dagvatten från planområdet för befintlig och planerad 
markanvändning, samt halter efter rening i föreslagen regnbädd. 

Ämne Enhet Riktvärde 

 Föroreningskoncentrationer 

Befintlig 
Planerad, 

innan rening 
Planerad, 

efter rening 
Reningseffekt 

(%)  

Fosfor µg/l 175 120 120 76 31 

Kväve µg/l 2500 1 100 1 400 1 000 29 

Bly µg/l 10 4,6 6,2 2,1 66 

Koppar µg/l 30 12 14 9,4 33 

Zink µg/l 90 26 35 11 68 

Kadmium µg/l 0,5 0,22 0,18 0,04 60 

Krom µg/l 15 2,4 3,7 2,2 40 

Nickel µg/l 30 1,7 3,4 1,1 56 

Kvicksilver µg/l 0,07 0,01 0,02 0,01 43 

Suspenderad 
substans 

µg/l 60 000 32 000 37 000 16 000 57 

Olja (mg/l) µg/l 700 180 180 75 0 

PAH (µg/l) µg/l Saknas 0,24 0,93 0,21 77 

Benso(a)pyren µg/l 0,07 0,008 0,012 0,003 75 

Föroreningshalterna jämförs med Tyresö riktvärden för klass 2M. Rött = halten överstiger riktvärde, Orange = halten överstiger befintlig 
halt, Brunt = halten överstiger både riktvärde och befintlig halt, Grön = halten understiger befintlig halt och riktvärde. 

Förändringen av planområdet innebär utan reningsåtgärder en försämring av 
dagvattenkvaliteten ut från planområdet där halterna av samtliga undersökta ämnen med 
undantag av fosfor ökar i orenat dagvatten. Efter de föreslagna fördröjnings- och 
reningsåtgärderna har vidtagits kommer föroreningskoncentrationerna ut från planområdet 
däremot att minska för samtliga ämnen (Tabell 4-3). Inga halter överstiger efter de 
planerade reningsanläggningarna Tyresös riktvärden för utsläpp av dagvatten från område 
klassat som 2M.  

I Tabell 4-4 redovisas den beräknade årliga föroreningsbelastningen för befintlig och 
planerad markanvändning, samt efter föreslagen rening. Ser man till den årliga 
föroreningsbelastningen efter rening ökar inte transporten av föroreningar ut från 
fastigheten för något ämne. Förändringen av planområdet innebär snarare en förbättring av 
dagvattenkvaliteten. Tyresån har problem med förhöjda kvicksilverhalter och med 
övergödning (med avseende på fosfor). Fosforbelastningen efter förändring av planområdet 
minskar något. Sammantaget bedöms därför den planerade förändringen av planområdet 
bidra till en förbättring av recipientens möjlighet att nå MKN, förutsatt att föreslagna 
åtgärder vidtas. 
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Tabell 4-4. Årlig föroreningsbelastning från planområdet för befintlig och planerad 
markanvändning, samt efter föreslagen rening i regnbädd. 

Ämne Enhet 

Föroreningsbelastning 

Befintlig Planerad, innan rening 
Planerad, efter 

rening  

Fosfor kg/år 0,06 0,07 0,05 

Kväve kg/år 0,6 0,8 0,6 

Bly kg/år 0,021 0,038 0,001 

Koppar kg/år 0,006 0,09 0,006 

Zink kg/år 0,012 0,021 0,007 

Kadmium kg/år 0,0001 0,0001 0,00003 

Krom kg/år 0,001 0,002 0,001 

Nickel kg/år 0,0008 0,0021 0,0007 

Kvicksilver kg/år 0,00001 0,00001 0,00001 

Suspenderad 
substans 

kg/år 14 23 10 

Olja (mg/l) kg/år 0,08 0,11 0,05 

PAH (µg/l) kg/år 0,0001 0,0006 0,0001 

Benso(a)pyren kg/år 0,000004 0,000007 0,000002 

4.4 Översvämningsrisker 

Vid extremregn, exempelvis 100-årsregn, kommer det mer vatten än vad områdets 
dagvattenlösningar är gjorda för att hantera. Det är därför viktigt att planera höjdsättningen 
så att dagvattnet kan avrinna via sekundära avrinningsvägar längs planområdets öppna ytor 
och vidare ut till diken och vägar för att inte skada byggnader. Utifrån modellering i 
programmet Scalgo Live (Scalgo, 2019) kan en yta på tomten riskera att få vatten stående vid 
extremregn (Figur 4-5). Vattnet fylls på från ett område norr om planområdet och avrinner 
längs med Bansjögatan söderut när lågpunkten fyllts upp. 

 

Figur 4-5. Modellering i SCALGO Live (2019) visar att det finns en befintlig översvämningsrisk (blå yta) på 
planområdet vid extremregn (motsvarande 40 mm regndjup). SCALGO Live visar vattendjup på planområdet 
på upp mot 80 cm.Den gröna ytan är avrinningsområdet till lågpunkten och det röda området ytan som 
översvämmas. När alla lågpunkter är fyllda avrinner överskottsvattnet (blå linje) från detta område via 
Bansjögatan.   
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5 Förslag på dagvattenhantering 

5.1 Generella rekommendationer 

Den föreslagna exploateringen i planområdet medför en ökning av årsmedelflödet av 
dagvatten från planområdet, se Tabell 4-2 och 4-3, vilket gör att någon typ av fördröjning är 
nödvändig. Mängden föroreningar ut från området kommer också öka vilket innebär att det 
finns behov av rening av dagvattnet innan det når recipienten. 

Ett bra alternativ för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) bedöms vara en lösning 
som innebär en fördröjning och rening av dagvatten från området innan utsläpp. Målet med 
de lösningar för LOD som här föreslås är att erhålla en så effektiv användning som möjligt av 
tillgängliga ytor och därmed reducera belastningen på recipienten och grundvattnet.  

Inför anläggningen av de föreslagna dagvattenlösningarna bör grundvattenmätningar utföras 
för att säkerställa grundvattenytans djup under markytan. Det är viktigt att undvika att 
dagvattenanläggningarna avvattnar områdets grundvatten, eftersom detta innebär en 
renings- och fördröjningskapacitetsminskning för anläggningarna samtidigt som 
grundvattenkvantiteten påverkas negativt.  

5.2 Lokalt omhändertagande av dagvatten 

För att fördröja det dagvatten som vid ett 10-årsregn bildas inom planområdet till ett 
genomsnittligt maximalt utflöde av ca 11 liter/sekund krävs en fördröjningsvolym på cirka 7 
m3. Denna volym föreslås att fördröjas i regnbäddar:  

• Dagvattnet från fastighetens hårdgjorda ytor leds med hjälp av höjdsättning och 
rännor i stenläggning mot regnbäddar vid parkeringen och på fastighetens södra del 
(Figur 5-1).  

• Regnbäddarna utformas med växtbädd överst med underliggande lager av sand och 
makadam enligt Figur 5-2. En dräneringsledning placeras i mitten av makadamlagret. 
Hela anläggningen är nedsänkt vilket ger en ytterligare fördröjningsvolym . 
Fördröjningsvolymen överst förses med ett bräddavlopp som leder vatten direkt till 
dräneringsledningen. Enligt denna utformning behöver regnbäddarna uppta 15 m2. 

• Regnbäddarna etableras med växter som klarar av uttorkning, höga salthalter och har 
litet gödselbehov samtidigt som de inte är känsliga för översvämningar 
Anläggningarna bedöms då inte påverkas nämnvärt av torrperioder. 

• Dräneringsledningen i regnbädden leds till nuvarande dagvattenhantering. 

• Då området höjdsätts är det viktigt att instängda områden undviks i lågpunkter där 
det planeras för byggnader eller annan infrastruktur, eftersom vatten vid kraftiga 
regn ansamlas där. 

• En underhållsplan bör göras för anläggningen. Det årliga underhållet för regnbäddar 
är inte mer avancerat än för vanliga rabatter. Det sker med samma intervall och 
kostnad som en vanlig rabatt. Dränerledningen fungerar dock som alla andra typer av 
dränerledningar, förr eller senare går de tätt och då krävs en större insats. 
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Figur 5-1. Föreslagen ungefärlig placering av regnbäddar (markerade i blått) och avskärmande diken 
(markerade i rött). 

Figur 
5-2. Principskiss av regnbädd. 
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5.3 Effekt på recipient 

Den föreslagna förändringen i markanvändning inom planområdet medför en ökad andel 
hårdgjorda ytor. Föroreningsberäkningar utifrån StormTacs schablonvärden visar på ökade 
föroreningskoncentrationer av olja, krom och nickel men minskade föroreningsmängder ut 
från planområdet efter exploateringen.  

Recipienterna har problem med förhöjda kvicksilverhalter och övergödning. Mängden 
utsläpp efter föreslagen rening med avseende på dessa minskar. Även den den årliga 
föroreningstransporten av övriga ämnen kommer minska efter föreslagen rening. 
Sammantaget bedöms exploateringen bidra till en förbättrad status av recipienten. 

5.4 Extremregn och tillkommande vatten 

Vid extremregn, exempelvis 100-årsregn tillkommer det mer vatten än vad områdets 
dagvattenlösningar är gjorda för att hantera. Det är därför viktigt att fastigheten höjdsätts på 
ett sådant sätt att vattnet vid bräddning kan rinna av mot alternativa avrinningsvägar bort 
från byggnaden så som diket och vägen i väster för vidare transport söder ut till recipienten.  

 

 

Figur 5-3. Modellering i SCALGO Live. Efter modifiering av terrängen med ett avskärmande dike (röd pil) 
längs berget visas att översvämningsrisken på planområdet minskar. 

För att minska belastningen från omgivningen in på tomten kan avskärmande dike anläggas 
längs med tomtgränsen. En modellering i Scalgo Live (2019), där ett 1 m djupt dike lagts in på 
den lägsta punkten längs med berget visar att en sådan åtgärd skulle minska 
översvämningsriskerna på fastigheten Näsby 4:1032 markant (Figur 5-3). 
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