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Sammanfattning 

För närvarande pågår detaljplaneläggning av området Bäverbäcken i Tyresö. 

Inom planarbetet kommer flerbostadshus om cirka tre till fem våningar i den 

östra och nordvästra delen av området att utredas. I samband med plansamrådet 

har föreliggande dagvattenutredning tagits fram. 

I rapporten beskrivs de lokala förutsättningarna för hantering av dagvatten 

(geohydrologi, geologi, topografi, etcetera), den nuvarande och framtida 

belastningen från området beräknas och åtgärder föreslås för att begränsa 

framtida flöden och föroreningsmängder i en omfattning som bedöms vara 

rimlig och som enligt principen "många bäckar små" långsiktigt kan bidra till 

förbättrad vattenkvalitet i Albysjön och Kalvfjärden. 

Genomförda beräkningar visar att den planerade exploateringen utan åtgärder 

skulle innebära ett minimalt ökat flöde och fosforbelastning, men en ökad 

tillförsel av kväve och kadmium till Fnysdiket. Mängderna av bly, koppar, krom 

nickel och kvicksilver beräknas bli mindre, medan transporter av, olja och 

kadmium förväntas öka något efter exploateringen. Belastningen av zink, 

suspenderat material (partiklar) och polycykliska aromatiska kolväteföreningar 

(PAH) förväntas däremot sjunka efter exploateringen. Alla förändringarna är 

dock marginella och ligger nära beräkningarnas felmarginal. 

Även om ökningarna kan förväntas bli marginella, så strider de ändå med 

Tyresö kommuns dagvattenriktlinjer och målet att Kalvfjärden ska uppnå god 

ekologisk status innan 2021. 

Med konsekvent tillämpning av de åtgärder för lokalt omhändertagande av 

dagvatten (LOD) som rapporten föreslår bör dock en ökad tillförsel från 

området kunna förhindras helt. Tillförseln från området kan snarare förväntas 

minska. 
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1 Inledning 

På uppdrag av Tobin properties har WRS AB utfört en dagvattenutredning för 

fastigheterna Bävern 1-3, Gimmersta 1:1 och Bollmora 2:1,Tyresö. 

Planområdet, som omfattar cirka 2,3 ha, är beläget i norra Bollmora och 

begränsas av Tyresövägen i söder och golfbanan i norr. För närvarande pågår 

detaljplaneläggning i området Bäverbäcken i norra Tyresö som primärt utgörs 

av fastigheterna Bävern 1-3, Gimmersta 1:1 och Bollmora 2:1. I kommunens 

översiktsplan från 2008 är området utpekat för tätare bostadsbebyggelse. Enligt 

gällande detaljplan får området nyttjas för småindustri, hantverk och golf. 

Inom planarbetet kommer flerbostadshus om cirka tre till fem våningar i östra 

och västra delen av området att utredas. Bostäderna bedöms kunna placeras norr 

om Bäverbäckvägen i anslutning till befintlig golfverksamhet, där även handel 

och restaurangverksamhet fortsatt ska kunna bedrivas. 

Området avvattnas norrut till Fnysdiket som huvudsakligen rinner i sydostlig 

riktning via dagvattendammen Kolardammen till Albysjön nederst i Tyresåns 

vattensystem och slutligen Kalvfjärden. Kalvfjärden har idag måttlig ekologisk 

status med hänsyn till parametrarna övergödning och bottenfauna. För att klara 

de uppsatta miljökvalitetsnormerna för Kalvfjärden krävs att belastningen av 

framför allt fosfor minskar från det mer än 250 km2 stora avrinningsområdet. 

Denna rapport beskriver de förutsättningar som råder och viktiga principer för 

dagvattenhantering inom området. Syftet med uppdraget är att: 

En utökad dagvattenutredning för det nya planområdet har efterfrågats. 

Dagvattenutredningen ska 

 

• Utifrån nytt planskissunderlag och analys av platsens förutsättningar 

utreda möjligheter för en flödesutjämnande och renande 

dagvattenhantering inom planområdet. 

 

• Beräkna dimensionerande flöden och utjämningsbehov för ny 

tillkommande ytor, samt redovisa flöden, föroreningsmängden och 

utjämnings-och reningsbehov för hela planområdet. 

 

• Redovisa konkreta exempel på LOD-åtgärder inom kvartersmark, som 

motverkar ökad föroreningsbelastning till ytvattenrecipienterna. 

Föreslagen hantering redovisas på planskiss och i rapport. 
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2 Förutsättningar 

2.1 Områdesbeskrivning 

Lokalisering 

Utredningsområdet är ca 2,3 ha stort. I nuläget består sydvästra delen av 

planområdet utgörs av småindustri med bebyggelse som främst består av 

enklare skjul och lagerbyggnader. Större delen av området är inhägnat och 

marken är hårdgjord. Längst i väster finns en bevarad skogsdunge med berg 

i dagen. Norr om Bäverbäcksvägen sluttar den gräsbevuxna marken svagt 

mot golfbanan. Östra delen av planområdet innehåller servicebyggnader för 

golfbanans verksamhet med tillhörande parkering, en driving-range samt en 

minigolfbana. Området avgränsas av Tyresövägen i söder, av golfbanan i öster 

och i norr samt av grönområde längs Bäverbäcksvägen i väster. (se Figur 1 och 

Figur 2). 

 

Figur 1. Utredningsområdet (röd linje) är beläget norr om Tyresövägen. 
Bilden är ett utsnitt ur fastighetskartan. 

 

Figur 2. Flygbild på utredningsområdet (röd linje) med nuvarande 
markanvändning. Källa: hitta.se. 
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Markförhållanden, topografi och avrinningsvägar 

Området lutar norrut mot golfbanan och Fnysdiket. Marken består till stora 

delar av fyllning på underliggande lager av torv, samt urberg med ett tunt eller 

osammanhängande lager av morän (se Figur 3). Marken inom planområdet är 

relativt flack och varierar mellan +27 och +31 (RH00). Området avvattnas 

österut via Fnysdiket som rinner centralt genom golfbanan. Det finns inga ytor i 

utredningsområdet som bedöms vara hydrauliskt instängda. 

Parkeringen saknar i nuläget uppsamlingssystem för dagvatten och visar tecken 

på dålig dränering i form av stående vatten. Klubbhusets takvatten avleds i 

ledningar, men de övriga taken har utkastare som leder ut vattnet mot de 

hårdgjorda ytorna omkring. 

 

Figur 3. Utredningsområdets (ungefärlig utbredning markerad med blå linje) 
naturliga jordlager består av fyllning på torv och urberg med tunt 
osammanhängande morän. Bilden är ett utsnitt från SGU:s jordartskarta. 

2.2 Planerad förändring i området 

Detaljplanens syfte är att utveckla området till ett bostadsområde med 

flerfamiljshus i nära anslutning till golfbanan. Planen föreslår byggandet av 16 

stycken flervåningshus varav ett ska innehålla golfklubbens klubbhus och 

restaurang (se Figur 4). Bebyggelsen kommer att uppföras på marken norr och 

öster om infarten från Tyresövägen som i dagsläget utgörs av golfbanans 

parkering, minigolfbanan, klubbhuset, restaurangen Spis och vin samt en 

villatomt på Bäverbäcksvägen 16. Nya parkeringsplatser för golfbanan anläggs 

direkt väster om infarten bredvid verksamhetstomterna på Bäverbäcksvägen 8-

10 och väster om golfbanans nuvarande ekonomibyggnader. 
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Figur 4. Illustrationsplan som visar framtida markanvändningen på kvarteret 

Bäverbäcken i Tyresö. 

2.3 Skydd av Kalvfjärden 

Både planområdets slutliga ytvattenrecipient Kalvfjärden, och Albysjön som tar 

emot vattnet från Fnysdiket innan det når Kalvfjärden, är känsliga för ökad 

belastning av föroreningar. 

God ekologisk status ska enligt vattendirektivet uppnås för Kalvfjärden innan 

2021. Enligt den senaste klassificeringen från 2015 har Kalvfjärden i dagsläget 

måttlig ekologisk status1. God kemisk status uppnås bortsett från kvicksilver 

(generellt undantag). 

Med utgångspunkt från att den ekologiska statusen ska förbättras innan 2021, 

måste belastningen av näringsämnen på Kalvfjärden minska. 

Tyresö kommun har dessutom klassificerat Albysjön som ett vattenområde som 

är mycket känsligt för ökad belastning av näringsämnen och föroreningar.2 

2.4 Krav på dagvattenhantering 

Generellt vattenskydd 

Med utgångspunkt i miljökvalitetsnormen för ytvattenrecipienten, nationella 

miljökvalitetsmål (bland annat: ingen övergödning) och Tyresös 

dagvattenpolicy så bör dagvattenhanteringen i kvarteret Golfbäcken planeras 

och utformas så att utsläppen av övergödande ämnen och föroreningar inte ökar 

och helst minskar. Detta kan uppnås genom rening (så nära källan som möjligt) 

av förorenat dagvatten, innan utsläpp till ytvattenrecipienten. Då området till 

                                           
1
 Länsstyrelsens vatteninformationssystem VISS 

2
Tyresö kommun, 2011, Riktlinjer för dagvattenhantering iTyresö kommun 
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stora delar ligger på torvmark med fyllning bedöms möjligheterna för 

infiltration och fördröjning av dagvatten i området vara goda. 

Tyresös riktlinjer för dagvattenhantering 

Tyresö kommun har tagit fram riktlinjer för hantering av dagvatten inom 

staden2. Riktlinjerna grundas bland annat på de nationella miljökvalitetsmålen 

som togs fram av regeringen 1999, varav främst två mål beaktades: Grundvatten 

av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag. 

Målen för Tyresös dagvattenriktlinjer är att skapa genomtänkta, miljöanpassade 

och kostnadseffektiva rutiner för att ta hand om dagvattnet. Målen delas in i: 

Funktionella och ekonomiska mål 

• skapa riktiga förutsättningar redan i planarbetet 

• skapa genomtänkta rutiner för dagvattenhanteringen 

• använda kostnadseffektiva lösningar 

• minska risken för översvämning 

• använda lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och betrakta 

dagvatten som en resurs 

Ekologiska mål 

• minska belastningen av föroreningar på recipienter 

• minska avloppsbräddningar 

• öka de biologiska förutsättningarna, bland annat genom att behålla träd, 

vegetation och genomsläppliga ytor 

• upprätthålla den hydrologiska balansen 

• förhindra igenväxning i sjöar och vattendrag 

Sociala mål 

• förbättra närmiljön genom synlig och estetisk dagvattenhantering 

Tyresö kommun har delat in dagvatten från hårdgjorda ytor i olika 

föroreningsklasser med olika krav på rening2. Dagvattnet från det planerade 

flerfamiljshusområdet och parkeringen ska enligt kommunens indelning 

klassificeras som föroreningsklass 3 måttligt höga halter av föroreningar. 

Kravet på rening av dagvatten i denna klass är att det fördröjs med infiltration 

eller perkolation om marken är lämplig för det. För den delen av den planerade 

bebyggelsen som kommer att ligga på urberg med osammanhängande morän är 

detta troligen inte fallet. Eftersom resten av området ligger på ett utfyllt 

torvområde bedöms förutsättningar finnas för infiltration av dagvatten där. 
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3 Beräknad årsavrinning och 

föroreningsbelastning 

3.1  Årsavrinning utan åtgärder 

Befintlig markanvändningen har karterats utifrån flygfoton och ett platsbesök 

den 4 augusti 2015. Årsavrinning och närsaltmängder har beräknats med 

empiriska schablonvärden3 och en korrigerad årlig nederbörd på 665 mm från 

SMHI:s närmaste mätstation 9814 i Stormyra, och redovisas i tabell 1. 

Till kategorin parkering har förutom själva parkeringen även övriga asfalterade 

ytor som inte tillhör infarten och Bäverbäcksgatan förts. Infarten och 

Bäverbäcksgatan har klassats som gata. Schablonvärdena för grönområde/park 

används för minigolfbanan och alla andra områden med vegetation. Kategorin 

golfbana används ej eftersom närsaltschablonerna i denna kategori till stor del 

bestäms av gödsling på fairways och greens som i det här fallet ligger utanför 

utredningsområdet. Alla befintliga byggnader klassas som takytor och ytan 

framför verksamhetstomten på Bäverbäcksvägen har klassats som upplag. Den 

sammanlagda reducerade4 ytan för området är 0,92 hektar. 

För bestämning av dimensionerande flöden har rationella metoden använts 

(Formel 1). Det är en statistisk överslagsmetod som lämpar sig för mindre 

områden (upp till cirka 50 hektar) med liknande rinntider inom området5. 

Formel 1. Rationella metoden, beräkning av dimensionerande flöde.  

 
  qdim = dimensionerande flöde [l/s] 
  A = avrinningsområdets area [ha] 
  φ = avrinningskoefficient [-] 
  i(tr) = dimensionerande nederbördsintensitet [l/s ha], beror på 
  regnets återkomsttid 
  kf = klimatfaktor [-] 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓 

Dimensionering görs utifrån ett 10-årsregn och i resultaten redovisas även 

dimensionerande flöden för 2-, 20- och 100-årsregn (Q2, Q20 och Q100). 

Dimensionerande varaktighet är 10 minuter till följd av antagna rinntider 

mindre än 10 minuter. Under dessa förutsättningar gäller regnintensiteten 228 

l/s enligt Dahlström 20106. 

Resultaten av beräkningarna visar att de dimensionerande flödena i planområdet 

förväntas öka med 18% efter exploatering (Tabell 2) 

                                           
3 www.stormtac.com 

4
 Den reducerade ytan för ett område är områdets areal multiplicerad med 

medelavrinningskoefficienten. 
5
 Lyngfelt, S., 1981. Dimensionering av dagvattensystem - Rationella metoden. 

Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Rapport nr. 56. 
6
 Asp, M., Berggreen-Clausen, S., Berglöv, G., Björck, E., Johnell, A., Axén 

Mårtensson, J., Nylén, L., Ohlsson, A., Persson, H., Sjökvist, E., 2015. Framtidsklimat i 
Östergötlands län − enligt RCP-scenarier. SMHI, Klimatologi nr 23. ISSN 1654-2258. 
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Ett 10-årsflöde motsvarar 228 l/s hared
7. I och med ökad hårdgörning innebär det 

att 10-årsflödet ökar från 262 l/s till 309 l/s då den viktade 

avrinningskoefficienten ökar från 0,4 till 0,46. Avrinningskoefficienten 

beskriver andelen av nederbörden på en yta som förväntas avrinna på ytan (i det 

flesta fall till ett dagvattensystem). 

Tabell 1. Markanvändning och avrinningskoefficienter som använts 

vid flödesberäkningar i nuläge samt efter planerad exploatering 

Markanvändning Area (ha) Φ (-) Reducerad area (ha) 

Östra och Västra 
Golfbäcken Före 

   

Takyta 0,19 0,9 0,17 

Parkering 0,52 0,8 0,41 

Väg  0,16 0,8 0,12 

Plantering/grönyta 1,34 0,1 0,13 

Upplag 0,09 0,8 0,07 

Totalt före 
exploatering 

            2,3 0,40                  0,92 

Östra golfbäcken efter    

Takyta 0,29 0,9                  0,26 

Hårdgjort (tätt) 0,30 0,8 0,24 

Sedumtak 00,0 0,6 0,00 

Gårdsyta 
(mark+bjälklag) 

0,68 0,1 0,06 

Plattor  0,05 0,7 0,03 

Plattor (Öppna fogar) 0,08 0,2 0,01 

Del summa  1,4 0,44 0,62 

Västra golfbäcken 
efter 

   

Takyta 0,30 0,9 0,27 

Hårdgjort (tätt) 0,10 0,8 0,08 

Sedumtak 0,00 0,6 0,00 

Gårdsyta 
(mark+bjälklag) 

0,31 0,1 0,03 

Plattor  0,08 0,7 0,05 

Plattor (Öppna fogar) 0,11 0,2 0,02 

Del Summa  0,9 0,51 0,45 

Totalt efter 
exploatering 

2,3 0,46 1,07 

* Markanvändningen för delområde A antas inte förändras då området inte kommer att 

exploateras.  

 

                                           
7
 Reducerad area är den effektiva hårdgjorda ytan, det vill säga arealen gånger 

avrinningskoefficienen (Ared = A · φ). 
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Tabell 2. Beräknade dagvattenflöden före och efter planerad 

exploatering för 10-årsregn samt för 2, 10 och 100-årsregn (med 

respektive utan klimatfaktor, kf).  

Område 
Q2 

(l/s) 
Q2inkl kf 

(l/s) 
Q10 

(l/s) 
Q10 inkl 
kf (l/s) 

Q20 
(l/s) 

Q20 inkl 
kf (l/s) 

Q100 
(l/s) 

Q100 inkl 
kf (l/s) 

Östra och Västra 
gölfbäcken 

123 154 209       262 264 330 450 563 

Totalt före 
exploatering 

123 154 209       262 264 330 450 563 

Östra golfbäcken 
efter 

82 103 141 178 178 222 303 379 

Västra 
golfbäcken efter 

62 76 105 131 132 165 224 280 

Totalt efter 
exploatering 

144 179 246 309 310 387 527 659 

 

Områdets flödesutjämnande förmåga är idag med en genomsnittlig 

avrinningskoefficient av 0,4 god. Efter exploatering ökar den genomsnittliga 

avrinningskoefficienten till 0,46. 

För att flödet inte ska öka från området vid ett dimensionerande 10-årsregn har 

en magasinsberäkning utförts enligt Svenskt Vatten P1108. Beräkningen ger ett 

magasinsvolymsbehov på 4 m3 för att flödet inte ska öka från planområdet i och 

med exploateringen. Beräkningen har tagit hänsyn till en klimatfaktor på 1,25. 

 

3.2 Föroreningsbelastning utan åtgärder 

Den totala föroreningsbelastningen från dagvatten har beräknats utifrån 

nuvarande och framtida markanvändning i planområdet med hjälp av 

programmet StormTac (v.18.1.1). StormTac är en statistisk modell som utifrån 

markanvändning och årsnederbörd beräknar förväntade halter och mängder av 

föroreningar i dagvattnet. Modellen använder sig av avrinningskoefficienter och 

schablonhalter som är markanvändningsspecifika.  

Beräkningen beskriver en framtida situation utan lokalt omhändertagande av 

dagvatten, som en grund för att beskriva åtgärdsbehovet i det planerade 

området. 

Årsmedelnederbörden för Tyersö 665 mm9. Notera att 

avrinningskoefficienterna som används för beräkning av föroreningsbelastning 

skiljer sig något från avrinningskoefficienterna som avser dimensionerande 

flöden i avsnitt 3.1. 

                                           
8
 Svensk Vatten P110 Kap 10.6, Magasinsberäkning med hänsyn till rinntid enligt 

Dahlström 2010 för varaktigheter upp till 1 dygn. 
9
 SMHI, 2016. Luftwebb. [http://luftwebb.smhi.se/], hämtad 2016-06-17. 
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Tabell 3. Beräknade föroreningsmängder och -halter för område före 

och efter exploatering. 

Ämne Enhet Nuvarande 
belastning 

Belastning 
efter tänkt 

exploatering 

Enhet Nuvarande 
halt 

Halt efter 
tänkt 

exploatering 

P kg/år 1,4           2,0 mg/l 0,18 0,22 

N kg/år 11 13 mg/l 1,40 1,6 

Pb g/år 230 140 µg/l 30 16 

Cu g/år 410           250 µg/l 53 28 

Zn g/år 2300 870 µg/l 300 97 

Cd g/år 3,9 4,8 µg/l 0.50 0,54 

Cr g/år 120 98 µg/l 15 11 

Ni g/år 110 85 µg/l 14 9,5 

Hg g/år 0,27 0,25 µg/l 0,035 0,020 

SS kg/år 940 680 mg/l 120 76 

Olja kg/år 4,3 5,6 mg/l 0,56 0,52 

PAH g/år 17           9,9 µg/l 2,2 1,1 

 

Utifrån illustrationsplanen har planerad framtida markanvändning indelats i 

kategorierna flerfamilj hus och parkering (bilaga 2 och 3). I beräkningen tas inte 

hänsyn till åtgärder för att utjämna eller rena dagvatten. 

En jämförelse av fosformängderna i dagvattnet före och efter exploatering visar 

på en ökning med 42 procent från 1,4 kg till 2 kg, medan kvävemängderna ökar 

med 18%.  

Beräknade förändringar av mängderna tungmetaller, suspenderat material 

(partiklar) och organiska föreningar redovisas i Tabell 3. Årsmängderna av bly, 

koppar och kadmium, krom, nickel, kvicksikver och partiklar minskar, medan 

transporter av olja och kadmium förväntas öka något efter exploateringen. 

Alla angivna förändringarna är små i absoluta mängder och ligger förmodligen 

nära beräkningarnas felmarginal. Föroreningsbelastningen beräknas minska för 

nästan alla ämnen jämfört med före exploatering förutom fosfor, kväve, olja och 

kadmium, som visats i Tabell 3, vilket beror på att områdets markanvändning 

efter exploatering till mindre utsträckning än innan utgörs av parkeringsytor. 

Den relativa ökningen i mängder fosfor (42 %) är dock stor och motiverar 

åtgärder för att uppfylla riktlinjerna 

 

4 Förslag till dagvattenhantering i 

kvarteret 

De viktigaste dagvatten- och föroreningsalstrande ytorna vid den planerade 

markanvändningen är det nya bostadsområdet och golfbanans parkering. Det är 

främst dessa ytor som dagvattenåtgärder bör riktas åt. 
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Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) innebär att även i staden försöka 

efterlikna naturens sätt att ta hand om nederbörden genom avdunstning, 

fördröjning och infiltration i marken. Nedan föreslås de LOD-åtgärder vi anser 

mest lämpliga i kvarteret (se planskiss i bilaga 1 för åtgärdernas lokalisering). 

Förutsättningar för infiltration av dagvatten i den västra och norra delen av 

området som ligger på utfyllt torvmark bedöms finnas. Inga dricksvattentäkter 

finns nära området som skulle kunna tala emot infiltration av dagvatten. 

Med konsekvent tillämpning av de åtgärder för lokalt omhändertagande av 

dagvatten (LOD) som rapporten föreslår bör en ökad tillförsel av fosfor och 

föroreningar från området kunna förhindras helt. Tillförseln från området kan 

snarare förväntas minska. 

4.1 Genomsläppliga ytor på parkeringar 

De planerade parkeringsytorna med 85 respektive 68 parkeringsplatser skulle 

om de asfalterades helt vara platser där en mycket stor andel av nederbörden 

bildade dagvatten. Halterna av tungmetaller och organiska föroreningar 

härrörande från fordonen skulle samtidigt vara höga. 

 

Vi föreslår därför att parkeringen utformas som en kombination av vanlig asfalt 

på körytorna och genomsläpplig beläggning i själva parkeringsrutorna eller 

åtminstone deras främre delar. Oljespill och andra fördonsborna föroreningar 

som hamnar i ytan kan på detta sätt fastläggas och brytas ner av markens 

mikroorganismer. 

 

Vi bedömer att omhändertagandet av dagvattnet från parkeringar bör prioriteras 

över de andra föreslagna åtgärderna, eftersom det ger stor effekt på transporter 

av föroreningar och är enklare att åtgärda än dagvattnet från kvartersmarken. 

De genomsläppliga ytorna kan gestaltas med en råd alternativa materialen. 

Förutom grus finns även genomsläpplig asfalt och betong som kan ha samma 

trafikbelastning som konventionell asfalt och betong. Materialen är dock ofta 

dyrare. Genomsläpplig asfalt och betong har en stor kapacitet att infiltrera 

vatten om det anläggs på ett tillräckligt tjockt lager av friktionsmaterial 

(grus/makadam). När vattnet infiltrerar genom gruset kommer en del 

partikelbundna föroreningar att avskiljas. Ytterligare avskiljning kan ske i det 

underjordiska magasinet om fyllnadsmassorna är tillräcklig porösa. 

 

Genomsläppliga hålstenar ur betong, gatstenar med genomsläppliga fogar och 

raster är lämpliga för gång- och cykelvägar, parkeringar och gator med låg 

trafikbelastning och fartbegränsning. Betonghålsten och raster (Figur 5) 

fungerar bäst för parkeringsfickor och planteras med gräs för att minska 

avrinningen och värmeutvecklingen under sommaren. 
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Sandning av gator vintertid ökar risken för igensättning av porerna i 

genomsläppliga ytor, vilket gjort att genomsläpplig asfalt och betong inte fått 

något stort genomslag i Sverige. För att upprätthålla ytornas genomtränglighet 

dammsugs de utan vatten tre gånger per år. Genomsläpplig asfalt används ofta 

ibland annat Norge vilket tyder på användningspotential även i Sverige. 

 

Vid kostnadsjämförelser bör de ofta dyrare genomsläppliga beläggningarna 

ställas mot kostnaden för både asfalt och kompletterande utjämningsmagasin. 

  

Figur 5. Några exempel på användning av genomsläppliga material (gat-
stenar) på kör- och parkeringsytor. (källor: a och d: WRS Uppsala, b: 
www.fhwa.dot.gov, c: www.belgard.biz). 

4.2 Gröna tak 

Vi föreslår att alla områdets byggnader anläggs med gröna tak i så stor 

utsträckning som möjligt. Överskottsvattnet från taken avleds därefter via öppna 

rännor till infiltrationsanläggningar som beskrivs i avsnitt 4.4. 

Gröna tak är bevuxna tak som oftast planteras med Sedum arter eller andra 

växter som är toleranta mot både vatten och torka. Genom lagring av vatten i 

växtbädden och genom evapotranspiration kan de kraftigt minska avrinningen 

från taket. Ytterligare fördelar med gröna tak är att de förbättrar 

dagvattenkvaliteten, förbättrar luftkvalitet, isolerar byggnaden mot både köld 

och värme, vilket ger minskade driftkostnader, förlänger takets livslängd, 

reducerar heat island effect (det vill säga: en ökning av lufttemperaturen i 

stadsmiljön), ger livsmiljö för djur och växter och är estetiskt tilltalande. 
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Nackdelar är högre konstruktionskostnader, endast lämpliga för tak utan eller 

med små lutningar (25–30 grader eller mindre)10 och att de kan vara för tunga 

för befintliga tak. Vi har inga exakta uppgifter om lutningen på taken i 

planområdet men från skisserna på byggnadernas planerade utseende kommer 

taken inte att luta mer än 20 procent som betyder att gröna tak kan användas. 

Exempel på lutande gröna tak i Sverige visas i Figur 6. 

 

 

Figur 6. Lutande gröna tak i Sverige. Källa: Vegtech.se 

 

I regel består gröna tak av ett vattentätt membran för att skydda taket, ett 

dräneringslager, en rotbarriär, ett filtertyg, en jordvolym och vegetation. Gröna 

tak kan indelas i extensiva (grund jordvolym) och intensiva (djup jordvolym). 

Extensiva gröna tak har ett ca 5 cm djupt jordlager och rätt utformat kan de 

minska avrinningshastigheten av dagvatten för alla nederbördstillfällen. Det är 

dock viktigt att komma ihåg att så snart magasinsvolymen är fylld kommer även 

gröna tak att brädda med samma intensitet som regnet faller med. 

Intensiva gröna tak med längre växter och en större utjämningsvolym bedöms 

på grund av de lutande taken ej vara lämplig för området. 

För regntillfällen med en nederbördsvolym mindre än 5 mm beräknas gröna tak 

inte ge någon nämnvärd avrinning alls11. Nederbörd av 5 mm regn i Sverige 

motsvarar ungefär ett regntillfälle med sex månaders återkomsttid och en 

varaktighet på 10 minuter. Extensiva gröna tak, magasinerar i snitt hälften av 

den årliga avrinningen. Den volymen som magasineras kommer dock 

huvudsakligen från många små regntillfällen  

Vatten från de tak som lutar in mot gården kan även fördröjas på gårdsmark, 

och då även bidra till att bevattna planeringar. Om gröna tak används kommer 

endast tillflöde att ske när taken är vattenmättade. Fördelen med att leda ut 

takdagvatten från gröna tak på grönyta på gården är att näringsläckage från 

taket kommer att gödsla gårdsmarken.  

                                           
10

 Vegtech.se, leverantör av gröna tak 
11 Hållbar dag- och dränvattenhantering. Svenskt Vatten publikation P105, 2011. 
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Figur 7. Utkastare som leder ut vatten direkt på gräsytan. (Källa : www. 

steriks.se). 

Om vanliga tak används ökar det dimensionerande flödet och för att hantera 

detta vatten på gårdsmarken behöver magasinskapaciteten utökas. Om den 

takyta som avvattnas till gårdsytan är lika stor som gården så innebär det 

magasinskapaciteten behöver fördubblas.  

Takdagvatten från vanligt tak som avrinner mot innergården kan avledas i 

stuprör direkt ner till ett hålrumsmagasin på bjälklaget. Se schematisk 

beskrivning i Figur 8. Takdagvattnet ska ledas ut en bit från byggnaden dels för 

att inte belasta byggnadens dräneringssystem och dels för att vatten inte ska 

avrinna in mot byggnaden.  

Figur 8. Takvattnet leds direkt till ett hålrumsmagasin under mark. Den 

strypta tömningsledningen ansluts till det porösa lagret i markprofilen. Bild 

från Svenskt Vatten publikation P105. 
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4.3 Dagvatten för gestaltning 

Ett av målen med Tyresö kommuns dagvattenriktlinjer är att betrakta dagvatten 

som resurs vid stadens utbyggnad. Under senare år har fokus generellt skiftat 

mer och mer från att betrakta dagvatten som ett problem mot en syn på 

dagvatten som en värdefull resurs i urbana miljöer, inte minst internationellt. I 

flera städer, bland annat Malmö, Berlin och Rotterdam och Nijmegen i 

Nederländerna, finns stadsbyggnadsprojekt som lyfter fram dagvatten i urbana 

miljöer. 

Vi ser goda möjligheter i det planerade bostadsområdet att leda dagvatten från 

det sydöstra området på urberg och morän mot områden mer lämpliga för 

infiltration. Till exempel i estetiskt utformade öppna rännor som endast kommer 

att vara vattenförande när det regnar eller i samband med snösmältning. 

Bildexempel på hur rännorna skulle kunna se ut syns i Figur 9 och Figur 10. 

Lämpliga platser för sådana rännor är gemensamhetsytan och gångstråken 

mellan byggnaderna, samt gatan som sträcker sig från representationstorget till 

driving rangen (se bilaga 1). Där gångstråken anknyter till gatan med trappor 

kan rännorna förses med kaskadfall för att hantera höjdskillnaderna. 

 

 
Figur 9. Öppen ränna för dagvattenföring samt kaskadränna för att hantera 

höjdskillnader på Dagvattentorget Benthemplein i Rotterdam, Nederländerna. 

Källa: www.urbanisten.nl12. 

                                           
12 http://www.urbanisten.nl/wp/?portfolio=waterplein-benthemplein 

 

http://www.urbanisten.nl/wp/?portfolio=waterplein-benthemplein
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Figur 10. Öppen, stensatt ränna med mycket flacka slänter för 

dagvattenavledning på en gågata i Nijmegen, Nederländerna. Källa: 

www.water-in-zicht.nl. 

Dagvatten från gatan längst i söder samt från den södra hälften av byggnaderna 

direkt intill, föreslås avledas direkt via ett öppet gatudike mot torgytan vid 

driving rangen (se bilaga 1) där det ansluts via kulvert till 

infiltrationsanläggningen som beskrivs nedan. Gatan anläggs med fördel längs 

diket helt utan kantsten eller med öppen kantsten för direkt avledning mot diket 

(Figur 11). 

 
Figur 11. Exempel på ett svackformat öppet gatudike med öppen kantsten. 

Foto: Dimitry van der Nat, WRS. 
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4.4 Infiltrationsanläggning/regnträdgård  

Som alternativ till gröna tak kan dagvattnet också tas omhand i 

infiltrationsanläggningar på områdets lägre partier mellan byggnaderna längst i 

norr och golfbanans first tee (se bilaga 1). Naturligtvis kan dessa anläggningar 

också kombineras med gröna tak för att skapa än större utjämningskapacitet 

men med hänsyn till de små föroreningsmängderna bedöms detta inte som 

kostnadsmässigt rimligt. 

Infiltration av dagvatten i dessa anläggningar bedöms kunna vara möjlig, 

eftersom området består av utfylld torvmark. Det finns dock ett antal 

osäkerheten som måste undersökas närmare innan en slutlig bedömning kan 

göras. På grund av närheten till Fnysdiket och de ringa nivåskillnaderna i 

området kan grundvattenytan vara mycket nära markytan. Vid stora 

nederbördstillfällen som medför högvatten i Fnysdiket skulle grundvattenytan 

dessutom stiga. Nivåskillnad mellan infiltrationsytorna och grundvattnet måste 

finnas även under dessa förhållanden 

Infiltrationsanläggningarna föreslås utformas som så kallade regnträdgårdar 

(figur 12) som är planterade infiltrationsytor som ligger lite lägre än den 

omkringliggande marken och tar hand om dagvatten från närliggande 

hårdgjorda ytor. Än så länge är de ovanliga i Sverige men deras användning för 

att öka dagvattnets uppehållstid och kvalitet blir allt vanligare i bland annat i 

USA, där de kallas rain gardens. Regnträdgårdar byggs vanligtvis på ett 

mäktigt lager av väldränerat friktionsmaterial för att kunna magasinera och 

avleda stora nederbördsmängder. Regnträdgårdar är välfungerande och ofta 

estetiska åtgärder som både minskar dagvattenvolymen och ökar 

vattenkvaliteten. De dimensioneras för att kunna hantera alla utom de största 

nederbördstillfällena och lämpar sig bäst för att behandla dagvatten från tak och 

små områden som uppfarter och parkeringar. I USA utformas de normalt för att 

hantera 25 mm regn, utan utflöde till dagvattenledningar. Normalt har de en 

storlek motsvarande 1/6 del av den hårdgjorda ytan, ett genomsnittligt djup på 

15 cm och ska kunna infiltrera den fyllda volymen på 24 timmar. 

 

 
Figur 12. Exempel på regnträdgårdar i USA. Källa: 

chesapeakestormwater.net (vänster) och lowerphalencreek.org (höger). 
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Med en sammanlagd yta på 700 m2 på östra del av område och har de fyra 

regnträdgårdar som visas i Bilaga 1 och 2 en rimlig storlek för att kunna ta emot 

och infiltrera dagvattnet från en hårdgjord yta på 0,4 hektar, vilket medger viss 

marginal eftersom den östra bostadsområdets hårdgjorda yta är drygt 0,3 hektar. 

Magasinering av 20 mm nederbörd på gårdsytor som ligger i västra del av 

bostadsområde kan åstadkommas i olika system. Om hela innergårdens area kan 

utnyttjas för utjämnande dagvattenmagasin, d.v.s. marken under grönyta och 

hårdgjorda ytor, behöver marken kunna lagra 20 mm nederbörd. Denna volym 

kan skapas i matjord och/eller i en porös fyllning. En porös fyllning av t.ex. 

makadam eller pimpsten har en porositet på ca 30 % och för att lagra 20 mm 

vatten behövs då en fyllningshöjd på ca 7 cm. Om bara halva gårdsytan kan 

användas för magasinering behövs en fyllningshöjd på 14 cm.  

Avgörande för att kunna nyttja den dränerbara porvolymen i matjord och 

fyllning för att fördröja dagvatten är dels att infiltrationskapaciteten eller 

hastigheten med vilken magasinet kan fyllas är tillräckligt stor och dels att 

magasinet kan tömmas igen inom loppet av några dygn för att kunna 

magasinera nästa regn. I Figur 13 illustreras en cykelparkering anlagd på en 

infiltrerbar beläggning som kommunicerar med underliggande magasin i mark.  

För att undvika stående vatten och dämningseffekter på innergården ska det 

finnas ett bräddningssystem för dagvatten. Gården bör anläggas med flera 

lågpunkter där dagvattenbrunnar för avledning av överskottsvatten placeras. 

Marken på innergården ska slutta mot dessa platser så att ytavrinning kan ske 

dit. Marken på innergården ska luta ut från huskropparna. 

 

 

Figur 13. Cykelparkering med genomsläpplig yta. Exempel från Visby. (Källa: 

www.cykelvarjedag.blogspot.se) 
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4.5 Reningseffekter 

Föreslagen dagvattenhantering innebär att avrinningen från hårdgjorda ytor 

inom kvarteret leds mot gräs- och planteringsytor för fördröjning och rening. 

Reningsgrad som kan förväntas med ovan beskrivna lösningar redovisas nedan, 

(källa StormTac 2016-08). Detta med förutsättning att gödsling av gröna tak 

och planterade grönytor inte utförs. 

En jämförelse av fosformängderna i dagvattnet före och efter exploatering visar 

på en ökning med 42 procent från 1,4 kg till 2 kg, medan kvävemängderna ökar 

me 18 procent från 11 kg till 13 kg (Tabell 3). Antagen en kväve reningseffekt 

på 25 % i växtbäddar (Tabell 4) blir den förväntade årliga tillförseln till 

recipient efter fördröjning cirka 9,7 kg/år. Högre avskiljning förväntas från de 

delarna från systemet som fungerar mer skelettjord (48%). Fosfor tillförseln blir 

1 kg alltså lägre an dagens nivå. Samtidigt kommer den sänkta tillförseln av 

tungmetallerna, PAH16 och olja som följer med den ändrade markanvändningen 

(Tabell 4) sänkas ännu mer på grund av reningseffekten. 

Tabell 4. Reningskapacitet i olika dagvattenanläggningar. De i denna 

rapport föreslagna anläggningar är markerade i fet stil. Källa: 

StormTac (ver. 2016-08). 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja PAH16 

Anläggning % % % % % % % % % % % % 

Makadamfyllt magasin 50 40 70 35 40 65 50 80 35 75 80 70 

Växtbädd  60 25 80 60 90 80 25 75 50 85 60 85 

Grönt tak (tunt) -100 -200 60 -100 75 90 25 35 -35 30 0 0 

Skelettjord (makadam 
och jord) 55 48 83 75 80 85 70 83 50 85 75 75 

 

4.6 Avledning av regn med lång 

återkomsttid 

För att minimera skador vid regn- och nederbördstillfällen som överskrider 

dagvattensystemets bortledningskapacitet bör området planeras och höjdsättas 

så att vatten kan ta sig fram på marken utan att skada byggnader och känsliga 

installationer. 

Om de föreslagna öppna rännorna och dikena bräddar över, bör vattnet kunna 

rinna via gångstråk och gator till infiltrationsanläggningen i norr. 

Alla byggnader bör därför höjdsättas så att de ligger väl över gatumarkens nivå. 

När regnträdgårdarna blir fulla kommer dagvattnet att brädda över mot 

golfbanan och Fnysdiket. Under extrema nederbördsförhållanden är ett sådant 

öppet system fördelaktigt jämfört med ledningar eftersom bortledningen inte 

begränsas av ledningarnas dimensioner. 
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Avrinning

Avledning via stuprör till makadammagasin

Avledning via stuprör till Regnträdgårdar 

Avledning via stuprör gröna ytor

Med ny utformning på tak (Jämfört med i 
dagvattenutredningen) ökar hårddjordheten. Detta 
kompenseras med att magasinen ska kunna lagra 8 𝑚3 istället 
för 2 𝑚3. Om all lagring skulle göras i makadammagasin skulle 
ca 27 𝑚3 makadam gå åt i de olika magasinen. 
Den delade parken bör anläggas med material som främjar 
infiltration. 

Sedumtak



StormTac Web v18.1.1
Filnamn: Bäverbacken - A1 Före

Datum: 2018-02-03

3. Föroreningstransport

3.1 Indata

- Årligt basflöde och dagvattenflöde enligt 1. Avrinning.
- Schablonhalter för basflöde resp. dagvattenflöde enligt uppdaterade tabeller på www.stormtac.com.
 
Markanvändning Faktor*

Väg 10 150

Parkering 5.0

Takyta 5.0

Upplag med asfalt m.m. 5.0

Gräsyta 5.0

* Vägar: faktor = trafikintensitet = 0-200. Enhet: x 1000 fordon/dygn. Annan markanvändning: faktor = 5 (1-10. Enhet: -.
 
Basflödeshalt (ug/l) per markanvändning
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Vägar 52 2100 2.0 13 77 0.034 7.0 5.4 0.032 25000

Parkering 29 960 3.6 11 47 0.041 2.5 2.2 0.020 35000

Takyta 21 880 0.50 5.0 10 0.025 0.50 1.0 0.0020 1200

Upplag med asfalt m.m. 78 1600 3.6 14 59 0.052 1.7 5.9 0.024 55000

Gräsyta 100 990 0.76 6.7 14 0.036 1.0 1.0 0.0060 7100

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Vägar 140 0.060 0.0042

Parkering 140 0.14 0.010

Takyta 50 0 0

Upplag med asfalt m.m. 150 0.50 0.17

Gräsyta 87 0 0
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StormTac Web v18.1.1
Filnamn: Bäverbacken - A1 Före

Datum: 2018-02-03

Dagvattenhalt (ug/l) per markanvändning. SD = Standard Deviation (standardavvikelse). nd = no data (ingen data)
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Väg 10 720 2400 140 280 2000 1.3 71 64 0.080 410000

SD 63 1900 18 25 82 0.51 11 nd 1.9 42000

Parkering 100 1100 30 40 140 0.45 15 15 0.050 140000

SD 45 450 94 24 120 0.97 9.6 nd nd 98000

Takyta 90 1800 2.6 7.5 28 0.80 4.0 4.5 0.0030 25000

SD 230 2900 440 1000 5900 160 nd nd nd 29000

Upplag med asfalt m.m. 270 1800 30 51 180 0.58 10 11 0.060 220000

SD nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Gräsyta 160 1100 6.0 15 28 0.30 2.5 1.3 0.013 47000

SD nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Väg 10 1400 6.1 0.16

SD 1300 nd nd

Parkering 800 3.5 0.060

SD 290 nd nd

Takyta 0 0.44 0.010

SD nd nd 75

Upplag med asfalt m.m. 1100 2.0 0.10

SD nd nd nd

Gräsyta 200 0 0

SD nd nd nd

Klassificering av osäkerhet Hög säkerhet Medel säkerhet Låg säkerhet
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Filnamn: Bäverbacken - A1 Före

Datum: 2018-02-03

3.2 Utdata

 
Basflödeshalt (ug/l) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

86 1000 1.3 7.7 22 0.037 1.5 1.5 0.0094 13000 97 0.036 0.0059

Dagvattenhalt (ug/l) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

210 1500 37 65 380 0.63 19 18 0.041 150000 680 2.7 0.060

Basflödesmängd (kg/år) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

0.14 1.7 0.0021 0.012 0.036 0.000059 0.0024 0.0024 0.000015 21 0.16 0.000057 0.0000096

Dagvattenmängd (kg/år) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

1.3 8.9 0.23 0.40 2.3 0.0038 0.11 0.11 0.00025 920 4.1 0.017 0.00036
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StormTac Web v18.1.1
Filnamn: Bäverbacken - A1 Före

Datum: 2018-02-03

 

Föroreningshalter (dagvatten+basflöde) utan rening
Föroreningshalter (ug/l). Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade celler visar överskridelse av riktvärde

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

 ug/l  ug/l  ug/l  ug/l  ug/l  ug/l  ug/l  ug/l  ug/l  ug/l  ug/l  ug/l  ug/l

Beräkning C 180 1400 30 53 300 0.50 15 14 0.035 120000 560 2.2 0.049

Riktvärde Ccr,sw 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 0.030 40000 400 0.030

Föroreningsmängder (dagvatten+basflöde) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år

1.4 11 0.23 0.41 2.3 0.0039 0.12 0.11 0.00027 940 4.3 0.017 0.00037

Föroreningsmängder kg/ha/år (dagvatten+basflöde) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år

0.61 4.6 0.099 0.18 1.0 0.0017 0.051 0.048 0.00012 410 1.9 0.0072 0.00016
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StormTac Web v18.1.1
Filnamn: Bäverbacken - A1 Före

Datum: 2018-02-03

Föroreningshalter (ug/l) per markanvändning med dagvatten+basflöde utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Väg 10 671 2378 128 257 1893 1.2 66 60 0.076 380176

Parkering 95 1090 28 38 133 0.42 14 14 0.048 132135

Takyta 85 1739 2.5 7.3 27 0.75 3.8 4.3 0.0029 23421

Upplag med asfalt m.m. 254 1781 28 48 166 0.53 9.4 10 0.057 206095

Gräsyta 127 1037 2.9 10 20 0.15 1.7 1.1 0.0087 23684

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Väg 10 1282 5.7 0.15

Parkering 750 3.2 0.056

Takyta 3.3 0.41 0.0093

Upplag med asfalt m.m. 1020 1.9 0.11

Gräsyta 134 0 0

Föroreningsmängder (kg/år) per markanvändning med dagvatten+basflöde utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Väg 10 0.63 2.2 0.12 0.24 1.8 0.0011 0.062 0.056 0.000071 355

Parkering 0.29 3.3 0.085 0.11 0.40 0.0013 0.043 0.043 0.00015 401

Takyta 0.099 2.0 0.0029 0.0085 0.031 0.00087 0.0044 0.0050 0.0000034 27

Upplag med asfalt m.m. 0.13 0.89 0.014 0.024 0.083 0.00027 0.0047 0.0052 0.000028 103

Gräsyta 0.26 2.1 0.0060 0.021 0.040 0.00030 0.0034 0.0023 0.000018 49

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Väg 10 1.2 0.0053 0.00014

Parkering 2.3 0.0099 0.00017

Takyta 0.0039 0.00048 0.000011

Upplag med asfalt m.m. 0.51 0.00094 0.000053

Gräsyta 0.27 0 0
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StormTac Web v18.1.1
Filnamn: Bäverbacken - A1 Före

Datum: 2018-02-03

Basflödesbelastning (kg/år) per markanvändning utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Väg 10 0.0037 0.15 0.00014 0.00090 0.0054 0.0000024 0.00049 0.00038 0.0000022 1.7

Parkering 0.0066 0.22 0.00082 0.0025 0.011 0.0000093 0.00057 0.00049 0.0000045 7.9

Takyta 0.0016 0.068 0.000039 0.00039 0.00077 0.0000019 0.000039 0.000077 0.00000015 0.093

Upplag med asfalt m.m. 0.0033 0.066 0.00015 0.00059 0.0025 0.0000022 0.000071 0.00025 0.0000010 2.3

Gräsyta 0.12 1.2 0.00091 0.0080 0.017 0.000043 0.0013 0.0012 0.0000072 8.5

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Väg 10 0.010 0.0000042 0.00000029

Parkering 0.031 0.000032 0.0000023

Takyta 0.0039 0 0

Upplag med asfalt m.m. 0.0063 0.000021 0.0000070

Gräsyta 0.10 0 0

Dagvattenbelastning (kg/år) per markanvändning utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Väg 10 0.62 2.1 0.12 0.24 1.8 0.0011 0.062 0.055 0.000069 354

Parkering 0.28 3.1 0.084 0.11 0.39 0.0013 0.042 0.042 0.00014 394

Takyta 0.098 2.0 0.0028 0.0082 0.030 0.00087 0.0044 0.0049 0.0000033 27

Upplag med asfalt m.m. 0.12 0.82 0.014 0.023 0.080 0.00026 0.0046 0.0050 0.000027 101

Gräsyta 0.14 0.94 0.0051 0.013 0.023 0.00026 0.0021 0.0011 0.000011 40

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Väg 10 1.2 0.0053 0.00014

Parkering 2.2 0.0098 0.00017

Takyta 0 0.00048 0.000011

Upplag med asfalt m.m. 0.50 0.00092 0.000046

Gräsyta 0.17 0 0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

6/6

http://www.tcpdf.org


StormTac Web v18.1.1
Filnamn: Bäverbacken - A5 Total efter 2

Datum: 2018-02-04

3. Föroreningstransport

3.1 Indata

- Årligt basflöde och dagvattenflöde enligt 1. Avrinning.
- Schablonhalter för basflöde resp. dagvattenflöde enligt uppdaterade tabeller på www.stormtac.com.
 
Markanvändning Faktor*

Parkering 5.0

Flerfamiljshusområde 5.0

* Vägar: faktor = trafikintensitet = 0-200. Enhet: x 1000 fordon/dygn. Annan markanvändning: faktor = 5 (1-10. Enhet: -.
 
Basflödeshalt (ug/l) per markanvändning
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Parkering 29 960 3.6 11 47 0.041 2.5 2.2 0.020 35000

Flerfamiljshusområde 87 1400 1.8 8.3 33 0.064 2.0 4.9 0.010 17000

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Parkering 140 0.14 0.010

Flerfamiljshusområde 120 0.050 0.0083
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StormTac Web v18.1.1
Filnamn: Bäverbacken - A5 Total efter 2

Datum: 2018-02-04

Dagvattenhalt (ug/l) per markanvändning. SD = Standard Deviation (standardavvikelse). nd = no data (ingen data)
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Parkering 100 1100 30 40 140 0.45 15 15 0.050 140000

SD 45 450 94 24 120 0.97 9.6 nd nd 98000

Flerfamiljshusområde 300 1600 15 30 100 0.70 12 9.0 0.025 70000

SD 79 510 82 160 130 0.31 5.2 5.1 0.097 60000

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Parkering 800 3.5 0.060

SD 290 nd nd

Flerfamiljshusområde 700 0.60 0.050

SD 1800 1.3 nd

Klassificering av osäkerhet Hög säkerhet Medel säkerhet Låg säkerhet
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Filnamn: Bäverbacken - A5 Total efter 2

Datum: 2018-02-04

3.2 Utdata

 
Basflödeshalt (ug/l) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

81 1400 2.0 8.6 35 0.061 2.0 4.6 0.011 19000 120 0.059 0.0085

Dagvattenhalt (ug/l) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

250 1500 19 32 110 0.64 13 10 0.031 87000 720 1.3 0.052

Basflödesmängd (kg/år) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

0.12 2.0 0.0029 0.013 0.052 0.000091 0.0030 0.0068 0.000016 28 0.18 0.000088 0.000013

Dagvattenmängd (kg/år) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

1.9 11 0.14 0.24 0.82 0.0048 0.095 0.078 0.00023 650 5.4 0.0098 0.00039
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StormTac Web v18.1.1
Filnamn: Bäverbacken - A5 Total efter 2

Datum: 2018-02-04

 

Föroreningshalter (dagvatten+basflöde) utan rening
Föroreningshalter (ug/l). Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade celler visar överskridelse av riktvärde

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

 ug/l  ug/l  ug/l  ug/l  ug/l  ug/l  ug/l  ug/l  ug/l  ug/l  ug/l  ug/l  ug/l

Beräkning C 220 1500 16 28 97 0.54 11 9.5 0.028 76000 620 1.1 0.045

Riktvärde Ccr,sw 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 0.030 40000 400 0.030

Föroreningsmängder (dagvatten+basflöde) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år

2.0 13 0.14 0.25 0.87 0.0048 0.098 0.085 0.00025 680 5.6 0.0099 0.00040

Föroreningsmängder kg/ha/år (dagvatten+basflöde) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år

0.86 5.7 0.062 0.11 0.38 0.0021 0.043 0.037 0.00011 290 2.4 0.0043 0.00018
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Filnamn: Bäverbacken - A5 Total efter 2

Datum: 2018-02-04

Föroreningshalter (ug/l) per markanvändning med dagvatten+basflöde utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Parkering 95 1090 28 38 133 0.42 14 14 0.048 132135

Flerfamiljshusområde 259 1562 12 26 87 0.58 10 8.2 0.022 59899

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Parkering 750 3.2 0.056

Flerfamiljshusområde 589 0.49 0.042

Föroreningsmängder (kg/år) per markanvändning med dagvatten+basflöde utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Parkering 0.19 2.2 0.056 0.075 0.26 0.00083 0.028 0.028 0.000095 263

Flerfamiljshusområde 1.8 11 0.087 0.18 0.61 0.0040 0.070 0.057 0.00015 416

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Parkering 1.5 0.0065 0.00011

Flerfamiljshusområde 4.1 0.0034 0.00029
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Filnamn: Bäverbacken - A5 Total efter 2

Datum: 2018-02-04

Basflödesbelastning (kg/år) per markanvändning utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Parkering 0.0043 0.14 0.00054 0.0016 0.0070 0.0000061 0.00037 0.00032 0.0000030 5.2

Flerfamiljshusområde 0.12 1.9 0.0024 0.011 0.045 0.000085 0.0027 0.0065 0.000013 23

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Parkering 0.020 0.000021 0.0000015

Flerfamiljshusområde 0.16 0.000067 0.000011

Dagvattenbelastning (kg/år) per markanvändning utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Parkering 0.18 2.0 0.055 0.074 0.26 0.00083 0.028 0.028 0.000092 257

Flerfamiljshusområde 1.7 9.0 0.084 0.17 0.56 0.0039 0.067 0.050 0.00014 393

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Parkering 1.5 0.0064 0.00011

Flerfamiljshusområde 3.9 0.0034 0.00028
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