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Sammanfattning 

Aros Bostadsutveckling AB ska bygga flerbostadshus med underjordiskt garage, och 

kvartersmark med grönytor och uteplatser, på fastigheterna Bävern 4 och 5 inom 

detaljplanen Bäverbäcken i Tyresö kommun. Utredningsområdet består idag av två 

industrifastigheter. Structor Vatten & Miljö Uppsala AB har ombetts att utföra en 

dagvattenutredning för att beskriva förutsättningar för dagvattenhantering och behov 

av fördröjning och rening.  

Topografin inom utredningsområdet sluttar med en höjdskillnad på cirka 1 meter (RH 

2000) från söder (Tyresövägen) ner mot norr (Bäverbäcksgatan). Jordarterna består av 

fyllning ovanpå silt. Det har påträffats vissa föroreningar närliggande fastigheter. 

Utredningsområdet ligger inom Bäverbäckens tillrinningsområde och rinner vidare till 

Albysjön. Albysjön klassas som mycket känslig av Tyresö kommun och ingår i 

vattenförekomsten Tyresån som i sin tur mynnar i Kalvfjärden. 

Tyresö kommun har tagit fram riktlinjer för dagvattenhantering i kommunen för att 

lättare kunna uppnå EU:s vattendirektiv och Sveriges miljömål som rör yt- och 

grundvatten. Riktlinjerna beskriver hur dagvatten ska hanteras utifrån hur förorenat det 

är och känslighet på dagvattnets recipient. För dagvatten från utredningsområdet kan 

viss rening samt fördröjning behövas. Infiltration ska ske där så är möjligt.  

 

Föreslagen dagvattenhantering innebär att så mycket dagvatten som möjligt ska 

transporteras på ytan och användas till bevattning av gårdsytor. Dagvatten från tak leds 

ut på mark genom utkastare. Dagvattnet från tak och gårdsmark föreslås ledas ytligt på 

mark alternativt i ränndalar eller diken till regnträdgårdar eller svackdiken där 

fördröjning, rening och infiltration kan ske. Dagvattnet som inte infiltrerar lokalt leds till 

dagvattenanslutning i Bäverbäcksvägen. Komplementbyggnader förses med gröna tak 

som bidrar till att minska avrinningen. Det dagvatten som inte infiltrerar eller avdunstar 

leds till ny dagvattenanslutning i Bäverbäcksvägen.  

 

I samband med ombyggnationen kommer marken bli mindre hårdgjord vilket medför 

minskad avrinning på utredningsområdet. Dimensionerande dagvattenflöde förväntas 

minska från 58 liter/sekund i befintlig situation till 51 liter/sekund vid ett 5-årsregn i 

planerad situation utan fördröjning och 43 l/s efter fördröjning. I beräkningen är hänsyn 

tagen till klimatförändringar. 

Föroreningsberäkningar som har utförts i StormTac visar att samtliga modellerade 

ämnen som följer med dagvattnet från utredningsområdet minskar sin belastning och 

koncentration i planerad situation jämfört med befintlig situation. Föroreningsnivån inom 

utredningsområdet beräknas i befintlig situation vara låg-måttlig och i planerad situation 

efter rening vara låg enligt Tyresö kommuns riktvärden.   
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1. INLEDNING 

Structor Vatten & Miljö Uppsala AB har av Aros Bostadsutveckling AB fått uppdraget att 

utföra en dagvattenutredning inför planerad exploatering på fastigheterna Bävern 4 och 

Bävern 5 inom detaljplanen Bäverbäcken, belägen i Tyresö kommun. Det planeras för 

flerbostadshus med underjordiskt garage, och kvartersmark med grönytor och 

uteplatser. Befintliga byggnader består av industrifastigheter.1 

Syftet med föreliggande dagvattenutredning är att beskriva hur den kommande 

exploateringen kommer att påverka dagvattnet och hur det i sin tur kan påverka 

recipienten och närliggande områden. Vidare syftar utredningen till att klargöra hur 

dagvatten kan tas om hand lokalt inom utredningsområdet. Dagvattenhanteringen 

kommer att ske efter Tyresö kommuns riktlinjerför dagvattenhantering och kommer att 

baseras på befintligt material från beställare och givna förutsättningar. 

Bävern 4 och 5 kommer hädanefter att benämnas utredningsområdet.  

1.1. Underlag 
Föreliggande dagvattenutredning baseras på bland annat följande underlag: 

• Riktlinjer för dagvattenhantering i Tyresö kommun 

• Publikation P110 – Avledning av dag-, drän-, och spillvatten (Svenskt Vatten, 

2016).   

• Planritning över gårdsytor med beläggningar för planerad situation (Urbio, 2018-

02-20) 

• Grundkarta i DWG-format (Aros Bostadsutveckling AB, 2018-02-12).  

• Situationsplan och takplan (Waldemarson Arkitekter, 2018-02-23). 

• Markteknisk undersökningsrapport, 2018. Sigma Civil  

• PM Geoteknik, 2017 rev 2018. Sigma Civil 

För fullständig litteraturlista, se referenser. 

  

                                                 

1 Planbeskrivning - Tyresö Kommun, 2017 
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1. Områdesbeskrivning 
Utredningsområdet är beläget i norra Bollmora, Tyresö kommun och omfattar en yta på 

cirka 3 675 m2, se figur 2-1. Utredningsområdet är beläget mellan Tyresövägen (väg 229) 

i söder och Bäverbäcksvägen i norr. Inom utredningsområdet finns idag 

industrifastigheter och norr om utredningsområdet finns en golfbana.  

 
Figur 2-1. Översiktskarta där utredningsområdets ungefärliga gräns är markerad med en 

gulstreckad linje (Hybridfoto från Eniro, 2018-02-13).  

2.2. Planerad bebyggelse 
Aros Bostadsutveckling AB har planerat att bygga tre flerbostadshus som rymmer cirka 

130 lägenheter fördelade på sex våningar, se figur 2-2. Flerbostadshusen kommer att ha 

hårda tak och ska avvattnas i öppna rännor till regnträdgårdar.   

Gården kommer utgöras av gröna ytor med buskar, träd, utrymmen för lek och mer 

hårdgjorda vistelseytor, se Figur 2-3. Parkering kommer att placeras i underjordiskt 

garage. Det gör att gården delvis kommer vara ovanpå bjälklag. Hur stor överbyggnaden 

kommer bli är inte fastställt men det antas att den kommer vara tillräcklig för att kunna 

ha en naturlig och varierande växtlighet. Taken över garageramp och cykelparkering 

kommer att beläggas med ett sedum-ört-gräs-system (gröna tak).  
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Figur 2-2. Illustration över planerad byggnation (bild från planbeskrivning tillhörande Detaljplan 

för hotell och bostäder vid Bäverbäcken, Stadsbyggnadsförvaltningen Tyresö kommun 

(samrådshandling, 2017)) 

 
Figur 2-3. Illustrationsplan över utredningsområdet. Streckad linje visar utbredning av 

parkeringsgarage under mark (bild från Urbio (landskapsarkitekt), erhållen 2018-02-20).  

2.3. Recipient 
Idag rinner dagvattnet i utredningsområdet till Albysjön. Albysjön har på senare år erhållit 

lägre fosforhalter vilket har lett till att den klassas som en måttligt näringsrik sjö. En av 

anledningarna till detta är att sjön Tyresö-Flaten uppströms Albysjön (Figur 2-4) tar hand 

om stora mängder fosfor som sedimenterar i sjön. Tyresö kommun har även anlagt 

kolardammarna som, framförallt under sommarperioden, sänker tillförseln av 

näringsämnen och tungmetaller i sjöarna. Albysjön räknas inte som en vattenförekomst 
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men är en del av Tyresåns stora samlade sjösystem på Södertörn. Systemet innehåller 

cirka 30 sjöar och omfattas av allt från små skogstjärnar till stora näringsrika slättsjöar. 

Enligt Sveriges Vatteninformationssystem (VISS) senaste statusklassning, har Tyresån 

(SE656944-164051) dålig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status (beslutad 

2017-02-23).2 Huvudsakliga orsaken till Tyresåns miljöproblem beror på övergödning.  

Albysjöns utlopp påverkar i synnerhet Kalvfjärden som också är vattenförekomst 

(SE591280-182070)3, se Figur 2-4. Kalvfjärden omfattas av miljökvalitetsnormer och har 

enligt Sveriges Vatteninformationssystem (VISS) senaste statusklassning måttlig 

ekologisk status och uppnår ej god kemisk status (beslutad 2017-02-23). Huvudsakliga 

orsaken till Kalvfjärdens miljöproblem beror på växtplankton och klorofyll. På grund av 

övergödningen av Kalvfjärden har kvalitetskravet bestämts till god ekologisk status 2027 

(inte god ekologisk status och inte tidsfrist till år 2021). Huvuddelen av tillförseln av 

näringsämnen kommer från utsjön och därför har övergödningen satts med tidsfrist på 

2027 istället för 2021. För att klara av god kemisk ytvattensstatus, har undantag gjorts i 

form av mindre bestämda krav för bromerad difenyleter (PBDE), kvicksilver och 

kvicksilverföreningar. Motivet är att det inte har bedömts tekniskt möjligt att minska 

halterna av dessa till nivån som uppfyller god kemisk ytvattenstatus.4 

Kalvfjärden är även kopplad till skyddade området Tyresta-Åva. Kvalitetskraven på 

Tyresta-Åva är gynnsamt tillstånd och det berör områdestyperna Natura 2000 SPA 

Fågeldirektivet och Natura 2000 SCI Habitatdirektivet.5  Natura 2000 är ett nätverk av 

skyddade områden för att stoppa utrotningen av arter och livsmiljöer i hela EU.  

                                                 

2 VISS – Vatteninformationssystem Sverige, Tyresån, 2017. 
3 VISS – Vatteninformationssystem Sverige, Kalvfjärden, 2017. 
4 Ibid 
5 Ibid 
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Figur 2-4. Sjöar och vattendrag som kan eller blir påverkade av dagvatten från 

utredningsområdet. Flygfoto från Eniro (2018-02-27). 

2.4. Markavvattningsföretag 
I utredningsområdet finns det ett markavvattningsföretag, Bollmora-Gimmerstad 

torrläggningsföretag. Kommunen arbetar för att torrläggningsföretaget ska upphävas.6  

2.5. Hydrogeologi 

2.5.1. Topografi 

Topografin inom utredningsområdet har en lutning från cirka +30 i söder ned mot cirka 

+29,3 i norr (RH 2000).  

2.5.2. Jordarter 

Enligt SGU:s jordartskarta består jordarterna inom utredningsområdet av fyllning med 

underliggande lager av torv. Jorddjupet uppskattas variera mellan cirka 1 – 3 meter. 

                                                 

6 Detaljplan för hotell och bostäder vid Bäverbäcken, Tyresö kommun, 2017 
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Enligt marktekniska undersökningar består jordenlagren av fyllningslager med en 

mäktighet på cirka 3 – 5 meter som underlagras av silt och finkornig friktionsjord. Djup 

till berg varierar mellan 2 – 12 meter.7  

2.5.3. Grundvatten 

Hydrogeologiska undersökningar har utförts av Sigma Civil 24 augusti 2017. Från 

resultatet framgår att det söder om utredningsområdet, vid Tyresö golfbana, finns risk 

för artesiskt grundvatten, vilket innebär att grundvattnets trycknivå ligger högre än 

markytan. Grundvattennivåmätningar utfördes under samma period. Den högsta 

grundvattennivån uppmättes i grundvattenrör W7 beläget strax norr om 

utredningsområdet och var då 2,5 meter under markytan (+26,4 RH 2000).8 I markteknisk 

utredning från 2018 uppmättes grundvattennivåerna till 4 - 7,8 meters djup på 

närliggande fastighet.9  

Grundvattennivåerna varierar dock naturligt över året och mellan olika år. Högst är 

grundvattennivåerna vanligtvis under vår och senhöst, och som lägst under 

sensommaren. Då grundvattennivåerna (2017) uppmättes under en period då 

grundvattennivåer vanligtvis är låga är det sannolikt att grundvattenytan kan stiga 

ytterligare vid blötare perioder, som exempelvis efter snösmältningen.  

2.5.4. Markföroreningar 

Sigma Civil har även kontrollerat föroreningssituationen i marken i tre punkter inom 

utredningsområdet. Inga analyserade föroreningar har påträffats i halter över känslig 

markanvändning (KM). På närliggande fastighet påträffades det PAH-H, PAH-M och 

aromater C8-C10 i halter över KM eller mindre känslig markanvändning (MKM) 10 . 

Eftersom det har drivits industriverksamhet på området och att det i fyllningsmassorna 

kan förekomma föroreningar heterogent kan det inte uteslutas att det inte finns 

föroreningar på platsen. Dagvattenanläggningar med infiltration bör inte placeras på 

förorenad mark då den ökade infiltrationen riskerar att mobilisera föroreningarna i 

marken.  

2.6. Befintlig dagvattenhantering 
Idag saknar fastigheterna dagvattenanslutning till kommunala ledningar. Antingen 

infiltrerar dagvattnet lokalt eller rinner ut i Bäverbäcken via dike eller privat ledning. Från 

Bäverbäcken rinner vattnet genom Kolardammarna till Albysjön och slutligen till 

vattenförekomsten Kalvfjärden.11  

                                                 

7 Sigma Civil, 2018, Markteknisk undersökningsrapport 
8 Sigma Civil, 2018. PM Geoteknik 
9 Sigma Civil, 2018, Markteknisk undersökningsrapport 
10 Sigma Civil, 2018. PM Geoteknik 
11 Detaljplan för hotell och bostäder vid Bäverbäcken, Tyresö kommun, 2017. Samrådshandling. 
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3. KRAV PÅ DAGVATTENHANTERING 

3.1. Riktlinjer för dagvattenhantering i Tyresö kommun 
Tyresö kommun har tagit fram riktlinjer för dagvattenhantering12 i kommunen för att 

lättare kunna uppnå EU:s vattendirektiv och Sveriges miljömål som rör yt- och 

grundvatten. Riktlinjerna beskriver hur dagvatten ska hanteras utifrån hur förorenat det 

är och känslighet på dagvattnets recipient. Riktlinjerna kan sammanfattas enligt 

punktlistan nedan.  

• Dagvattnet ska i första hand omhändertas lokalt inom tomtmark där så är 

lämpligt. Där förutsättningar för infiltration saknas ska vattenflödet vid behov 

utjämnas och fördröjas innan avledning. 

• Beroende på dagvattnets föroreningsklass kan viss rening komma att krävas före 

avledning till recipient. 

• Avrinningen från ett område bör inte öka jämfört med förhållandena innan 

eventuell exploatering. 

• Dagvattenanläggningar bör utformas så att de blir en tillgång i tätortsbilden eller 

resurs för bevattning av grönytor.  

• Spill- och dagvatten ska alltid avledas separat.  

• Möjligheten att tillämpa naturanpassade öppna system istället för ledningar ska 

beaktas.  

Dagvatten i Tyresö kommun delas in i föroreningsklasser 1 – 5 genom jämförelse med 

riktvärden13 för föroreningshalter som Tyresö kommun har tagit fram. Varje recipient har 

också klassats från mindre känslig till mycket känslig. Beroende på föroreningsnivå i 

dagvattnet och känslighet hos recipienten bestäms behovet av rening.  

Utredningsområdet bedöms efter föroreningsberäkningar vara inom föroreningsklass 2, 

som är Låga till måttliga halter av föroreningar. Recipienten Albysjön klassas enligt 

riktlinjerna som mycket känslig vilket medför att ingen rening – viss rening av dagvattnet 

krävs. Efter reningsåtgärder bör föroreningsnivån ligga på Låga halter.  

3.2. Miljökvalitetsnormer 

Målet med dagvattenhanteringen med avseende på miljökvalitetsnormer är att 

föroreningsbelastningen från området inte ska öka i planerad situation. Då avrinningen 

kan komma att öka efter exploatering på grund av tillkommande hårda ytor redovisas 

även belastningen i mängd föroreningar från planområdet per år och inte endast 

föroreningshalter. 

                                                 

12 Riktlinjer för dagvattenhantering i Tyresö kommun, Tyresö kommun, 2017. 
13 Ibid. 
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3.3. Dimensionering enligt Svenskt Vatten 

Dimensionerande flöde beräknas enligt Svenskt Vattens rekommendationer i P104, P105 

och P110.  

4. DAGVATTENBERÄKNINGAR 

4.1. Markanvändning  
Utredningsområdet är i befintlig situation till största delen hårdgjort och kan delas upp i 

takyta, hårdgjorda ytor med asfalt eller grusbeläggning och en mindre grönyta. Att 

marken är till stor del hårdgjord gör att avrinningen i befintlig situation är relativt stor 

och snabb. I planerad situation kommer taken utgöra något mindre del av området. 

Komplementbyggnader såsom cykelparkering och garageramp kommer ha grönt tak 

medan bostadshusen kommer ha hårt tak. Gården kommer att utgöras till största del av 

gröna ytor men även en del hårdgjorda gångytor. Sydöstra delen av utredningsområdet 

är underbyggt med garage. Se markanvändning i Figur 4-1, Figur 4-2, och Tabell 4-1. 

 

Figur 4-1. Markanvändning i befintlig situation. 

 
Figur 4-2. Markanvändning i planerad situation. baseras på arbetsmaterial i en planritning från 

Urbio (landskapsarkitekt) daterad 2018-02-20 och på situationsplan från Waldemarson (arkitekt) 

daterad 2018-02-20. 
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Tabell 4-1. Markanvändning och avrinningskoefficienter för utredningsområdet för befintlig 

situation och planerad situation. 

Markanvändning Avrinningskoefficient 

[-] 

Befintlig 

situation 

[m2] 

Planerad 

situation 

[m2] 

Hårdgjort tak 0,90 2 115 1 550 

Grönt tak 0,30(1)(2) - 213 

Balkonger 0,90 - 160 

Hårdgjord yta 0,70 1 506 618 

Sand 0,10 - 20 

Grönyta 0,10 54 1 033 

Grönyta med 

fördröjningszon 
0,10(2) - 82 

Total area [m2] 

 
3 675 3675 

Total avrinningskoefficient 

 
0,81 0,60 

Total reducerad area (hårdgjord yta) 

 
2 963 2 212 

(1) Med antagande om 10 mm fördröjning i grönt tak.  

(2)  Vid beräkning av planerad situation efter fördröjning har denna koefficient satts till 1.  

4.2. Dimensionerande regn och dagvattenflöden  
Dimensionerande dagvattenflöden har beräknats enligt Svenskt Vatten P110 med 

rationella metoden som beskrivs med Ekvation 1.  

Qdim = A * ф * I(t) * Kf    (Ekvation 1) 

Qdim = Dimensionerande flöde  A=Area 

ф = Avrinningskoefficient   Kf=Klimatfaktor 

I(t) = Regnintensitet beroende av regnets varaktighet t 

Avrinningskoefficienten beror av markanvändningen och dess infiltrationsegenskaper. 

Regnintensiteten beror av återkomsttid och regnets dimensionerande varaktighet. 

Utredningsområdet klassas som tätt bostadsområde och därför ska dagvattensystem 

dimensioneras efter ett regn med 5 års återkomsttid enligt Svenskt Vatten P110. 

Regnintensiteten för dimensionerande regn baseras på nederbördsstatistik för 

Stockholm för åren 1984 – 2006.14 Svenskt Vatten rekommenderar att dimensioneringen 

ska ta hänsyn till att regnen förväntas bli mer intensiva i framtiden som följd av 

klimatförändringen. Vid regn med varaktighet under en timme, som i det här fallet, 

rekommenderas att regnintensiteten räknas upp med en faktor 1,25 vid dimensionering 

av nya dagvattensystem.   

                                                 

14 Svenskt Vatten publikation P110, 2016, tabell 10.1.  
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Dimensionerande dagvattenflöde beräknas minska från 58 liter/sekund i befintlig 

situation till 51 liter/sekund i planerad situation och utjämnas till omkring 43 liter/sekund 

vid hänsyn till fördröjningsåtgärder (Tabell 4-2).  

Tabell 4-2. Dimensionerande regnintensitet och dagvattenflöde vid ett 5-årsregn för befintlig 

situation och planerad situation med och utan fördröjning. 

 

Befintlig 

situation 

 Planerad 

situation 

utan 

fördröjning 

Planerad 

situation med 

fördröjning 

Dimensionerande 

återkomsttid 
5 år 

 
5 år 5 år 

Rinntid  Uppfyllnadstid 
8 

min 

0 

min 

 8 

min 
0 min 8 min 

5(1) 

min 

Dimensionerande 

regnvaraktighet 
10 min 

 
10 min 15 min 

Klimatfaktor 1,0  1,25 1,25 

Dimensionerande 

regnintensitet  
185 l/s 

 
231 l/s 180 l/s 

Dimensionerande 

dagvattenflöde 
58 l/s 

 
51 l/s 43 l/s 

(1) Med en antagen fördröjning om 10 mm regndjup för större delen av utredningsområdet15. 

4.3. Föroreningar i dagvatten 
Föroreningsbelastningen från utredningsområdet i befintlig situation och planerad 

situation har beräknats i dagvatten- och recipientmodellen StormTac (webbversion 

v18.1.1). I StormTac används schablonhalter av föroreningar, vilka baseras på resultat av 

flödesproportionella provtagningar för olika typer av markanvändningar. 

Föroreningshalter i dagvatten har stor variation mellan olika platser och tidpunkter, 

vilket gör att beräkningar utifrån dessa schablonhalter inte kommer att bli exakta utan 

kan ses som uppskattningar. I tabell 4-3 redovisas resultaten för beräkningarna av 

föroreningsmängder och Tabell 4-4 för föroreningshalter.  

I beräkningarna har markanvändningarna tak, parkering och parkmark använts för 

befintlig situation. Att det finns industriverksamhet på utredningsområdet har ej tagits 

med i beräkningarna och det förutsätts att det ej sker någon rening av dagvattnet. För 

att beskriva planerad situation har markanvändningarna tak, grönt tak, gräsyta och gång- 

och cykelväg använts. Det har antagits att avvattning från hälften av de hårdgjorda 

takytorna leds till biofilter för fördröjning och rening medan resten avleds utan 

föregående fördröjning. I Bilaga 1 redovisas modelluppbyggnad och beräkningsresultat 

från StormTac. 

                                                 

15 WRS AB, RISE Urban Management, 2017. Dagvatten PM beräkningsmetodik. s 35-41 
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Resultaten tyder på att föroreningsnivån är låg-måttlig i befintlig och planerad situation 

innan rening och låg efter rening. Belastningen och koncentrationen av samtliga 

modellerade föroreningar i dagvattnet från utredningsområdet förväntas minska i 

planerad situation jämfört med befintlig situation. Förutsatt att dagvattnet når 

Bäverbäcken och Albysjön på liknande sätt både i befintlig och planerad situation 

bedöms inte utredningsområdets ombyggnation försvåra möjligheten att nå MKN för 

vattenförekomsterna Tyresån och Kalvfjärden eller försämra vattenmiljön i Albysjön.   

Tabell 4-3. Beräknad föroreningsbelastning och föroreningskoncentration i utgående dagvatten 

från utredningsområdet i befintlig situation och i planerad situation utan och med rening.  

Ämne Enhet 
Befintlig 

situation 

Planerad 

situation 

utan 

rening 

Planerad 

situation 

med 

rening 

Förbättring 

jämfört med 

befintlig 

situation 

Fosfor, P kg/år 0,18 0,15 0,13 28 % 

Kväve, N kg/år 3,1 2,7 2,2 29 % 

Bly, Pb g/år 24 4,1 3,2 87 % 

Koppar, Cu g/år 37 17 15 59 % 

Zink, Zn g/år 130 38 28 78 % 

Kadmium, Cd g/år 1,3 0,9 0,56 57 % 

Krom, Cr g/år 15 6,3 5,2 65 % 

Nickel, Ni g/år 16 5,9 4,4 73 % 

Kvicksilver, Hg g/år 0,039 0,019 0,019 51 % 

SS(1) kg/år 130 32 23 82 % 

Olja kg/år 0,55 0,24 0,24 56 % 

PAH 16 g/år 2,9 0,55 0,36 88 % 

(1) SS: suspenderat material.  
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Tabell 4-4. Föroreningshalter i dagvatten från utredningsområdet. Jämförelse med Tyresös 

riktvärden för föroreningsnivåer enligt färger. Låg föroreningsnivå, måttlig föroreningsnivå, hög 

föroreningsnivå, riktvärde saknas.  

Ämne 

Befintlig 

situation 

[µg/l] 

Planerad situation 

utan rening 

[µg/l] 

Planerad situation 

med rening 

[µg/l] 

Fosfor, P 88 93 80 

Kväve, N 1500 1700 1400 

Bly, Pb 12 2,6 2 

Koppar, Cu 18 10 9,2 

Zink, Zn 65 24 18 

Kadmium, Cd 0,62 0,56 0,35 

Krom, Cr 7,4 4 3,3 

Nickel, Ni 7,7 3,7 2,8 

Kvicksilver, Hg 0,019 0,012 0,012 

SS(1) 62 000 20 000 14 700 

Olja 270 150 152 

PAH 16 1,4 0,34 0,23 

5. DAGVATTENHANTERING 

Med utformning av utredningsområdet enligt erhållet underlag krävs ingen fördröjning 

av dagvattenflödet för att uppnå kravet om att inte öka dimensionerande 

dagvattenflöde. Det beror på att marken har mycket hög hårdhetsgrad i befintlig 

situation och kommer att bli mer genomsläpplig i planerad situation.  

Det behövs heller ingen rening med hänsyn till recipientens möjlighet att uppnå 

miljökvalitetsnormer eftersom alla modellerade ämnen beräknas minska i planerad 

situation även innan reningsåtgärder.  

Dagvattenhanteringen med den fördröjning som föreslås (Figur 5-1) har dock flera 

positiva effekter jämfört med direkt bortledning i slutna dagvattenledningar.  

• Föroreningssituationen i dagvattnet minskas betydligt, till låg föroreningsnivå.  

• Dagvattenflödet reduceras och flödestoppar utjämnas.  

• Dagvattnet synliggörs och kan vara ett estetiskt tilltalande inslag i gårdsmiljön. 

• Gröna tak kan bidra positivt till den estetiska miljön och den biologiska 

mångfalden jämfört med konventionella tak. 

• Gräsytor får bevattning. 

• Dagvattnet får större möjlighet att infiltrera och bilda grundvatten. 
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Figur 5-1. Dagvattenhanteringsplan för utredningsområdet. 

5.1. Systemlösning 

5.1.1. Tak 

Bostadshusens tak avvattnas med utvändiga stuprör försedda med utkastare. Det är bra 

om så mycket takvatten som möjligt kan avvattnas till stuprör på norra sidan av 

byggnaderna eftersom det är bättre förhållanden för infiltration i marken som inte ligger 

ovanpå bjälklag. Från utkastare leds dagvattnet via ytlig avrinning i dike, ränna eller 

liknande mot regnträdgårdar där fördröjning sker innan vidare avledning mot ny 

dagvattenservis mot Bäverbäcksvägen. Regnträdgårdarna utformas med 300 millimeters 

fördröjningszon och minst 500 millimeter substrat. Där det inte är möjligt att leda vattnet 

till regnträdgårdar kan dagvattnet ledas via ett par meter ränndalsstenar och 

erosionsskydd till gräsmatta.   

Taken på komplementbyggnaderna planeras vara vegetationsklädda. I flödes- och 

föroreningsberäkningar har ett fördröjningsdjup om 10 millimeter regn antagits på de 

gröna taken. Överskottsvatten från dessa kan ledas ut på grönytor via stuprör och 

utkastare.  

Det råder oklarheter om vilka jordarter som finns inom utredningsområdet och vilken 

genomsläpplighet dessa har. Enligt SGU:s kartvisare består jordarterna av fyllning 

ovanlagrad torv och enligt PM Geoteknik av Sigma Civil AB (2017) består jordlagren av 

fyllning ovanlagrad silt. Om jorden har låg genomsläpplighet, såsom silt, kan dränering 

och dagvattenbrunnar behövas i samband med att takvatten släpps ut över grönytor. 

5.1.2. Gård  

Gården planeras vara övervägande grön vilket gör att avrinningen är låg. Gångytor och 

andra hårdgjorda ytor bör, där det är möjligt, höjdsättas så att avrinning sker mot 

grönytor. Regnträdgårdarna placeras i lågpunkter så att dagvattnet från närliggande 

gårdsmark ansamlas i dem. Regnträdgårdarna utformas med 300 millimeter 

fördröjningszon och minst 500 millimeter substrat. 
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Längs med plattsättningen i södra delen föreslås ett mindre svackdike längs med den 

hårdgjorda ytan som fångar upp avrinningen och transporterar det till dagvattenledning. 

Om svackdiket exempelvis utförs 1 meter brett, 50 meter långt och 0,1 meter djupt på 

mitten kan svackdiket fördröja minst 10 millimeter regn från den hårdgjorda ytan i ett 

ytligt magasin. Ett större svackdike rekommenderas, exempelvis 1,5 meter brett och 

0,25 meter djupt med lutning omkring 1 %, så att det har förmåga att transportera minst 

ett 5-årsregn och har möjlighet att fånga upp eventuell avrinning från naturmarken i 

söder vid kraftiga regn.   

5.1.3. Parkeringsgarage 

Under del av gården kommer parkeringsgarage anläggas. Över in- och utfartsrampen 

kommer det vara tak för att inte regnvatten ska ta sig ner i garaget. Höjdsättningen av 

gata och gård vid infarten är viktig för att se till så att avrinning inte rinner ner till 

parkeringsgaraget. En dagvattenränna kan anslutas till in- och utfartsrampen för 

omhändertagande av regn och smältande snö som släpper från fordon när de kör in i 

parkeringsgaraget. 

Garaget föreslås inte utrustas med anslutning till dagvattensystemet för regn- och 

smältvatten från fordon då det uppskattningsvis kommer vara mycket små flöden. På så 

sätt undviks att miljögifter som finns i smält- och regnvatten från fordon sprids till 

avloppsverk eller till dagvattenrecipienten. 

Regn- och smältvatten som samlas i garaget får därmed dunsta bort och rengöring sker 

med sopning eller på likvärdigt sätt. Uppsopat damm och smuts omhändertas som farligt 

avfall. Alternativt kan rännor utan utlopp placeras i låglinje i garaget och uppsamlat regn- 

och smältvatten samt skräp rensas manuellt med slamsugning.  

5.2. Principlösningar 

Nedan beskrivs föreslagna dagvattenlösningars utformning, reningsförmåga och 

skötselbehov.  

5.2.1. Gröna tak 

Vegetationsklädda tak kan fördröja dagvatten i substratets porer och reducera 

avrinningen genom växtupptag och avdunstning. Förutom att ha en funktion i 

dagvattenhanteringen kan gröna tak ge mervärden i form av ekosystemtjänster. Exempel 

på detta är ökning av biologisk mångfald, estetiska värden de kan även påverka 

luftkvaliteten positivt och till viss mån vara bullerdämpande.  

Det finns många typer av gröna tak (Figur 5-2). Nuförtiden finns det tunna gröna tak som 

kan fördröja stora mängder vatten men generellt har tjockare gröna tak möjlighet till 

större variation av växter och har större förmåga att fördröja vatten. Växterna bör tåla 

torka bra och inte behöva gödslas eftersom näringsämnen då kan läcka från taket.  
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Regn som faller på tak är förhållandevis rent vilket gör att gröna tak inte har någon större 

reningsfunktion utan mer en volymreducerande funktion.  

Skötsel av gröna tak innebär en del rensning av ogräs, stödsådd, kontroll och rensning 

av dräneringsfunktion och stuprör ett par gånger per år. Eventuellt behov av gödsling 

och bevattning kan förekomma.   

5.2.2. Utkastare till grönyta 

Stuprör kan förses med utkastare som leder vattnet till grönytor där det kan infiltrera (). 

När takvattnet leds till gröna ytor fördröjs vattnet, renas och kan bilda grundvatten. 

Under utkastaren läggs något hårt material, exempelvis en ränndalssten, som dels 

hindrar vattnet från att erodera marken och dels leder vattnet ut från byggnaden ungefär 

Figur 5-2. Olika typer av gröna tak. Övre raden: Tak med uteplats (T.V.), och exempel på biotoptak 

(T.H.). Nedre raden: Sedumtak (T.V.) och sedum-ört-grästak (T.H.). Samtliga bilder är hämtade från 

Vegtechs bildbibliotek.  
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tre meter för att vattnet inte ska rinna tillbaka mot byggnaden. Marken ska luta ut från 

huset. Vid slutet av ränndalen läggs ett erosionsskydd av typ makadam.  

5.2.3. Regnträdgårdar 

Regnträdgårdar kallas även regnbäddar, rain gardens, biofilter eller växtbäddar med 

fördröjningszon. Det är en planteringsyta anpassad för fördröjning och rening av 

dagvatten och har en ytlig fördröjningszon ovan jordytan (Figur 5-4). Under 

jordsubstratet läggs ett lager sand och ett grövre, dränerande lager. En 

dräneringsledning leder vattnet till dagvattenledningar om underliggande jord inte har 

tillräcklig genomsläpplighet för att låta allt perkolera direkt ner i marken. Det ska finnas 

en bräddfunktion som kan leda vidare vattnet om fördröjningszonen är full. 

Reningen i en regnbädd sker när vattnet infiltrerar genom växter och substrat. En del av 

näringsämnen och föroreningar tas upp av växterna eller fastläggs i substratet och en del 

organiska ämnen bryts ner av mikroorganismer. Reningsförmågan hos regnträdgårdar är 

hög, upp till 80-90 % för partikelbundna föroreningar16.  

Skötselnivån på en regnträdgård är jämförbar med andra planteringar. Förutom rensning 

av ogräs och så vidare behövs kontroll och rensning av in- och utlopp. På lång sikt kan 

substratet behöva bytas ut för att bibehålla sin infiltrationskapacitet om det har satts igen 

                                                 

16 Stockholm Stad, 2018. Nedsänkta växtbäddar. Hämtat 2018-03-02 

http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/nvb.pdf 

Figur 5-3. Stuprörsutkastare mot grönyta. 
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av finare partiklar och för att det efter en tid kan finnas mycket föroreningar som fastlagts 

i substratet som kan börja frisättas igen.   

5.2.4. Svackdike 

Ett svackdike är en nedsänkt svacka i en grönyta som har förmåga att transportera, 

fördröja och rena dagvatten (Figur 5-5). Det är viktigt att kanten mellan den hårdgjorda 

ytan och slänten är något nedsänkt så att vattnet kan rinna ner i svackdiket.  

Reningsförmågan i svackdiken varierar beroende på utformning, jord, lutning och hur 

mycket som infiltrerar. Studier har visat på omkring 20 % rening av partikelbundna 

föroreningar17. Skötsel av svackdiken består främst i klippning av gräs och rensning för 

att bibehålla den hydrauliska kapaciteten samt kontroll av utlopp. 

                                                 

17 Stockholm Stad, 2018. Svackdiken. Hämtat 2018-03-02 

http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/svd_h.pdf 

Figur 5-4. Regnträdgård i grönyta (http://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_03.pdf) 

 och princip på regnträdgård med matjord, sand, dränerande lager, bräddrör och dräneringsrör. 

 

Figur 5-5. Svackdike bredvid gångbana i Augustenborg1 och en principskiss på dike med 

dränering och bräddningsbrunn. 

 

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_03.pdf
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6. ÖVERSVÄMNINGSRISKER 

6.1. Ytvatten 
Det föreligger inte någon förhöjd risk för översvämning från ytvatten i 

utredningsområdet. 

6.2. Extrema regn 
Vad som händer med ett område vid extrema regn kan simuleras på olika sätt. 

Skyfallskarteringen från Länsstyrelsen i Stockholms läns WebbGIS18, baseras främst på 

nationella höjdmodellen (2x2 m) och fastighetskartan från lantmäteriet. Således är 

skyfallskarteringen framför allt en topografisk analys där till exempel 

infiltrationskapaciteten hos marken inte har tagits med i beräkningarna. Enligt 

lågpunktskarteringen finns inga instängda områden som riskerar att orsaka problem i 

och med den framtida exploateringen av utredningsområdet (figur 6-1). Dock finns det 

risk för ackumulering av vatten i lågpunkter sydost respektive väster om 

utredningsområdet. Om höjdsättningen ändras kan risken för översvämningar öka.  

Vid detaljprojektering av utredningsområdet är det viktigt att planera för hantering och 

avledning av extrema regn så att inga lågpunkter eller instängda områden skapas där 

dagvattnet kan orsaka skador. När ledningsnäten går fulla vid extrema regn eller skyfall, 

bör kontrollerade översvämningar kunna ske. Vid en kontrollerad översvämning 

ansamlas vatten i en lågpunkt där det inte riskerar att skada infrastruktur eller byggnader. 

Byggnader bör också höjdsättas så att de ligger högst medan grönytor och gator 

placeras lägst. Gator bör kunna agera som sekundära avrinningsvägar då 

dagvattensystemet är fullt. Utredningsområdet har goda möjligheter att avleda extrema 

regn då det inte planeras några instängda områden där vatten kan ansamlas vid 

byggnader. 

Regnintensiteten vid ett 100-årsregn med klimatfaktor är 611 liter/sekund hektar. För att 

beräkna dagvattenflödet används Ekvation 1, men avrinningskoefficienterna sätts alla till 

1 i det här fallet då alla ytor antas bli mättade snabbt. Flödet vid ett 100-årsregn beräknas 

uppgå till 225 liter/sekund från utredningsområdet.  

                                                 

18 Länsstyrelsen Stockholms län, PM Lågpunktskartering och flödesackumulation, 2015-06-17  
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Figur 6-1. Områden i och omkring utredningsområdet som riskerar att översvämmas vid skyfall. 

Flödesackumulationslinjer med tillrinningsområde mindre än 10 hektar redovisas med blå linjer 

och lågpunkter där vatten riskerar att ansamlas vid skyfall redovisas med blå polygoner.19  

  

                                                 

19 Länsstyrelsens Geodatakatalog 2018-02-13 (Hybridkarta från Eniro, 2018-02-13). 
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Bilaga 1 Resultat föroreningsberäkningar StormTac 

Befintlig situation 
StormTac Web v18.1.1 

Filnamn: Bäverbäcken 

Datum: 2018-03-05 

 

Resultatrapport StormTac Web 

I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web. 

 

1. Avrinning 

 

1.1 Indata 

 

Avrinningsområden 

 

Volymavrinningskoefficienter 
ᵩ
v och area per markanvändning (ha).  

Markanvändning ᵩ
v 

ᵩ
 

A1 

Befintlig situation 
Tot 

Parkering 0.70 0.70 0.15 0.15 

Parkmark 0.10 0.10 0.0054 0.0054 

Takyta 0.90 0.90 0.21 0.21 

Totalt 0.81 0.81 0.37 0.37 

Reducerad avrinningsyta (hared)   0.30 0.30 

Reducerad dim. area (hared)   0.30 0.30 

 

Rinnsträcka, rinnhastighet och dimensionerande regnvaraktighet 

  A1 

Befintlig situation 

Klimatfaktor fc 1.00 

Rinnsträcka m 70 

Rinnhastighet m/s 1.0 

Dim. regnvaraktighet min 10 

 

 
 

2. Föroreningstransport 

 

2.1 Utdata 

 

Föroreningsmängder (dagvatten+basflöde) utan rening 

 

Föroreningsmängder (kg/år). 

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

A1 
Befintlig 

situation 
0.18 3.1 0.024 0.037 0.13 0.0013 0.015 0.016 0.000039 130 0.55 0.0029 0.000053 



 Total 0.18 3.1 0.024 0.037 0.13 0.0013 0.015 0.016 0.000039 130 0.55 0.0029 0.000053 

 

 

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 

0.49 8.4 0.064 0.10 0.36 0.0035 0.041 0.043 
0.0001

1 
350 1.5 0.0079 

0.0001

4 

 

 

 

Föroreningshalter (dagvatten+basflöde) utan rening 

 

Föroreningshalter (ug/l). Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade celler visar överskridelse av riktvärde 

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

A1 Befintlig situation 88 1500 12 18 65 0.62 7.4 7.7 0.019 62000 270 1.4 0.026 

 Total 88 1500 12 18 65 0.62 7.4 7.7 0.019 62000 270 1.4 0.026 

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

 

 

4. Föroreningsreduktion 

 

4.2 Utdata 

 

Reningseffekter (%) 

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

A1 Befintlig situation              

 

 

Summa belastning kg/år efter rening 

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

A1 
Befintlig 

situation 
0.18 3.1 0.024 0.037 0.13 0.0013 0.015 0.016 0.000039 130 0.55 0.0029 0.000053 

 Total 0.18 3.1 0.024 0.037 0.13 0.0013 0.015 0.016 0.000039 127 0.55 0.0029 0.000053 

 

 

Summa föroreningshalt ug/l efter rening 

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

A1 Befintlig situation 88 1500 12 18 65 0.62 7.4 7.7 0.019 62000 270 1.4 0.026 

 Total 88 1498 12 18 65 0.62 7.4 7.7 0.019 61970 270 1.4 0.026 

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

 

Planerad situation med fördröjning 
StormTac Web v18.1.1 

Filnamn: Bäverbäcken 



Datum: 2018-03-05 

 

Resultatrapport StormTac Web 

I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web. 

 

1. Avrinning 

 

1.1 Indata 

 

Avrinningsområden 

 

Volymavrinningskoefficienter 
ᵩ
v och area per markanvändning (ha).  

Markanvändning ᵩ
v 

ᵩ
 

A3 

planerad situation med fördröjning 

A4 

Plan tak fördröjning 
Tot 

Takyta 0.90 0.90 0.094 0.078 0.17 

Grönt tak 0.31 0.60 0.021 0 0.021 

Gång & cykelväg 0.70 0.70 0.062 0 0.062 

Gräsyta 0.10 0.10 0.11 0 0.11 

Totalt 0.59 0.60 0.29 0.078 0.37 

Reducerad avrinningsyta (hared)   0.15 0.070 0.22 

Reducerad dim. area (hared)   0.15 0.070 0.22 

 

Rinnsträcka, rinnhastighet och dimensionerande regnvaraktighet 

  A3 

planerad situation med fördröjning 

A4 

Plan tak fördröjning 

Klimatfaktor fc 1.25 1.25 

Rinnsträcka m 70 70 

Rinnhastighet m/s 1.0 1.0 

Dim. regnvaraktighet min 10 10 

 

 
 

 

2. Föroreningstransport 

 

2.1 Utdata 

 

Föroreningsmängder (dagvatten+basflöde) utan rening 

 

Föroreningsmängder (kg/år). 

# 
Komment

ar 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg 

S

S 
Oil PAH16 BaP 

A

3 

planerad 

situation 

med 

fördröjnin

g 

0.11 1.9 
0.003

0 
0.013 

0.02

6 

0.0005

4 

0.004

5 

0.003

9 

0.00001

7 

2

0 
0.24 

0.0003

5 

0.00000

85 



A

4 

Plan tak 

fördröjnin

g 

0.04

1 

0.8

3 

0.001

2 

0.003

5 

0.01

3 

0.0003

6 

0.001

8 

0.002

0 

0.00000

14 

1

1 

0.001

6 

0.0002

0 

0.00000

44 

 Total 0.15 2.7 
0.004

1 
0.017 

0.03

8 

0.0009

0 

0.006

3 

0.005

9 

0.00001

9 

3

2 
0.24 

0.0005

5 

0.00001

3 

 

 

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/å

r 

kg/ha/

år 

kg/ha/

år 

kg/ha/

år 

kg/ha/å

r 

0.40 7.4 0.011 0.045 0.10 0.0024 0.017 0.016 
0.0000

51 
86 0.66 0.0015 

0.0000

35 

 

 

 

Föroreningshalter (dagvatten+basflöde) utan rening 

 

Föroreningshalter (ug/l). Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade celler visar överskridelse av riktvärde 

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

A3 
planerad situation 

med fördröjning 
96 1700 2.7 12 23 0.49 4.1 3.5 0.016 18000 220 0.32 0.0077 

A4 Plan tak fördröjning 85 1700 2.5 7.3 27 0.75 3.8 4.3 0.0029 23000 3.3 0.41 0.0093 

 Total 93 1700 2.6 10 24 0.56 4.0 3.7 0.012 20000 150 0.34 0.0082 

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

 

 

4. Föroreningsreduktion 

 

4.2 Utdata 

 

Reningseffekter (%) 

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

A3 planerad situation med fördröjning              

A4 Plan tak fördröjning 53 59 80 59 81 95 60 77 0 74 0 95 46 

 

 

Summa belastning kg/år efter rening 

# 
Kommen

tar 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg 

S

S 
Oil PAH16 BaP 

A

3 

Plan tak 

fördröjni

ng 

0.11 1.9 
0.003

0 

0.01

3 

0.02

6 

0.0005

4 

0.004

5 

0.003

9 

0.00001

7 

2

0 
0.24 0.00035 

0.00000

85 

A

4 

Plan tak 

fördröjni

ng 

0.01

9 

0.3

4 

0.000

23 

0.00

14 

0.00

24 

0.0000

18 

0.000

72 

0.000

48 

0.00000

14 

2.

9 

0.00

16 

0.00000

98 

0.00000

24 



 Total 0.13 2.2 
0.003

2 

0.01

5 

0.02

8 

0.0005

6 

0.005

2 

0.004

4 

0.00001

9 

2

3 
0.24 0.00036 

0.00001

1 

 

 

Summa föroreningshalt ug/l efter rening 

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

A3 
Plan tak 

fördröjning 
96 1700 2.7 12 23 0.49 4.1 3.5 0.016 18000 220 0.32 0.0077 

A4 
Plan tak 

fördröjning 
40 720 0.49 3.0 5.0 0.037 1.5 1.00 0.0029 6100 3.3 0.021 0.0050 

 Total 80 1400 2.0 9.2 18 0.35 3.3 2.8 0.012 14683 152 0.23 0.0069 

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

 

Indata biofilter 

 


