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Sammanfattning 

För närvarande pågår detaljplaneläggning av området Bäverbäcken i Tyresö. 

Inom planarbetet kommer ett hotell med konferenscentrum och markparkering i 

områdets västra del 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 ökat flöde och näring belastning (fosfor och kväve). Transporter 

av tungmetaller och olja förväntas öka efter exploateringen. 

Ökningarna strider 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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 Inledning 

På uppdrag av Handens Hamburgerbar har WRS AB utfört en 

dagvattenutredning för fastigheter Bävern 3 och Gimmersta 1:1, Tyresö. 

Planområdet, som omfattar cirka 0.66 ha, är beläget i norra Bollmora och 

begränsas av Tyresövägen i söder och golfbanan i norr. Den planerade 

exploateringen består av ett hotell med konferenscentrum och markparkering. 

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: 

 

 Utifrån planskissunderlag och analys av platsens förutsättningar utreda 

möjligheter för en flödesutjämnande och renande dagvattenhantering 

inom planområdet. 

 

 Beräkna dimensionerande flöden och utjämningsbehov, samt redovisa 

flöden, föroreningsmängden och utjämnings-och reningsbehov för 

hotellfastigheten. 

 

 Redovisa konkreta exempel på LOD-åtgärder inom kvartersmark, som 

motverkar ökad föroreningsbelastning till ytvattenrecipienterna. 

Föreslagen hantering redovisas på planskiss och i rapport. 

 

 

 Förutsättningar 

 Områdesbeskrivning 

Lokalisering 

Utredningsområdet är ca 0,66 ha stort. I nuläget utgörs planområdet av 

småindustri och upplag (grus). Öster om planområdet finns bebyggelse som 

främst består av enklare skjul och lagerbyggnader. Större delen av området är 

inhägnat och marken består av träd och upplag. Längst i väster finns en 

bevarad skogsdunge med berg i dagen. Norr om Bäverbäcksvägen sluttar 

den gräsbevuxna marken svagt mot golfbanan. Området avgränsas av 

Tyresövägen i söder och Bäverbäcksvägen i väster och norr. (se Figur 1 och 

Figur 2). 
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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. 

Markförhållanden, topografi och avrinningsvägar 

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

delar av fyllning på underliggande lager av torv (se Figur 3). Marken inom 

planområdet är relativt flack och varierar mellan +28 och +30 (RH00; lägg till 

0,54m för konvertering till RH2000). Området avvattnas österut via Fnysdiket 

som rinner centralt genom golfbanan. Det finns inga ytor i utredningsområdet 

som bedöms vara hydrauliskt instängda. 
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Figur 3. Utredningsområdets (ungefärlig utbredning markerad med blå linje) 
naturliga jordlager består av fyllning på torv. Bilden är ett utsnitt från SGU:s 
jordartskarta. 

 Planerad förändring i området 

Detaljplanens syfte är att utveckla området till ett hotell med konferenscentrum 

och tillhörande komplementbyggnader samt markparkering inom den västra 

fastigheten, Bävern 3. Konferens- och festlokalen föreslås uppföras i ett 

våningsplan och hotelldelen i tre våningsplan, med ca 40 rum. 

Komplementbyggnader för källsortering placeras mot Tyresövägen. (se Figur 

4). 

Figur 4. Illustrationsplan som visar framtida markanvändningen på kvarteret 

Bäverbäcken i Tyresö. 
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 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 

 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 

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 

                                           
1
 Länsstyrelsens vatteninformationssystem VISS 

2
Tyresö kommun, 2011, Riktlinjer för dagvattenhantering iTyresö kommun 
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 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 

hotellområdet 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. Eftersom den föreslagna 

hotellfastigheten ligger på ett utfyllt torvområde bedöms förutsättningar finnas 

för infiltration av dagvatten där. 

 Beräknad årsavrinning och 

föroreningsbelastning 

  Årsavrinning utan åtgärder 

Befintlig markanvändningen har karterats utifrån flygfoton och ett platsbesök 

som utfördes den 4 augusti 2015 i samband med en tidigare dagvattenutredning 

för det angränsande kvarteret Bäverbäcken. 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. 

Schablonvärdena för grönområde används för områden med vegetation. Ytan 

framför verksamhetstomten på Bäverbäcksvägen har klassats som upplag. Den 

sammanlagda reducerade4 ytan för området är 0,17 hektar. 

                                           
3 www.stormtac.com 

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

medelavrinningskoefficienten. 



 

 

Dagvattenutredning Stadhotell i Tyesö, Handens Hamburgerbar AB,  

WRS Uppsala AB, 2018-06-01 

9 (18) 

För bestämning av dimensionerande flöden har den s.k. 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 och 100-årsregn (Q2, Q10 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 22 % efter exploatering (Tabell 2) 

Ett 10-årsflöde motsvarar 228 l/s hared
7. I och med ökad hårdgörning innebär det 

att 10-årsflödet ökar från 38 l/s till 60 l/s då den viktade avrinningskoefficienten 

ökar från 0,3 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) 

Före    

Plantering/grönyta 0,41 0,1    0,04 

Upplag 0,16 0,8    0,11 

Takyta 0,01 0,9    0,01 

Totalt före 
exploatering 

   0,57 0,30    0,16 

efter    

Takyta 0,12 0,8    0,10 

Parkering 0,02 0,1    0,002 

Grön parkering 0,07 0,4    0,03 

Asfalt/hårdgjord yta 0,13 0,8    0,13 

Grönyta 0,23 0,1    0,02 

Totalt efter 
exploatering 

0,57 0,46    0,26 

                                           
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. 
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) 

Q100 
(l/s) 

Q100 
inkl. kf 
(l/s) 

       

Totalt före 
exploatering 

23 28 39   48 83  103 

       

Totalt efter 
exploatering 

35 44 60 75 129  161 

 

Områdets flödesutjämnande förmåga är idag med en genomsnittlig 

avrinningskoefficient av 0,3 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 10 m3 för att flödet inte ska öka från planområdet i 

och med exploateringen. Beräkningen har tagit hänsyn till en klimatfaktor på 

1,25. 

 

 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 Tyresö 665 mm9. Notera att 

avrinningskoefficienterna som används för beräkning av föroreningsbelastning 

skiljer sig något från avrinningskoefficienterna som avser dimensionerande 

flöden i avsnitt 3.1. Ytan på tomten i dagsläget har indelats som industriområde, 

takyta och skogsområde. 

                                           
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 0,16 0,25 mg/l 0,14 0,11 

N kg/år 1,2 2,9 mg/l 1,1 1,2 

Pb g/år 15 47 µg/l 14 20 

Cu g/år 25 61 µg/l 22 26 

Zn g/år 140 240 µg/l 120 100 

Cd g/år 0,78 1,4 µg/l 0,70 0,59 

Cr g/år 7,5 23 µg/l 6,7 9,9 

Ni g/år 9,4 9,9 µg/l 8,4 4,2 

Hg g/år 0,0 0,14 µg/l 0,03 0,058 

SS kg/år 55 270 mg/l 49 110 

Olja kg/år 1,3 1,1 mg/l 1,1 0,48 

PAH g/år 0,0 2,6 µg/l 0,45 1,1 

 

Utifrån illustrationsplanen har planerad framtida markanvändning indelats i 

kategorierna takyta, skogsområde och större 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 på 55 % från 0,16 kg till 0,25 kg, medan kvävemängderna ökar 

från 1,2 kg till 2,9 kg. 

Beräknade förändringar av mängderna tungmetaller, suspenderat material 

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

tungmetaller, suspenderat material och olja förväntas ökar kraftig efter 

exploateringen om inga åtgärder tas. 

Tabell 3 redovisar att tillförseln för alla angivna ämnen förväntas öka med 

exploatering om inga fördröjnings- och reningsåtgärder tas. Den förväntade 

ökningen beror på stor del på de nyplanerade parkeringarna. 

 Förslag till dagvattenhantering i 

kvarteret 

De viktigaste dagvatten- och föroreningsalstrande ytorna vid den planerade 

markanvändningen är det nya restaurang och parkering med asfalterade köryta. 

Det är främst dessa ytor som dagvattenåtgärder bör riktas åt. 

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). 
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Förutsättningarna för infiltration är generellt bra inom området. Detta medför 

att en stor del av dagvattenåtgärderna föreslås inbegripa infiltration. Genom att 

infiltrera dagvattnet minskar även belastningen på ytvattenrecipienterna. 

Generellt föreslås att mindre förorenat dagvatten, till exempel dagvatten från 

tak, infiltreras lokalt. Marken bör även höjdsättas så att dagvatten kan avledas 

ytledes på ett säkert sätt vid extrem nederbörd när marken är mättad och ingen 

direkt infiltration kan ske. Sådan ytledes avrinning bör i första hand medföra att 

dagvattnet avrinner mot intilliggande naturmarker i söder om området där 

skadorna vid en översvämning inte är så kostsamma. 

Generellt, för mer förorenat dagvatten från t.ex. parkeringsplatser och köryta 

föreslås följande: 

 För mindre parkeringsytor (max 8 parkeringsplatser) framför och 

bakom hotell kan genomsläppliga beläggningar användas. Alternativt 

leds vattnet ytledes till angränsande grönytor (gräsytor eller infiltration 

anläggningar). 

 För större parkeringar och mer trafikerade köryta, där 

föroreningsmängden kan förväntas vara större och där risken för utsläpp 

vid olyckstillbud är större, föreslås att dagvatten avleds ytledes till 

befintlig naturmark i söder eller kan dagvatten tillåtas infiltrera från 

parkering till underliggande jordlager. 

 

Förutsättningar för infiltration av dagvatten i området är goda. 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. 

Åtgärdsförslagen illustreras i Figur 5 och på bilaga 2. 
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Figur 5. Föreslagen dagvattenhantering inom planområdet. 

 

 Parkeringar 

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 

Genomsläpplig Parkeringar 

De planerade parkeringsytorna kan utformas som en kombination av vanlig 

asfalt på körytorna och genomsläpplig beläggning i själva parkeringsrutorna 

eller åtminstone deras främre delar. På detta sätt kan oljespill och andra 

fordonsborna föroreningar som hamnar i ytan fastläggas och brytas ner av 

markens mikroorganismer. 

De genomsläppliga ytorna kan gestaltas med en rad 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 6) 
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fungerar bäst för parkeringsfickor och planteras med gräs för att minska 

avrinningen och värmeutvecklingen under sommaren. 

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 6. 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). 

 

 

Den stora parkeringsplatser öster om planerat hotell förslår luta mot anslutande 

befintlig naturmark i söder om området, så att eventuella föroreningar kan 

fastläggas i denna mark. Marken behöver ha en svag lutning mot söder så att 

överskottsvatten vid kraftigare regn inte rinner in mot hotell. 

Infiltrationsanläggningarna 

Det vatten som inte hinner infiltrera från parkeringsplatser och ska röra sig från 

lokalgator/köryta kan tas omhand i infiltrationsanläggningar längst i norr vid 

Bäverbäcksvägen (se figur 5) eller söder om anslutning till stora parkering. 

Infiltration av dagvatten i infiltrations-anläggningar a 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 

http://www.belgard.biz/
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dessutom stiga. Nivåskillnad mellan infiltrationsytorna och grundvattnet måste 

finnas även under dessa förhållanden 

Infiltrationsanläggningarna föreslås utformas som så kallade regnträdgårdar 

(Figur 7) 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 7. Exempel på regnträdgårdar i USA. Källa: chesapeakestormwater.net  

 Takvatten 

Tak avvattnas via stuprör med utkastare till grönytor. Den lokala fördröjningen 

kan förstärkas genom att stenkistor anläggs för omhändertagande av takvatten. 

Marken från restaurang bör ha en svag lutning så att takvatten kan avrinna mot 

omgivande terräng från restaurang. 
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Figur 8. 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 befintlig grönyta 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 9. 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 9. Takvattnet leds direkt till ett hålrumsmagasin under mark. Den 

strypta tömningsledningen ansluts till det porösa lagret i markprofilen. Bild 

från Svenskt Vatten publikation P105. 

 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, 
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(källa StormTac 2016-08). Detta med förutsättning att gödsling av planterade 

grönytor inte utförs. 

En jämförelse av fosformängderna i dagvattnet före och efter exploatering visar 

på en ökning med 55 % procent från 0,16 kg till 0,25 kg, medan 

kvävemängderna ökar med 140 procent från 1,2 kg till 2,9 kg (Tabell 3). 

Antagen en kväve reningseffekt på 48 % i skelettjord (Tabell 4) blir den 

förväntade årliga tillförseln till recipient efter fördröjning cirka 1,5 kg/år. Högre 

avskiljning förväntas från de delarna från systemet som fungerar mer skelettjord 

(48 %). Fosfor tillförseln blir 0,1 kg alltså lägre an dagens nivå. Transporter av 

kväve och PAH16 förväntas öka något även efter rening i LOD åtgärderna 

(Tabell 4). Då dock dagvattnet kommer att undergå nitrifikation och 

denitrifikation i Fnysdiket och Kolardammen är det osannolikt att 

kvävemängder som når Albysjön kommer ökas. Angående mängder PAH16 är 

ökningen bara 0,7 gram per år som med hänsyn till StormTac modellerings 

osäkerhetsmarginal också kan betraktas som försumbart. Halterna av alla övriga 

ämnena sänks jämfört med nuläget när LOD tillämpas. 

Tabell 4. Reningskapacitet i olika dagvattenanläggningar samt 

förväntad tillförseln efter LOD åtgärder. För avskiljning i 

genomsläppliga parkeringar användes värden för makadamfyllt 

magasin, för infiltrationsanläggningar användes värden för växtbädd 

och/eller skelettjord beroende på om planteringar förses med träd 

eller ej. De ämnena som ökar något 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 

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

Belastning efter LOD 0,1 1,5 8 15 48 0,2 7 1,6 0.0 41 0,3 0,7 

Enhet för fosfor, kväve, SS och olja är kg/år och för metaller och PAH g/år 

 

 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 flöde ökar och anläggningar bräder, bör vattnet kunna rinna via gångstråk 

och gator till infiltrationsanläggningen i norr eller naturmark mot söder. 

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

När regnträdgårdarna blir fulla kommer dagvattnet att brädda över mot gatan 

och Fnysdiket. Under extrema nederbördsförhållanden är ett sådant öppet 
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system fördelaktigt jämfört med ledningar eftersom bortledningen inte 

begränsas av ledningarnas dimensioner. 




























