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Sammanfattning 

Tyresö kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Tegelbruket etapp 11 på inre 

Brevikshalvön. Detaljplanen syftar till att bättre möjliggöra permanentboende med större 

byggrätter för samtliga fastigheter och genom att kommunal service i form av väg, vatten 

och avlopp byggs ut. Området är ungefär 23 ha stort och består till största delen av 

privatägda villatomter samt två naturmarksområden. 

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs området främst av urberg med glacial och postglacial 

lera. Landskapet är kuperat med varierande branta och höga bergspartier. Området 

varierar i höjd mellan havsnivå och +65 m (RH2000). 

Recipienten för detaljplaneområdet är Kalvfjärden. Recipienten har enligt den senaste 

statusklassningen måttlig ekologisk status till följd av höga halter näringsämnen. Dock 

kommer 60 % av den totala belastningen av näringsämnen från utsjön (Östersjön). 

Fjärden uppnår god kemisk status med undantag för de överallt överskridande ämnena 

bromerade difenyletrar och kvicksilver (Viss, 2019a). 

Förändrad markanvändning inom området innefattar bredare vägar samt ökad 

byggnadsarea till följd av ökad byggrätt. Hårdgörningsgraden antas öka från dagens 17 % 

till 22 % i framtiden. 

Flödesberäkningar har beräknats utifrån dimensionerande 10- och 100-årsregn för olika 

delavrinningsområden i planområdet (se Tabell 10). För att inte överbelasta befintligt 

ledningsnät föreslås ett 320 m3 stort magasin om man väljer att fortsätta avleda vatten via 

tennisbanan – Kornknarrvägen för att inte öka flödet på befintligt dagvattennät.  

För att ett 100-årsflöde inte ska skada byggnader krävs att höjdsättningen av 

Tegelbruksvägen i höjd med tennisbanan inte skapar instängda områden där byggnader 

kan uppföras. Området kring tennisbanan kan utnyttjas som ett extra skydd mot skyfall. 

Med ett bättre nyttjande av denna plats minskar risken för översvämningar på fastigheter i 

intilliggande detaljplan jämfört med nuläget. 

Vägdiken föreslås anläggas längs med bägge sidor av alla vägar för bortförsel av vatten 

och för att säkerställa att förorenat vägdagvatten inte rinner till fastigheter. Gräsbevuxna 

vägdiken med dämmen föreslås anläggas för att förbättra dikenas funktion för rening. 

En växtbädd föreslås anläggas i hörnet Finborgsvägen – Tegelbruksvägen för att minska 

belastningen av föroreningar. Om ett fördröjningsmagasin byggs kommer även detta att 

bidra till en minskning av förreningsbelastningen. 

Exakt placering av diken och ledningar behöver ske vid detaljprojektering av VA och 

gata. Rätt dimensionering av gemensamt ledningsnät ligger under VA-huvudmannens 

ansvar. 
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1 Inledning och syfte 

På inre Brevikshalvön arbetar Tyresö kommun med att bättre möjliggöra 

permanentboende och större byggrätter för samtliga fastigheter genom att kommunal 

service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Just nu pågår arbetet med att ta fram en 

detaljplan för Tegelbruket etapp 11 på halvön (Figur 1). I samband med 

detaljplanearbetet har WRS AB fått i uppdrag att göra en dagvattenutredning. Syftet med 

utredningen är att klargöra konsekvenser för föroreningar i och flöden av dagvatten till 

följd av detaljplaneläggning inom Tegelbruksvägen etapp 11, i enlighet med kommunens 

riktlinjer.  

Kommunen har tidigare tagit fram en dagvattenutredning för etapp 11 och de beskrivna 

förutsättningarna i den tidigare utredningen ligger delvis till grund för denna utredning. 

 

Figur 1. Planområdet ligger på Brevikshalvön i Tyresö kommun. Bakgrund: 

OpenStreetMap. 

I uppdraget har även ingått att undersöka två scenarion för hur konsekvenserna blir om 

man avleder dagvatten från hela Tegelbruksvägen längs denna gata, istället för som idag 

när dagvatten delvis leds bort över privata fastigheter till Kornknarrvägen i lågpunkten 

vid tennisbanan (se avsnitt 2.7.1).  

2 Förutsättningar 

2.1 Planområdet i nuläget 

Detaljplaneområdet Tegelbruket etapp 11 är ungefär 24 hektar stort och består till stor del 

av privatägda fastigheter med friliggande bostäder längs Tegelbruksvägen, Tonstigen, 

Nytorpsvägen och Kornknarrvägen. 
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Området omfattar 56 stycken privatägda fastigheter där de flesta är ungefär 2 000 - 

5 000 m2 stora. Förutom villatomter finns det även ett mindre naturmarksområde på 

ungefär 1 hektar i norra delen som utgörs av skogig hällmark och ett område kring 

båtklubben som utgörs av lövskog. Dessutom ligger ungefär 2 hektar av Kalvfjärden 

(Östersjön) inom området. En fastighet som används som referenspunkt är tennisklubbens 

fastighet (Tyresö Brevik 1:250) (Figur 2).  

 

Figur 2. Planområdet omfattar 55 privatägda villatomter, en fastighet med en  

tennisbana (röd punkt), vägar och naturmark. Ortofoto: Google satellite. 

2.2 Geologi, geohydrologi och topografi 

Enligt jordartskartan utgörs planområdet till stora delar av urberg och lera. Båda 

marktyperna är i praktiken att ses som impermeabla vilket betyder att vatten inte 

infiltreras på ytorna. På urberget ligger det tunna moränlager som brukar sträcka sig ner 

under leran i gränserna mellan urberg och lera, där vissa delflöden skulle kunna 

infiltreras. Det finns även ett område på jordartskartan där det finns sandig morän med 

generellt hög kapacitet att infiltrera vatten. (Figur 3). I den geotekniska utredningen för 

området (Golder, 2016) bekräftas jordlagrens följd enligt SGU:s jordartskarta. 
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Figur 3. Planområdet utgörs främst av urberg med glacial och postglacial lera samt 

sandig morän i dalgångarna. Källa: SGU:s jordartskarta. 

Landskapet är kuperat med varierande branta och höga bergspartier. Marknivån går från 

havet (0 m) till +65 meter över havet (RH2000) i den nordligaste delen. En bergskam går 

parallellt med områdets östra sida med branta slänter som sluttar in mot planområdet 

(Figur 4)  

 

Figur 4. Områdets topografi. Planområdet är kuperat och varierar mellan havsnivå och 

+65 m (RH2000). Bakgrundskarta: OpenStreetMap. Höjdkurvor:extraherat från 

Lantmäteriets höjddata 2 x 2 m. 
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I Länsstyrelsernas geodatakatalog finns det inga kända förorenade områden inom 

planområdet (Länsstyrelsen, 2019). I och med planarbetet har markundersökningar gjorts 

som visat följande:  

1. Översiktlig undersökning av markföroreningar: 

kopparhalt överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre 

känslig markanvändning (1,5 x MKM) har påträffats i en enstaka punkt (Golder, 

2016).  

2. Undersökning vid båtklubb:  

Resultaten visar på låga halter av analyserade ämnen, samtliga halter är 

understigande Naturvårdverkets generella riktvärde för känslig markanvändning 

(KM) med undantag för ett prov där analyserad halt av zink precis överstiger 

KM” De punkter med förhöjda halter zink redovisas i Figur 5. 

Kopparhalterna i provpunkten är inte extrema och kommer troligen inte påverka 

föreslagna åtgärder. De förhöjda halterna zink vid båtklubben gör att vatten inte bör 

infiltreras i direkt anslutning till dessa punkter. Då marken består av lera kommer vattnet 

inte infiltreras vilket minskar risken att för att föroreningarna följer med vattnet. 

 

Figur 5. Markundersökningar med zinkhalter över KM (känslig markanvändning). 

2.3 Nuvarande dagvattenhantering 

Planområdet avvattnas idag genom ytavrinning till vägdiken samt ett fåtal ledningar från 

låglänta områden (Figur 6). Planområdet har delats in i fyra delavrinningsområden som 

tagits fram med Scalgo Live från valda utströmningspunkter. Avrinningsområde (ARO) 

Kornknarrvägen rinner via diken ut och kopplas till befintligt dagvattennät utanför 

planområdet. Avrinningsområde Tegelbruksvägen leds i diken längs Tegelbruksvägen 

och vidare ut till Kalvfjärden. Avrinningsområde Stranden släpper ut sitt vatten diffust 

längs stranden mot Kalvfjärden och via en ledning som leder en del vatten från 

naturreservatet utanför planområdet under Tonstigen och fastigheten (Tyresö Brevik 

1:532) (Figur 6). Avrinningsområde Norra delarna avrinner via ledningen vid 

tennisbanan till Kornknarrvägen.  
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En fastighet (Tyresö Bredvik 1:636) avrinner enligt modelleringen till andra sidan 

Brevikshalvön. Denna del bedöms ha mycket liten påverkan och har därför inte utträtts 

som ett eget avrinningsområde. 

  

Figur 6. Nuvarande dagvattenhantering med uppdelade avrinningsområden (ARO), 

dagvattenledningar och ytligaflödesvägar. Bakgrundskarta: OpenStreetMap.  

Det finns tre dagvattenledningar inom området som leder vattnet bort från den allmänna 

platsmarken genom privat fastighetsmark. Den ena leder vattnet från tennisbanan ner till 

Kornknarrvägen. Den andra leder vattnet från Tonstigen förbi fastigheterna ut till 

recipienten. Den tredje leder vatten från Grankällevägen till Tegelbruksvägen. Därtill 

tillkommer ett stort antal trummor under infarter till fastigheterna. Enligt den tidigare 

dagvattenutredningen är ledningen mellan tennisbanan och Kornknarrvägen i dåligt skick 

och måste bytas. Med den nya 300 Ø mm ledningen förväntas kapaciteten öka från 50 till 

120 l/s om ledningens lutning ökas till 1 % (WSP, 2019).  

Vid fältbesöket 23/10 noterades avloppslukt och gråaktig färg på vatten/sediment (Figur 

7) i diken vid utlopp från ledningar på ett antal platser inom planområdet. Det tyder på 

utsläpp från enskilda avloppsanläggningar som potentiellt förorenar dagvattnet i området. 

Den nya planläggningen förutsätter att vatten och avloppsledningar ansluts till 

fastigheterna. 
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Figur 7. Utsläpp från ledning i mindre dike inom planområdet.  

2.3.1 Markavvattningsföretag 

Enligt Länsstyrelsernas geodatakatalog finns det inga markavvattningsföretag på 

Brevvikshalvön. 

2.4 Ytvattenrecipienter 

Området avrinner till Kalvfjärden. Enligt Tyresös riktlinjer för dagvattenhantering så är 

Kalvfjärden en mycket känslig recipient (Tyresö kommun, 2009). 

Kalvfjärden är vattenförekomst och omfattas därför av EU:s ramvattendirektiv för vatten 

(2008/105/EG). Recipienten har enligt den senaste statusklassningen måttlig ekologisk 

status till följd av för höga halter näringsämnen. Dock kommer 60 % av den totala 

belastningen av näringsämnen från utsjön (Östersjön). Enligt beslutade 

miljökvalitetsnormer ska vattenförekomsten uppnå god ekologisk status till år 2027. 

Fjärden uppnår god kemisk status med undantag för de överallt överskridande ämnena 

bromerade difenyletrar och kvicksilver (VISS, 2019a). 

Hur förändringarna i markanvändning efter detaljplaneläggning påverkar möjligheterna 

att uppnå miljökvalitetsnormerna beskrivs i avsnitt 6.2. 

2.5 Grundvattenförekomster 

De flesta fastigheterna har egen dricksvattenbrunn idag. I och med den nya 

detaljplaneläggningen kommer området omfattas av kommunalt huvudmannaskap för 

vatten och avlopp. Dricksvatten kommer att ledas till området från Stockholm Vattens 

vattenverk i Norsborg. Detta kommer antagligen att leda till att uttag av grundvatten 

kraftigt minskar och eventuellt helt upphör, vilket i sin tur kan leda till högre 

grundvattennivåer med risk för mer vatten i lågpunkter med grundvattenuppträngning. 
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Därmed är det extra viktigt att säkerställa avledning från dessa platser. Mer information 

om lågpunkter ses i avsnitt 2.6. 

Inga grundvattenförekomster finns inom området enligt Vattenkartan (VISS, 2019c). 

2.6 Skyfall och kritiska platser 

En lågpunktskartering har genomförts i programmet Scalgo live med 19 mm avrinning. 

Detta baseras på att ett 100-årsregn med 20 minuters varaktighet beräknas ge 38 mm 

nederbörd (utan klimatfaktor). Med en avrinningskoefficient på 0,5 kommer 19 mm 

vatten att avrinna (enligt tabell 4.7 i Svenskt Vatten publikation P110). 

Lågpunktskarteringen baseras på topografin inom området och tar inte hänsyn till 

befintlig avledningskapacitet i diken och ledningar.  

Från lågpunktskarteringen ses att det idag finns risk för stående vatten vid tennisbanan. 

Det kan finnas riska att vatten når byggnader innan det rinner över krönet mellan 

tennisklubbens fastighet och grannfastigheten. Föreslagna lösningar diskuteras i avsnitt 

5.5.  

 

Figur 8. Lågpunktskartering för detaljplanområdet med omnejd. Bakgrund: 

OpenStreetMap. Lågpunktskartering: Scalgo Live med utgångspunkt i höjddata 2x2 

från lantmäteriet. 
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Enligt uppgift från boende vid platsbesök är det problem med stående vatten längs 

Kornknarrvägen, vilket till viss del styrks av modelleringen vid korsningen 

Kornknarrvägen - Finborgsvägen.  

2.7 Riktlinjer för dagvattenhantering i Tyresö 

Tyresö kommun har ställt krav på att avrinningsvägar ska dimensioneras för ett 10-

årsflöde och att flödet till befintliga dagvattennät inte får öka med den nya planen, vilket 

diskuterades på en workshop 2019-11-07. Kommunen ställer även krav på att 

föroreningsbelastningen på recipienter inte får öka efter detaljplaneläggningen. 

Tyresö kommun har en dagvattenhanteringsplan från 2011 (Tyresö kommun, 2011). 

Planen grundas bland annat på de nationella miljökvalitetsmålen som togs fram av 

regeringen 1999, varav främst två mål beaktades i denna plan: Grundvatten av god 

kvalitet och Levande sjöar och vattendrag. 

Målen i Tyresös dagvattenriktlinjer (Tyresö kommun, 2009) är att skapa genomtänkta, 

miljöanpassade och kostnadseffektiva rutiner för att ta hand om dagvattnet. Målen delas 

in i: 

Funktionella och ekonomiska mål 

• 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 

• upprätthålla den hydrologiska balansen 

• förhindra igenväxning i sjöar och vattendrag 

Sociala mål 

I Riktlinjerna står det ”Inom bebyggelseområden där avloppssystemet är överbelastat, 

bör VA-huvudmannen uppmana fastighetsägare att på frivillig väg utnyttja lokala 

dagvattenlösningar”. 

2.7.1 Avledning av dagvattnet för två scenarier 

I uppdraget har ingått att utreda konsekvenserna för avledning av dagvatten från de norra 

delarna av planområdet enligt två olika scenarier: 

• Scenario 1: Avledning av vatten som idag, det vill säga hela nordöstra delen 

utmed Tegelbruksvägen med ledning på privata fastigheter från lågpunkten vid 

tennisbanan till Kornknarrvägen. 

• Scenario 2: Avledning av dagvatten från planområdets nordöstra del längs med 

Tegelbruksvägen i ledning och/eller i vägdiken. 

För att göra detta har avrinningsområden tagits fram för båda scenarierna med 

utgångspunkt i detaljplanegränsen vid Kornknarrvägen (ARO Kornknarrvägen), där 
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Tegelbruksvägen (ARO Tegelbruksvägen) når recipienten (vid båtklubben) och stranden 

(ARO Stranden) (Figur 9).  

Observera att det även ingår mark utanför detaljplaneområdets gränser som diffust rinner 

in i området och som dagvattennätet måste vara dimensionerat för att klara (se avsnitt 

3.1).  

 

Figur 9. De olika avrinningsområdena som definerats i utredningen med olika 

uppdelning efter kommunens två alternativa scenarier för dagvattenhanteringen för 

Tegelbruksvägen i höjd med tennisbanan. Bakgrundskarta: OpenStreetMap. 

2.8 Ny detaljplan 

Med den nya detaljplanen vill kommunen möjliggöra permanentboende och tillåta större 

byggrätter för samtliga fastigheter. Den planerade detaljplaneläggningen innebär alltså en 

förtätning av området, men naturmarken i sydöstra delen av planområdet ska bevaras.  

Byggrätterna kommer att variera mellan 200 m2 plus 60 m2 och 200 m2 plus 40 m2 

beroende på fastighetens storlek egenskaper. Dessutom kan varje fastighet bebyggas med 

ett attefallshus (25 m2) och en friggebod (15 m2) utifrån gällande byggregler. Till viss del 

kommer även avstyckning av fastigheter tillåtas. Idag finns det dock endast en fastighet 

inom planområdet som detta är aktuellt för. 
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3 Dagvattenflöde 

Avrinningen före och efter planerad detaljplaneläggning har beräknats enligt 

rekommendationer i publikation P110 (Svenskt Vatten, 2011) utifrån ett 10-årsregn och 

ett 100-årsregn. Detaljplaneområdet utgör inte ett homogent avrinningsområde utan har 

delats upp i fyra områden baserat på var vattnet rinner ut från planområdet (se avsnitt 

2.7.1 och Figur 6). Dessutom tillförs vatten till planområdet från Ugglevägen etapp 9 och 

från Trinntorp etapp 17. Då Ugglevägen redan är planlagt med nya gator och större 

byggrätter väntas detta område inte bidra till någon större flödesökning (hela byggrätterna 

är inte utnyttjade än). Trinntorp är planerat att få utökade byggrätter inom närtid varför 

dess flödesökning räknats med i detta projekt (se avsnitt 2.7.1).  

3.1 Dimensionerande flöde i nuläget och framtiden 

Tyresö kommun har ställt krav på att dimensionering av det allmänna dagvattensystemet 

ska göras utifrån ett 10-årsregn. För bestämning av dimensionerande flöden har den så 

kallade rationella metoden använts (Formel 1). 

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      (1) 

Rationella metoden är en statistisk överslagsmetod som lämpar sig för mindre områden 

(upp till cirka 50 hektar) med liknande rinntider inom området. Rinntiden inom 

delavrinningsområdena har beräknats både före och efter detaljplaneläggning och är som 

mest 15 minuter. I P110 rekommenderas att minsta rinntid sätts till 10 minuter och 

följaktligen också minsta dimensionerande varaktighet 10 minuter. Rinntider för de olika 

delavrinningsområdena har sats till 20 minuter, beräknat utifrån att vattnet rinner ovan 

mark i diken till beräkningspunkten. 

Enligt prognostiserade klimatförändringar kommer regn med högre nederbördsintensitet 

bli vanligare under perioden fram till år 2100. Därför rekommenderar Svenskt Vatten i 

publikation P110 (2016) att nya dagvattensystem dimensioneras med en klimatfaktor (kf) 

på minst 1,25 för nederbörd med kortare varaktighet än en timme. 

Beräkningar av dimensionerande flöde har gjorts utifrån nedan angivna indata (Tabell 1). 

Tabell 1. Indata för beräkning av dimensionerande flöden. Från Svenskt 

Vatten P110 

Parameter 10-årsregn  100-årsregn 

Återkomsttid [månader] 120 1 200 

Regnintensitet med 20 min rinntid [l/s,ha] 150 320 

Klimatfaktor (kf) 1,25 1,25 

Avrinningskoefficienter  Enligt Tabell 4 0,35*  

*) Avrinningskoefficienternas ökande med kraftigare regn hämtas ut tabell 6.18 i Vårt Vatten 
(Svenskt Vatten, 2013). 
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Avrinningskoefficienten (φ) talar om hur stor andel av nederbörden som avrinner och är 

indirekt ett mått på hur hårdgjort ett område är, där högre avrinningskoefficient innebär 

högre hårdgörningsgrad och högre andel avrinnande nederbörd. För tak är 

avrinningskoefficienten 0,9 och för grönytor 0,1. Avrinningskoefficienten är beroende av 

regns intensitet och angivna koefficienter i P110 utgår från ett 10-årsregn. Den 

reducerade arean (Ared) är ett mått på andelen ”hårdgjord yta” och fås genom att 

multiplicera area (A) med avrinningskoefficient. Avrinningskoefficienten för 

planområdet har utifrån typytor i befintlig markanvändning beräknats till 0,17 innan 

detaljplaneläggning och 0,22 efter (Tabell 2). Dessa avrinningskoefficienter är betydligt 

lägre än de sammanvägda koefficienter som P110 föreskriver för bostadskvarter vilka 

WSP använt i sin utredning. Dessa kvarter bedöms mer glest bebyggda än P110:s 

typområden för villakvarter varför vi tog fram avrinningskoefficienter utifrån typytor för 

befintlig markanvändning och planerad tillåten exploatering.  

Tabell 2. Areor (A), avrinningskoefficienter (φ) och reducerade areor (Ared = 

A x φ) innan och efter detaljplaneläggning 

Markanvändning 
A  

[ha] 

φ  

[-] 

Ared  

[ha] 

Infarter (grus) 3,5 % av fastigheterna utom byggnader 0,61 0,3 0,18 

Byggnader/takytor 1,04 0,9 0,94 

Övrig fastighetsmark 17,0 0,1 1,70 

Naturmark 0,93 0,1 0,09 

Allmänna vägar 0,83 0,8 0,66 

Övrig allmän platsmark (naturmark) 2,02 0,1 0,20 

Summa innan detaljplaneläggning 22,4 0,17* 3,8 

Infarter (asfalt) 6 % av fastigheterna utom byggnader 1,02 0,8 0,8 

Byggnader 1,64 0,9 1,5 

Övrig fastighetsmark 16,0 0,1 1,6 

Naturmark 0,93 0,1 0,1 

Allmänna vägar 1,10 0,8 0,9 

Övrig allmän platsmark 1,75 0,1 0,2 

Summa efter detaljplaneläggning 22,4 0,22* 5,0 

* Sammanvägd avrinningskoefficient = Ared/A 

Areorna för de olika markanvändningarna har tagits fram ur grundkartan och från 

planbeskrivningen. Infarternas ytor motsvarade 3,5 % av fastigheternas totala ytor. Vissa 

fastigheter saknade infarter eller hade väldigt små. Utifrån att detaljplanen för etapp 13 

hade en infartsyta på 6 % av fastigheterna har denna siffa även använts för ett framtida 

scenario i denna plan där det även antagits att infarterna asfalterats. Byggnadernas totala 

area beräknades utifrån de byggnader som fanns med på grundkartan och 

framtidsscenariot utifrån de maximala byggrätterna. Vägarna har beräknats utifrån längd 

och bredd idag och från projekteringsunderlagen för de planerade vägarna.  

Resultaten från beräkningarna med rationella metoden (Formel 1) ses i Tabell 3. I 

beräkningarna uppskattas avrinningskoefficienten för varje delavrinningsområde till den 

sammanvägda avrinningskoefficienten innan respektive efter detaljplaneläggning (Tabell 

2). Beräkningarna för situationen efter detaljplaneläggning inkluderar inte åtgärder för 

LOD. 

För att beräkna flödena från avrinningsområdet måste även hänsyn till mark utanför 

detaljplanen som ändå ligger inom avrinningsområdet. Avrinningskoefficienterna har 

antagits vara homogena för detaljplaneområdet och med de intilliggande markerna 
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förutom naturreservatet som gränsar till ARO stranden som antagits ha 

avrinningskoefficient 0,17. 

När man jämför de dimensionerande flödena idag och i framtiden (innan 

detaljplaneläggning utan klimatfaktor jämfört med efter detaljplaneläggning med 

klimatfaktor) ses att flödena från hela området ökar med totalt ungefär 500 l/s vid ett 10-

årsregn (Tabell 3 och Tabell 4). För ett 100-årsregn är motsvarande ökning ungefär 1 000 

l/s och beror till största delen av de förväntade klimatförändringarna. Anledningen att 

siffrorna är samma både för och efter är att markanvändningen är densamma och att 

avrinningskoefficienterna vid ett 100-årsregn är svåra att uppskatta.  

Tabell 3. Flöde från de olika avrinningsområdena i nuläge. 

Avrinningsområde 
Φ (Sammanvägd) 

[-] 
Area 
[ha] 

Areared 
[ha] 

q10  
[l/s] 

q10 kf 
[l/s] 

q100*  
[l/s] 

q100* kf 
[l/s] 

Stranden 0,17 10 1,7 260 330 1150 1440 

Tegelbruksvägen  0,17 10 1,7 260 330 1150 1440 

Kornknarrvägen  0,17 5 0,8 130 160 550 690 

Planområdets norra del 0,17 11 1,8 270 340 1190 1480 

Summa 0,17 36 6,1 920 1160 4000 5000 

*) Beräknade med avrinningskoefficient enligt Tabell 1 

Tabell 4. Flöde från de olika avrinningsområdena efter utbyggnad enligt den 

nya detaljplanen. 

Avrinningsområde 
Φ (Sammanvägd) 

[-] 
Area 
[ha] 

Areared 
[ha] 

q10  
[l/s] 

q10 kf  
[l/s] 

q100*  
[l/s] 

q100* kf 
[l/s] 

Stranden 0,20 10 2,0 300 380 1150 1440 

Tegelbruksvägen  0,22 10 2,2 340 420 1150 1440 

Kornknarrvägen  0,22 5 1,1 160 200 550 690 

Planområdets norra del 0,22 11 2,3 350 440 1190 1480 

Summa 0,21 36 7,6 1150 1440 4000 5000 

*) Beräknade med avrinningskoefficient enligt Tabell 1 

3.2 Magasinsbehov 

Eftersom dagvattnet rinner direkt ut till havet från Tegelbruksvägen och Tonstigen finns 

inga skäl att fördröja dagvattnet, då inget befintligt dagvattennät påverkas. Den fördröjda 

volymen bör istället utgå från att rening av dagvattnet optimeras. Om kommunen väljer 

att som idag leda vattnet från de nordöstra delarna av planområdet via ledningen till 

Kornknarrvägen (scenario 1) måste dagvattnet fördröjas, dels för att ledningen mellan 

tennisbanan och Kornknarrvägen ska klara normalflödet och dels för att dagvattennätet i 

Finborgsvägen inte ska belastas mer än idag. 

Alternativt kan dagvattnet ledas från planområdets nordöstra del (Figur 9) vidare längs 

Tegelbruksvägen (scenario 2). Detta alternativ innebär att flödet till dagvattenledningen 

mellan tennisbanan och Kornknarrvägen kommer minska så att normalflödet kan rinna 

genom ledningen utan att vattnet fördröjs. Flödet till det befintliga dagvattennätet i 

Finborgsvägen kommer också att minska då den tillrinnande hårdgjorda ytan minskar.  

Magasinsbehovet vid tennisbanan för scenario 1 har beräknats utifrån att en ledning med 

kapacitet för 120 l/s enligt ekvation 9.1 i publikation P110 (Svenskt Vatten, 2011) med 

värden från Tabell 1 och Tabell 4 med ekvationen (2).  

V = specifik magasinsvolym [m3/hared] (hared = reducerad area [ha]) 

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



 

 

Dagvattenutredning för Tegelbruket etapp 11, Tyresö, WRS AB, 2020-02-10 

17 (35) 

tregn = regnvaraktighet [min] 

trinn = rinntid [min] 

K = specifik avtappning från magasinet [l/s, hared] 

𝑉 = 0,06 (𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛 ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 +
𝐾2𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛
)       (2) 

För att flödet vid ett 10-årsregn ska kunna ledas i ledningen tennisbanan - 

Kornknarrvägen krävs en utjämningskapacitet på 320 m3 vid ett konstant tappflöde med 

flödesregulator (Tabell 5), d.v.s. att avtappningen sker med full kapacitet under hela 

tappfasen. Används ingen flödesgenerator krävs ett magasin på 430 m3. 

Tabell 5. Magasinsstorlekar för ett magasin vid tennisbanan för scenario 1 

med ledningens kapacitet på 120 l/s som strypning. 

Dimensionerande 
regn 

Används 
flödesregulator 

Magasin 
[m3] 

10-årsregn Ja 320 

10-årsregn Nej 430 

2-årsregn Ja 100 

2-årsregn Nej 170 

 

För att flödet vid ett 10-årsregn inte ska öka jämfört med flödet idag vid korsningen 

Finborgsvägen - Kornknarrvägen behövs ett 110 m3 stort magasin. Men eftersom regnet 

fördröjs vid tennisbanan eller leds söderut längs Tegelbruksvägen behövs inget magasin 

vid anslutningen till det befintliga dagvattennätet.  

Enligt Svenskt Vattens publikation P110 (Svenskt Vatten, 2011) är branschstandard för 

dimensionering av nya dagvattenledningar för gles bostadsbebyggelse ett regn med en 

återkomsttid på 2 år vid fylld ledning och 10 år för trycklinje i marknivå. Därmed är det 

enligt branschstandard ett 2-årsregn som borde vara det dimensionerande flödet för 

Tegelbruket etapp 11.  

4 Föroreningsbelastning 

Med beräkningsverktyget Stormtac (v. 19.3.1) har förorenings- och närsaltsbelastning 

från dagvatten inom området beräknats (Tabell 6). Stormtac är en statistisk modell som 

utifrån markanvändning och årsnederbörd beräknar flöden samt förväntade halter och 

mängder av föroreningar i dagvattnet. Modellen använder sig av avrinningskoefficienter 

och schablonhalter som är markanvändningsspecifika. Den korrigerade årliga 

nederbörden har estimerats till 650 mm för planområdet utifrån nederbördsdata för 

avrinningsområdet (SMHI, 2019). Markanvändningen i den nya planen är densamma fast 

med ökad tillåten andel hårdgjorda ytor. Den använda kategorin för markanvändning i 

modellering är Villaområde, mindre förorenat som ska motsvara en föroreningsbelastning 

från villakvarter med stora tomter och avrinning i vägdiken (Stormtac, 2019).  

Längs med kortare sträckor i området finns det inte diken idag och vissa delsträckor av 

dikena är grunda eller igenväxta. Det tillsammans med bitvis branta dikesslänter och lite 

plats för vattnet att fördröjas har 25 % av den förväntade reningen dragits av för både 

nuläge och för ett framtida fall utan dagvattenåtgärder (Tabell 7). 
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Tabell 6. Förorenings- och närsaltsbelastning före detaljplaneläggning och 

efter detaljplaneläggning utan LOD, inklusive absolut och relativ förändring. 

Beräknad i Stormtac. 

 P 

[kg/år] 

N 

[kg/år] 

Pb 

[kg/år] 

Cu 

[kg/år] 

Zn 

[kg/år] 

Cd 

[kg/år] 

Cr 

[kg/år] 

Ni 

[kg/år] 

Hg 

[kg/år] 

SS 

[kg/år] 

Olja 

[kg/år] 

PAH16 

[kg/år] 

Totalt nuläge  5,4 56 0,211 0,53 2,8 0,012 0,09 0,19 0,00033 1508 18,6 0,015 

Totalt efter, 

utan LOD 

6,5 64 0,267 0,66 3,3 0,016 0,11 0,23 0,00040 1845 23,4 0,019 

Absolut 

förändring 

1,1 7 0,056 0,13 0,6 0,003 0,02 0,04 0,00007 337 4,8 0,004 

Relativ 

förändring (%) 
21% 13% 27% 24% 21% 28% 25% 19% 21% 22% 26% 28% 

Reningsbehov* 

(%) 
17% 12% 21% 19% 18% 22% 20% 16% 17% 18% 21% 22% 

* För att föroreningsbelastningen inte ska öka med ny detaljplaneläggning. 

Tabell 7. Reningsgrad i diken. 

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

Befintliga diken*  

(75 % av bra diken) 
23% 15% 30% 15% 41% 26% 26% 38% 8% 49% 64% 11% 11% 

Nya diken** 30% 20% 40% 20% 55% 35% 35% 50% 10% 65% 85% 15% 15% 

*) Uppskattar bidra med 75 % av den avskiljning man förväntar sig i bättre byggda diken. 

**) Uppskattad föroreningsreduktion i välutformade och dimensionerade diken. Källa: Stormtac data base. 

Beräkningarna i Stormtac visar att alla förorenings- och närsaltsmängder ökar med 

mellan 13–28 % (Tabell 6) i och med den nya detaljplanen (maximalt nyttjande av 

byggrätterna samt ökad avrinning på grund av klimatförändringar). De beräknade 

mängderna av föroreningar bygger på beräkningar utifrån schablonhalter och bör enbart 

ses som en indikation eftersom osäkerheter i både nederbörd, avrinningskoefficienter, 

schablonhalter och markanvändning efter detaljplaneläggning sänker tillförlitligheten på 

beräkningarna. 

5 Åtgärdsförslag dagvattenhantering 

Området utgörs som beskrivet tidigare av relativt stora villatomter som i dagsläget har en 

god kapacitet att utjämna nederbörd inom respektive fastighet. Om maximal tillåten 

utbyggnad samt anläggande av attefallshus och friggebod genomförs på samtliga 

fastigheter beräknas dock flödet från området öka med 33 % (Tabell 1). 

Föroreningsbelastningen från området beräknas öka i och med exploateringen och 

reningsbehovet varierar mellan olika parametrar från 12–22 % (Tabell 6). Det mest 

förorenade dagvattnet genereras från vägar och parkeringar varför åtgärder främst bör 

riktas mot dessa. Så gott som alla uppfarter/parkeringar ligger på privat mark och det går 

inte att ställa krav på fastighetsägare gällande dagvattenrening. Däremot bör Tyresö 

kommun rekommendera fastighetsägare att vidta åtgärder vid nybyggnation. 

Rekommendationer till skrivningar i planbeskrivningen för åtgärder på fastighetsmark 

ges i avsnitt 5.4. 

Kommunens önskan är att bibehålla och gräva nya öppna diken samt undvika 

ledningsdragning vilket är positivt både för minskad transport av näringsämnen och för 

utjämnande av flöden. För att kunna tillgodoräkna en nettoeffekt av rening i diken måste 

dikenas utformning förbättras jämfört med hur de är utformade idag (avsnitt 5.3.1).  

Vid Kornknarrvägen ansluts vägdikena till befintliga vägdiken i gränsen mot etapp 9 och 

från Tonstigen leds vattnet ner på grönytan vid båtklubben där vattnet kan silas något 
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innan det rinner i vägdiket diket och vidare till havet. I Marken vid grönområdet området 

har förhöjda zinkhalter uppmätts. Då marken består av lera kommer vattnet inte infiltreras 

viket minskar risken för att dessa föroreningar följer med vattnet. Att leda ut vatten på 

ytan leder till att partiklar i vattnet fastnar kring växterna i större grad än de tas upp. 

En systemskiss över hur dagvattenhanteringen i området föreslås utformas i och med 

detaljplaneläggningen redovisas i Figur 10. Exakt placering av diken och ledningar sker 

vid detaljprojekteringen av VA och gata. Rätt dimensionering av gemensamt ledningsnät 

ligger under VA-huvudmannens ansvar. Nya eller utbytta ledningar bör läggas i 

tomtgräns för att säkerställa tillgång till ledningarna.  

Observera att flödespilarna i Figur 10 är anpassade utifrån befintlig topografi och 

projekterade vägar. Vid nybyggnation är höjdsättningen mycket viktig för att undvika 

skador på byggnaderna. Markytan behöver slutta bort från byggnader, t.ex. mot grönytor 

och gång- och cykelvägar. Vägarna bör anläggas lägre än byggnader för att på så sätt få 

en ytvattenavledande funktion vid skyfall. 

 

Figur 10. Systemskiss över dagvattenhanteringen med föreslagna avrinninsväger, 

fördröjningsmagasin och reningsanläggningar. Bakgrundskarta OpenStreetMap.  

5.1 Scenario 1 

Om kommunen väljer att avleda dagvattnet som idag (scenario 1) krävs det att dagvattnet 

kan fördröjas vid tennisbanan för att ledningarna nedströms i Finborgsvägen inte ska 
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riskera att bli överbelastade vid ett 10-årsflöde. Denna fördröjning kan till viss del ske i 

Tegelbruksvägens diken men behöver också ske i antingen i gc-vägen som en skelettjord 

eller i en mindre damm i lågpunkten bredvid tennisbanan (vilket i så fall kräver att 

kommunen köper marken för att få rådighet över anläggningen). I övrigt ska de nya 

avrinningsvägarna dimensioneras för det beräknade framtida flödet. 

För scenario 1 föreslås två dagvattenanläggningar förutom diken. Dels en 

växtbädd/torrdamm vid hörnet Tegelbruksvägen – Finborgsvägen och dels en 

fördröjningsåtgärd vid tennisbanan. Bägge åtgärderna kommer bidra till en 

föroreningsreduktion.  

5.2 Scenario 2 

I scenario 2 kommer dagvattnet att behöva ledas från de norra delarna av 

avrinningsområdet söderut längs Tegelbruksvägen. Detta kan göras i olika stor 

omfattning beroende på om det är normalflöden eller skyfall som ska avledas. Ska bara 

normalflöden avledas kan en ledning läggas i vägen. Ska även skyfall hanteras måste 

ytliga flödesvägar från planområdets norra delar längs Tegelbruksvägen säkerställas. 

I den föreslagna vägprojekteringen för scenario 2 har höjdsättningen justerats så att 

vägens lågpunkt vid tennisbanan tas bort och hela Tegelbruksvägen lutar ner mot havet. 

Det västra diket är svårt att ändra då tomterna vid tennisbanan ligger lågt i jämförelse 

med vägen och diket. Man bör försöka få det att följa Tegelbruksvägens i så stor grad 

som möjligt. De ytor som inte går att avvattna söderut i diket måste även fortsättningsvis 

ledas till den befintliga dagvattenledningen mot Kornknarrvägen. Det östra diket följer 

vägens lutning men behöver justeras enligt föreslagen projektering för att effektivt kunna 

avleda vatten söderut. Diket och området runt diket (vilket inkluderar vägen) kommer att 

användas för avledning vid skyfall. För att inte riskera att vattnet skadar byggnader bör 

färdig golvnivå på dessa läggas cirka 1 dm ovan vägens lågpunkt vid fastigheten. 

Eftersom vattnet leds bort från de norra delarna av planområdet via Tegelbruksvägen 

istället för via Kornknarrvägen krävs inga stora fördröjningsmagasin.  

Alternativt byggs vägsträckan förbi tennisbanan med ett dike som skiljer väg och gc-väg 

med detta alternativ leds vattnet norrifrån in i detta dike som då tar en stor del av ett 

skyfall. Även i detta alternativ krävs det ett dike öster om vägen för att kunna avvattna 

tomterna som ligger öster om Tegelbruksvägen i höjd med tennisbanan både för 

normalflöden och för skyfall. Diket kan då göras mindre då en större del av vattnet rinner 

i det andra diket. 

Förutom rening i dikena föreslås det att en växtbädd/torrdamm anläggs vid hörnet 

Tegelbruksvägen – Finborgsvägen på samma sätt som för scenario 1. Växtbädden 

kommer att få en högre belastning i detta scenario vilket leder till en större mängd 

avskilda partikelbundna föroreningar även om den relativa avskiljningen kan minska 

något jämfört med en lägre belastad anläggning. 

5.3 Dagvattenhantering inom allmän platsmark 

5.3.1 Diken med flacka slänter (Scenario 1 och 2) 

Vägdiken planeras att stå för mesta bortförsel av dagvatten. Dessa diken rekommenderas 

vara gräsbeklädda med flacka slänter för att ha en bra avskiljningen av främst 

partikelbundna föroreningar. Vi rekommenderar bomberade vägar då 

föroreningsbelastningen sprids på dikessträckan. Vägdiken bör anläggs på båda sidor av 
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vägarna för att undvika att vägdagvatten avrinner till fastigheterna och att vatten från 

fastigheterna rinner ut över vägarna.  

Den renande och flödesutjämnande funktionen i dikena kan förstärkas genom att anlägga 

dämmande sektioner (Figur 11), vilket rekommenderas i de norra delarna av planområdet 

och i dikena bredvid Kornknarrvägen (Figur 12) där magasinskapaciteten behövs för att 

fördröja kraftiga regn. Den förbättrade reningen som kommer av magasinen i dikena 

minskar risken att stora partiklar sätter igen ett underjordiskt magasin. 

 

Figur 11. Svackdike med inbyggda dämmen som bildar sektioner i diket. Foto: WRS. 

 

Figur 12. Dikesträckor som bör utformas för att även kunna fördröja vatten. 

Bakgrundskarta: OpenStreetMap  

Mellan regntillfällen behöver avtappning av dikena kunna ske. Detta kan göras på olika 

sätt, exempelvis via förstärkt infiltration med dräneringsledning i botten av dikena (Figur 

13) eller via strypta flöden i nedre delen av dämmena. Dämmena kräver en viss skötsel i 

form av att ta bort löv och liknande som kan sätta igen utloppen. Vid dikesklippning och 

rensning krävs särskild hänsyn till dämmena. Dikenas reningseffekt ökar om 
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avtappningen sker via infiltration till dräneringsledning (Figur 13). Infiltrationen kan 

dock sätta igen av partiklar från växtlighet, vägdamm och halkbekämpning. 

 

Figur 13. Exempel på utformning av svackdike. Illustration: WRS. 

En magasinskapacitet kan skapas i diket vid tennisbanan genom att dessa avtappas 

långsamt. Om ett dike vid tennisbanan som är ungefär 250 m långa och får en 

bottenbredd på 0,8 m och med ett vattendjup på 0,2 m samt släntlutningar på 1:2 skapas 

en utjämningskapacitet på 60 m3 (Figur 14).  

 

Figur 14. Exempel på dimensionering av dike vid tennisbanan. Bilden är beskrivande, 

ej skalenlig. 

Som dikena är utformade i den preliminära vägprojekteringen för scenario 1 finns det 

utrymme att lagra cirka 45 m3 i det östra vägdiket. Detta baseras på ett vattendjup på 0,3 

m och släntlutningar på 1:2 över 250 m. På den västra vägslänten vid tennisbanan möter 

tomtmarken vägkroppen utan dike på vissa sträckor. Det bör säkerställas att vattnet även 

här kan ledas bort utan att rinna in på fastigheterna. 

5.3.2 Växtbäddar (Scenario 1 och 2) 

Växtbäddars uppbyggnad kan anpassas till platsspecifika förhållanden och önskat 

utseende, vilket innebär att de kan se väldigt olika ut. Samma beståndsdelar förekommer 

dock i de flesta anläggningar: inlopp, erosionsskydd, fördröjningszon, filtermaterial, 

avvattning och dränering (Figur 15). I den övre delen av växtbädden konstrueras en 

fördröjningszon (normalt 100–300 mm djup) där vattnet kan magasineras och kan bli 

stående en kortare period. 

Växtbäddar har relativ hög reningsgrad, beroende på djup och material. Reningskapacitet 

avseende partikelbundna föroreningar kan nå upp till 80–90 % (Blecken, 2016). 

Växtbäddar har även förmåga att avskilja olja och organiska miljögifter från dagvattnet 
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.  

Figur 15. Principiell uppbyggnad av en nedsänkt växtbädd. Illustration: WRS. 

I hörnet mellan Tegelbruksvägen och Finborgsvägen ligger ett område där en 

reningsanläggning på cirka 600 m2 kan anläggas. Belastningen på denna anläggning 

varierar beroende på vilket scenario som utförs. 

5.3.3 Skelettjord i gång och cykelväg (Scenario 1) 

Denna lösning är aktuell om kommunen väljer att låta vattnet som idag rinna från 

tennisbanan ner till Kornknarrvägen (scenario 1). Ett magasin med magasinskapacitet 

motsvarande 320 m3 behövs för att kunna fördröja ett 10-årsregn utan att vattnet stiger vid 

tennisbanan (avsnitt 3.2). 

Skelettjord eller ett makadammagasin i gata är framförallt ett sätt att magasinera vatten 

och hålla kvar det i landskapet. Ett underjordiskt magasin bör dock inte belastas med 

dagvatten med höga partikelhalter eftersom det då riskerar att sätta igen. 

Om ett magasin byggs i gc-vägen bredvid tennisbanan skulle ett grunt dike kunna fungera 

som ett reningssteg innan vattnet får rinna in i magasinet via marken. Detta kan även 

kompletteras med brunnar som är placerade en bit ovanför dikesbottnen som tar in ett 

bräddflöde från diket. Man kan även bygga ett sandfång istället för ett dike för att rena 

bort de största partiklarna innan vattnet leds in i magasinet. 

Om ett 257 meter långt och 0,7 m djupt magasin läggs i gångvägen skulle cirka 275 m3 

vatten kunna fördröjas i porerna. Tillsammans med volymen (45 m3) som fördröjs i 

dikena kommer fördröjningsbehovet att tillgodoses (Tabell 8).  

Tabell 8. Dimensioner för ett magasin i gc-vägen förbi tennisbanan. 

Längd 257 m 

Bredd bana 3 m 

Djup skelettjord 0,7 m 

Lutning 1,5 1:x 

Bredd botten 5,1 m 

Volym 917 m3 

Porer i material 30%  

Porvolym 275 m3 
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Materialet kan packas för tillfredställande bärighet och ändå ta emot vatten. Om 

öppningar mot gatan görs och träd planteras brukar man kalla dessa magasin för 

skelettjordar. I Figur 16 visas hur anläggning av skelettjordar i gata kan se ut. 

  

Figur 16. Till vänster: Exempel på etablering av skelettjord i befintlig miljö i 

Stockholm. Foto: Björn Embrén, Trafikkontoret Stockholm 

Vatten kan ledas till magasinet genom brunnar i gatan eller genom dikeskanter. Utloppet 

från magasinet görs genom en dränering nära botten. Vattnet bör även tillåtas att 

infiltreras ner i jorden. 

Skelettjorden kan packas för tillfredställande bärighet samtidigt som den innehåller 

volym för luft och vatten. Den porösa skelettjorden fungerar som ett magasin för 

dagvatten. Normal porositet är cirka 30 %. Vanligen används skelettjordsmagasin i 

gatumiljö, men kan också vara ett komplement på gårdar och inom andra belagda ytor. 

5.3.4 Damm/våtmark (Scenario 1) 

Denna lösning är aktuell om kommunen väljer att låta vattnet som idag rinna från 

tennisbanan ner till Kornknarrvägen (scenario 1). 

En lösning istället för ett underjordiskt magasin (skelettjord) under gc-vägen är att 

anlägga en damm/våtmark kan anläggas med reglerbar volym inne på tennisklubbens 

tomt. 

För att komma upp till magasinsbehovet på 275 m3 (exklusive diken) behöver 

anläggningen vara cirka 42 x 10 meter med en vattenyta som kan regleras upp till cirka 

80 cm. Anläggningen kan ha ett permanent vattendjup på mellan 0,2 m (våtmark) till 1 m 

(normal dagvattendamm). 

Dagvattendammar brukar dimensioneras att ha en permanent vattenyta som motsvarar 

mellan 1,5–2,5 % av den hårdgjorda ytan i avrinningsområdet, vilket denna anläggning 

skulle göra med 1,8 %. Denna dimensioneringsgrund anses ge dammen goda 

förutsättningar att fungera bra för avskiljning av föroreningar (Pettersson, 1999; 

Pramsten, 2010). 

En våt öppen dagvattenanläggning kommer kontinuerligt att ha bra 

sedimentationsegenskaper för partiklar samtidigt som biologiska processer främjas. 

Anläggningen bör byggas långsmal för att få bra hydrauliska egenskaper. I slutet på 

anläggningen regleras utflödet till ledningens kapacitet. 
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Dammslänter ska gärna vara så flacka att de kan klippas eller slås med vanliga park- och 

jordbruksmaskiner, men andra maskinalternativ finns om det krävs brantare slänter på 

grund av utrymmesbrist. Flacka slänter minskar risken för att falla i vattnet och gör det 

lättare att ta sig upp ur dammen 

Växterna i en damm kan bidra till att dammens funktion blir bättre om växtligheten har 

en jämn och lagom hög täthet så att vattnet silas fint utan att oönskad dämning uppstår. 

På grundare områden finns ett relativt stort antal lämpliga örter och halvgräs som klarar 

ett vattendjup på några decimeter, men som inte sprider sig till djupare delar. I djupare 

delar kan undervattensväxter och i viss mån även flytbladsväxter bidra till goda flödes- 

och filtreringsbetingelser. Dessutom minskar de risken för problem med trådalger. 

5.3.5 Förväntad reningsgrad för föreslagna lösningar 

De olika föreslagna lösningarna har olika stor reningsgrad för dagvattenföroreningar. I 

Tabell 9 sammanfattas reningsgraderna för de föreslagna lösningarna. Diken som 

förbättras i hela området väntas ge en nettoförbättring av föroreningssituationen då de 

befintliga dikenas utformning förbättras och förstoras vilket förbättrar 

sedimentationsmöjligheten.  

Tabell 9. Reningsgrader för olika lösningar i olika delavrinningsområden. 

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

Växtbäddar* 59% 47% 75% 59% 82% 74% 45% 59% 57% 64% 70% 87% 83% 

Skellet- 

/makadammagasin* 
45% 57% 65% 65% 75% 70% 47% 59% 44% 59% 82% 63% 63% 

Våtmark** 50% 30% 80% 55% 60% 80% 60% 25% 30% 85% 95% 70% 70% 

Befintliga diken  

(75% av bra  

utformade diken) 

23% 15% 30% 15% 41% 26% 26% 38% 8% 49% 64% 11% 11% 

Nya diken** 30% 20% 40% 20% 55% 35% 35% 50% 10% 65% 85% 15% 15% 

*) Data kommer av modeleringar i Stormtac Web (se bilaga 1) 
**) Reningsgraderna hämtade ut StormTac Web – database v 2019-10-23 

5.4 Dagvattenhantering inom privata fastigheter 

Fastighetsägare bör uppmanas att avleda takdagvatten ut på gräsytor och/eller till 

planteringar. Dagvattenledningar från fastigheter direkt till diken bör inte tillåtas. Det är 

viktigt att bibehålla utjämnings- och infiltrationskapaciteten samt att begränsa 

hårdgörningsgraden. Trots att fastigheterna även i den nya detaljplanen kommer vara 

relativt stora så rekommenderar vi att kommunen i den nya detaljplanen begränsar 

hårdgörningsgraden på fastigheter. Det kan göras i planbestämmelserna med olika typer 

av formuleringar beroende på vilka aspekter som behöver beaktas.  

Förslag på formulering i planbestämmelser:  

• b7 - Minst 75 % av marken ska vara genomsläpplig. (Baseras på byggrätternas 

storlek för den minsta tomten samt ca 70 m3 övrig hårdgjord yta) (Boverket, 

2019a). 

• b7 – Maximalt 25 % av fastigheten får hårdgöras. (Baseras på byggrätternas 

storlek för den minsta tomten samt ca 70 m3 övrig hårdgjord yta) (Boverket, 

2019a). 

• b7 -Takvatten skall avledas ovan mark alternativt takvatten ska infiltreras på 

tomten (inte citerat) (Boverket, 2019a).  
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• Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastighetsmark (för att 

motverka effekter av översvämning inom planområdet – detta kan förtydligas i 

planbeskrivningen)  

Ur dagvattensynpunkt bör uppfarter och parkeringar inte hårdgöras. De kan till exempel 

anläggas med grus, permeabel asfalt eller betonghålsten som alla är beläggningar som 

möjliggör både fördröjning, rening och grundvattenbildning. Om ytorna ändå hårdgörs 

bör dessa anläggas med lutning mot genomsläppliga ytor, till exempel en gräsyta. 

Kantstenar bör undvikas för att tillåta vatten att nå ytor med utjämningskapacitet. 

Om dagvattnet leds över grönytor innan det når dikena sker en fördröjande och renande 

effekt samt möjliggör infiltration inom fastigheterna. Exempelvis kan takdagvattnet ledas 

via utkastare och dagvattenränna till grönytor (Figur 17). 

 

Figur 17. Exempel på utkastare och dagvattenränna för takdagvatten till gräsytor. 

5.5 Hantering av skyfall 

Vid händelse av ett skyfall är det viktigt att vatten kan avledas på ett säkert sätt från 

området. Skyfallet ska kunna avledas ovan mark då det är mycket dyrt att dimensionera 

ledningar för regn som inträffar sällan. I Figur 18 visas hur vattnet kommer avrinna vid 

skyfall kring planområdet. 

Inom detaljplanen för etapp 9 finns i nuläget potentiella problem för fastigheterna Brevik 

1:128, 1:129, 1:130 och 1:140, där vatten troligtvis kommer rinna över eller bli stående 

på fastigheterna vid ett skyfall. Genom de åtgärder som vidtas inom etapp 11 med extra 

fördröjning vid tennisbanan (scenario 1) eller omledande av vatten (scenario 2) kommer 

riskerna för dessa fastigheter att minska jämfört med nuläget. Inte minst gäller det för 

fastigheten Brevik 1:140. 

Boverket skriver: ”Reglering av markens anordnande handlar om att bestämma höjdlägen 

och höjdförhållanden. Detta kan behövas för att till exempel säkerställa tillgänglighet till 

tomter, styra avrinningen av dagvatten, bevara landskaps- eller stadskaraktär eller möta 

krav på stabilitet.” (Boverket, 2019b).  
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Utifrån detta kan höjdsättningen vid gränsen tennisbanan och fastigheterna nedströms 

regleras för scenario ett för att kvarhålla maximalt med vatten under ett skyfall. 

Marken där ytligt flöde kan förväntas vid ett skyfall bör markeras som område för 

dagvattenhantering (E4 (Boverket, 2019a)) för att minska risken att byggnader skadas i 

framtiden. 

 

Figur 18. Vattenvägar vid skyfall. Röda och orangea pilar visar vattnets väg vid de 

olika scnarierna. Bakgrundskarta: OpenStreetMap 

5.5.1 Scenario 1 

Som höjdsättningen ser ut idag längs Tegelbruksvägen (scenario 1) riskerar mycket 

vatten att rinna förbi tennisbanan över fastigheter (Brevik 1:134 och 1:247) ner till 

Kornknarrvägen vid skyfall större ön 20-årsregn. Där kan vattnet i sin tur orsaka 

översvämning utanför planområdet på fastigheter och riskera att skada byggnader (Brevik 

1:140) (Figur 19). 

Om ledningen mellan tennisbanan och Kornknarrvägen byggs med en lutning som 

motsvarar markens lutning på denna sträcka (mellan 5 % - 8 %) kommer ledningens 

kapacitet att vara mellan 280 – 350 l/s. Denna kapacitet förutsätter att inloppet till röret är 

fyllt med vatten. För att kunna fördröja ett 100-årsregn krävs ett magasin motsvarande 

1350 m3 med utgångspunkt i att 280 l/s avleds (tappflöde). Genom åtgärderna för att 

fördröja ett 10-årsregn (vid tennisbanan) leder åtgärden inte till att försämra situationen 

vid normala högflöden.  
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Figur 19. Hantering av skyfall för scenario 1 vid tennisbanan och Kornknarrvägen. 

Enligt lantmäteriets höjdmodell 2x2 m finns cirka 1300 m3 vid tennisbanan som kan 

utnyttjas som fördröjning vid skyfall utan att byggnader skadas. (Generellt så överskattar 

höjdmodellen markytans nivå där det finns mycket växtlighet. Under förutsättning att 

man låter vattnet stiga till (på +23,7 RH2000) innan det bräddar. Detta gör att det 

antagligen finns ytterligare fördröjningsvolym.). För att detta magasin ska vara tillräckligt 

behöver ledningen därifrån kunna avbörda 280 l/s som maxflöde enligt bilaga 6a i P110. 

Detta flöde kan ledas genom den föreslagna ledningen om lutningen/trycket är tillräckligt 

stort och inloppet till ledningen hålls öppet över tid. Detta måste fastställas i 

projekteringen. Om enbart marken inom tennisbanans fastighet ska användas minskar 

fördröjningsvolymen till ca 950 m3. Om de delar av tomten som inte utgör tennisbana 

eller infartsväg (ca 1500 m2) sänks med i genomsnitt 2 dm skapas ett tillräckligt stort 

magasin på fastigheten. 

Utanför planområdet i hörnet mellan Kornknarrvägen och Finborgsvägen, vilket är ett 

instängt område, minskas riskerna för skada vid skyfall genom att dessa magasinet vid 

tennisbanan minskar inflödet. 

5.5.2 Scenario 2 

Om gatan istället höjdsätts enligt scenario 2, där vatten leds förbi området vid 

tennisbanan och vidare söder ut ner mot havet via det östra diket utmed Tegelbruksvägen, 

minskar riskerna för fastigheterna längs Korknarrvägen (Figur 18). Vid ett skyfall 

kommer vattnet att stiga i vägdiket och tillslut upp på vägen. När diket är fullt och vattnet 

når mitten på den bomberade vägen kommer en del vatten att rinna över till det västra 

diket medan den största delen fortsätter att rinna längs Tegelbruksvägens östra sida ner 

mot havet. Vid ett 100-årsregn väntas den totala vattenföringen som ska rinna ut via det 

östra diket och vägen till cirka 1100 l/s. Dikets kapacitet upp till höjden på vägens mitt 

uppskattas genom beräkningar med Mannings ekvation till cirka 800 - 1000 l/s innan 
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vattnet rinner över till det västra diket. Detta kommer alltså att ske endast vid mycket 

extrem nederbörd. 

Vid skyfall kommer vatten ansamlas i lågpunkterna på fastigheterna Brevik 1:248 och 

1:523 på andra sidan Tegelbruksvägen vid tennisbanan. Enligt lantmäteriets höjdmodell 2 

x 2 m ligger inga befintliga byggnader så lågt att de riskerar att påverkas, förutsatt att den 

föreslagna höjdsättningen för Tegelbruksvägen enligt scenario 2 utförs. Som det beskrivs 

i avsnitt 5.2 bör nya byggnader ha en lägsta golvnivå som ligger ca 1 dm över 

Tegelbruksvägens lägsta sektionskrön vid fastigheten. 

Utanför planområdet i hörnet mellan Kornknarrvägen och Finborgsvägen, vilket är ett 

instängt område, minskas riskerna för skada vid skyfall en stor del av flödet leds bort via 

Tegelbruksvägen. 

6 Dagvattnets påverkan med föreslagna 

åtgärder 

6.1 Dagvattenflöden med föreslagna åtgärder 

Med föreslagna åtgärder kommer flödet till befintligt dagvattennät inte att öka. (Det ända 

befintliga dagvattennätet som skulle kunna påverkas ansluter till planområdet vid 

Kornknarrvägen). Detta gäller bägge scenariona då ett magasin utjämnar flödet i scenario 

1 och en stor del av det tidigare avrinningsområdet leds bort via Tegelbruksvägen i 

scenario 2. 

Flödet från övriga avrinningsområden kommer öka något. Detta flöde ligger till grund för 

dimensioneringen av de anläggningar som föreslagits för avledning och rening av 

dagvattnet. Att flödet ökar från Tegelbruksvägen och stranden kommer inte orsaka 

problem för befintligt dagvattennät utanför planområdet då planområdet gränsar till 

recipienten. 

Tabell 10. Flöde från de olika avrinningsområdena efter utbyggnad enligt den 

nya detaljplanen med två scenarier, efter åtgärder. 

Avrinningsområde 
q10  
[l/s] 

q10 kf  
[l/s] 

q100  
[l/s] 

q100 kf 
[l/s] 

Stranden 300 380 1150 1440 

Tegelbruksvägen  340 420 1150 1440 

Kornknarrvägen  160 200 450 450 

Norra delarna enligt scenario 1* 120 120 280 280 

Norra delarna enligt scenario 2 350 440 1190 1480 

Summa scenario 1 920 1120 2900 3500 

Summa scenario 2 1150 1440 3900 4800 

*) Fördröjt i magasin vid tennisbanan 

6.2 Föroreningsbelastning efter åtgärdsförslag 

Med anledning av att recipienten Kalvfjärden idag inte uppnår god kemisk och ekologisk 

status har Tyresö kommun ställt krav på att föroreningsbelastningen från området inte får 

öka. För att minska dagvattnets föroreningstransport föreslås bättre utformade vägdiken 

än i dagsläget med flackare och växtbevuxna slänter samt med inbyggda dämmen. Denna 

åtgärd väntas bidra till bättre rening än idag. Förbättringen är svår att kvantifiera men har 

uppskattats utifrån att de gamla dikenas reningseffekt är 75 % av funktionen nya bättre 
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utformade diken. För att säkerställa att belastningen minskar föreslås att en växtbädd 

anläggs i hörnet mellan Tegelbruksvägen och Finborgsvägen samt en anläggning vid 

tennisbanan om kommunen väljer scenario 1.  

De två scenarier som utretts för dagvattenhanteringen ger två olika system att beräkna 

reningseffekter på. Efter åtgärderna minskar föroreningsbelastningen ut från planområdet 

för båda scenarierna jämfört med idag (Tabell 11). Totalt sett beräknas scenario 2 ha en 

något sämre avskiljning av föroreningar då växtbäddarna har en maximal yta att anläggas 

på men belastas med mer föroreningar. I Tabell 13 nedan har föroreningsreduktionen från 

vatten som rinner in till planen beräknats. 

Tabell 11. Beräknad föroreningsbelastning från planområdet (kg/år) samt 

relativ förändring för vanligt förekommande dagvattenföroreningar efter 

rening. 

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

Totalt nuläge 5,4 56 0,211 0,53 2,8 0,012 0,09 0,19 0,00033 1508 18,6 0,015 

Totalt efter S1 efter rening 4,2 43 0,144 0,42 1,5 0,008 0,07 0,13 0,00028 848 5,7 0,011 

Totalt efter S1 efter rening 
utan växtbädd 

5,2 51 0,190 0,52 2,1 0,011 0,08 0,16 0,00035 1065 7,6 0,015 

Totalt efter S2 efter rening 4,5 49 0,160 0,47 1,7 0,010 0,08 0,14 0,00030 937 7,0 0,012 

Relativ förändnring S1 -22% -23% -32% -22% -46% -31% -17% -35% -14% -44% -69% -27% 

Relativ förändnring S1 
utan växtbädd 

-4% -10% -10% -3% -26% -9% -4% -19% 5% -29% -59% 2% 

Relativ förändnring S2 -17% -13% -24% -11% -38% -21% -10% -27% -10% -38% -63% -21% 

 

Om man vid scenario 1 bara bygger fördröjningsmagasinet vid tennisbanan och förbättrar 

dikena kommer man fortfarande få en minskad föroreningsbelastning för alla undersökta 

substanser utom kvicksilver och PAH:er. 

Inom varje delavrinningsområde kommer de nya dikena att ge en bättre reningseffekt 

jämfört med befintliga diken. Från vissa delavrinningsområden ökar 

föroreningsbelastningen något men totalt sett kommer belastningen från planområdet att 

minska (Tabell 12). 

Tabell 12. Beräknad föroreningsbelastning från delavrinningsområdena 

(kg/år) för vanligt förekommande dagvattenföroreningar före och efter 

utbyggnad enligt den nya detaljplanen, inklusive och exklusive rening. 

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

Stranden före 1,4 15 0,055 0,14 0,7 0,003 0,02 0,05 0,00009 395 4,8 0,004 

Stranden efter 1,7 17 0,070 0,17 0,9 0,004 0,03 0,06 0,00010 483 6,0 0,005 

Stranden efter med rening 1,5 16 0,060 0,16 0,7 0,004 0,03 0,05 0,00010 330 2,5 0,005 

Tegelbruksvägen före 1,4 15 0,057 0,15 0,7 0,003 0,02 0,05 0,00009 410 5,1 0,004 

Tegelbruksvägen efter 1,8 17 0,072 0,18 0,9 0,004 0,03 0,06 0,00011 498 6,3 0,005 

Tegelbruksvägen efter med rening 0,7 8 0,016 0,07 0,1 0,001 0,01 0,02 0,00005 122 0,8 0,001 

Kornknarrvägen före 1,1 12 0,043 0,11 0,6 0,002 0,02 0,04 0,00007 308 3,9 0,003 

Kornknarrvägen efter 1,3 13 0,055 0,14 0,7 0,003 0,02 0,05 0,00008 381 4,8 0,004 

Kornknarrvägen efter med rening 1,2 12 0,047 0,13 0,5 0,003 0,02 0,04 0,00008 260 2,0 0,004 

Norra före 1,4 15 0,056 0,14 0,7 0,003 0,02 0,05 0,00009 395 4,8 0,004 

Norra efter 1,8 17 0,070 0,17 0,9 0,004 0,03 0,06 0,00010 483 6,3 0,005 

Norra efter med rening S1 0,9 7 0,021 0,06 0,2 0,001 0,01 0,02 0,00006 135 0,5 0,002 

Norra efter med rening S2 1,1 12 0,038 0,11 0,4 0,002 0,02 0,03 0,00007 224 1,7 0,003 
 

Vatten från intilliggande detaljplaneområden framförallt etapp 17 och Naturreservatet 

kommer även fortsättningsvis att ledas in i området och då kommer även detta vatten att 
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renas i områdets dagvattenanläggningar. Med utgångspunkt att även dessa områden får 

utökade byggrätter och nya vägar på samma sätt som i etapp 11 kommer detta vatten att 

renas i lika hög grad vilket ger en minskning av föroreningar ut till recipienten (Tabell 

13).  

Tabell 13. Beräknad föroreningsbelastning från områden som rinner in till 

planområdet. 

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

Naturreservatet  0,1 2 0,011 0,03 0,1 0,000 0,01 0,01 0,00003 50 0,5 - 

Etapp 17 före 1,7 18 0,068 0,17 0,9 0,004 0,03 0,06 0,00010 480 6,0 0,005 

Etapp 17 efter 2,1 20 0,085 0,21 1,1 0,005 0,04 0,07 0,00013 593 7,5 0,006 

Etapp 17 efter med rening 0,9 9 0,022 0,08 0,2 0,001 0,02 0,02 0,00006 156 0,7 0,001 

 

Det är viktigt att komma ihåg att Stormtac är en modell som bygger på schablonhalter. 

Därför bör man inte tolka föroreningsmängderna exakt utan som en uppskattning 

eftersom osäkerheter i både nederbörd, avrinningskoefficienter, schablonhalter och 

markanvändning sänker tillförlitligheten på beräkningarna. Dessutom påverkas 

reningsgraden kraftigt av platsspecifika förutsättningar, såsom anläggningens storlek och 

utformning, inloppshalt och reglervolym.  

Utifrån recipientens perspektiv kommer bägge systemen att leda till att något mindre 

föroreningar belastar Kalvfjärden. Det är det svårt att bedöma vilket scenario som ger 

störst reningskapacitet. Om vattnet från områdets norra delar leds via Tegelbruksvägen 

ökar effektiviteten troligen för dammen på Ugglevägen (scenario 2) på grund av den lägre 

hydrauliska belastningen. Detta minskar belastningen på recipienten ytterligare. Leds 

vatten som idag (scenario 1) kommer belastningen på dammen att öka något vilket kan 

leda till att dammens funktion blir något sämre. Dammens funktion är dock svår att 

kvantifiera då den antagligen inte bidrar särskilt mycket till att avskilja 

dagvattenföroreningar (WRS, 2019).  Den eventuella minskade avskiljningen vägs dock 

upp med de förbättringar som utförts inom detaljplaneområdet. I bilaga 1 visas 

föroreningshalterna som förväntas avrinna från de olika delavrinningsområden i 

detaljplanen.  

Befintliga enskilda avlopp från området kan i dagsläget antas bidra med 

näringsämnesbelastning till recipienterna via dagvattensystemet. Genom att Tyresö 

kommun bygger ut sitt verksamhetsområde för VA och ansluter fastigheterna inom 

planområdet till ledningssystem kommer belastningen från enskilda avlopp 

förhoppningsvis helt att upphöra. 
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7 Slutsatser 

Landskapet är kuperat med varierande branta och höga bergspartier. Området går från 

havet upp över +65 m (RH2000).  

Efter detaljplaneläggning kommer hårdgörningsgraden att öka. Hårdgörningsgraden antas 

öka från dagens 0,17 till 0,22 i framtiden. Detta främst p.g.a. bredare vägar och större 

byggrätter inom fastigheterna. 

Avledningen av dagvattnet har dimensionerats för 10-årsregn och beräkningar har utförts 

för två scenarier. Flödet från området väntas öka med mellan 45–65 %, beroende på 

åtgärder, när området blir mer hårdgjort och med förväntade klimatförändringar. 

För att flödet genom ledningen mellan tennisbanan och Kornknarrvägen inte ska öka vid 

ett 10-årsregn krävs att vatten fördröjs med 320 m3 eller att huvudflödet istället leds 

söderut efter Tegelbruksvägen. 

Dagvatten från angränsande detaljplaneområden rinner in i etapp 11 (avsnitt 2.7.1). 

Dagvattenflödena och föroreningsmängderna har beräknats utifrån detta tillskott. 

Skyfall kan avledas från planområdet i bägge scenarierna genom att leda vattnet mot 

havet i öppna diken. För scenario 1 kommer vatten dessutom att behöva fördröjas i det 

låglänta området vid tennisbanan. De föreslagna lösningarna med möjlighet till 

magasinering av skyfall eller omledning av vattnet innebär att skyfallens påverkan på 

etapp 9 minskar.  

Om man väljer att anpassa det låglänta området vid tennisbanan (scenario 1) för att kunna 

fördröja ett skyfall detta område skötas för att ledningarna inte ska riskera att sätta igen. 

Öppna lösningar såsom vägdiken föreslås anläggas längs med bägge sidor av vägarna där 

det är möjligt för bortförsel av vatten och för att säkerställa att förorenat vägdagvatten 

inte rinner till fastigheter. För kortare sträckor där vägdiken ej är möjliga kan vattnet 

ledas längs vägen eller i ledningar till närmsta dike.  

Vår bedömning är att scenarierna är likvärdiga. scenario 2 har en något bättre 

skyfallslösning medan scenario 1 möjliggör bättre rening av dagvattnet.  

Reningsbehovet att inte öka föroreningsbelastningen på Kalvflärden bedöms kunna 

uppnås inom planområdet genom att anlägga mer funktionella diken tillsammans med 

minst en kompletterande reningsanläggning. 

I och med anslutning av befintliga enskilda avlopp till det kommunala VA-systemet kan 

också näringsämnesbelastningen på Kalvfjärden förväntas minska något. 

Vid detaljplaneläggning är det viktigt att säkerställa att marken höjdsätts så att byggnader 

inte riskerar att översvämmas vid kraftiga regn.  

Exakt placering av diken och ledningar sker vid detaljprojekteringen av VA och gata. 

Rätt dimensionering av gemensamt ledningsnät ligger under VA-huvudmannens ansvar.   
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Bilagor 

Bilaga 1 Stormtac föroreningsbelastningar och halter per 
delavrinningsområde. 
Urklipp från resultatrapport från Stormtac web 

StormTac Web v19.3.1 

Filnamn: Tegelbruket etapp 11 

Datum: 2019-12-03  

Avrinningsområden 
Volymavrinningskoefficienter ᵩv och area per markanvändning (ha), 
Markanvän

dning  

ᵩv  ᵩ  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Stran

den 

före 

Tegelbruks

vägen före 

Kornknarrv

ägen före 

Stran

den 

efter 

Tegelbruks

vägen efter 

Kornknarrv

ägen efter 

Nor

ra 

före 

Nor

ra 

efte

r            

Villaområd

e, mindre 

förorenat 

0.1

7 

0.1

7 

5.7 5.9 4.5 0 0 0 5.8 0 

Egen 1 

(Villaområd

e mindre 

förorenat 

(mer 

hårdgjort)) 

0.2

2 

0.2

2 

0 0 0 5.7 5.9 4.5 0 5.8 

 

Föroreningsmängder (dagvatten+basflöde) utan rening      
Föroreningsmängder (kg/år),      
               
# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH1

6 

BaP 

A

1 

Stranden före 1.3 1

4 

0.04

7 

0.1

3 

0.5

5 

0.002

8 

0.02

0 

0.04

0 

0.00008

4 

27

0 

2.

0 

0.003

8 

0.0001

9 

A

2 

Tegelbruksväg

en före 

1.3 1

4 

0.04

9 

0.1

4 

0.5

7 

0.002

9 

0.02

1 

0.04

2 

0.00008

7 

28

0 

2.

1 

0.003

9 

0.0002

0 

A

3 

Kornknarrväge

n före 

0.9

8 

1

1 

0.03

7 

0.1

0 

0.4

3 

0.002

2 

0.01

6 

0.03

2 

0.00006

6 

21

0 

1.

6 

0.002

9 

0.0001

5 

A

4 

Stranden efter 1.5 1

6 

0.06

0 

0.1

6 

0.6

7 

0.003

6 

0.02

5 

0.04

8 

0.00010 33

0 

2.

5 

0.004

8 

0.0002

2 

A

5 

Tegelbruksväg

en efter 

1.6 1

6 

0.06

2 

0.1

7 

0.6

9 

0.003

7 

0.02

6 

0.05

0 

0.00011 34

0 

2.

6 

0.005

0 

0.0002

3 

A

6 

Kornknarrväge

n efter 

1.2 1

2 

0.04

7 

0.1

3 

0.5

2 

0.002

8 

0.02

0 

0.03

8 

0.00008

0 

26

0 

2.

0 

0.003

7 

0.0001

8 

A

7 

Norra före 1.3 1

4 

0.04

8 

0.1

3 

0.5

6 

0.002

9 

0.02

0 

0.04

1 

0.00008

5 

27

0 

2.

0 

0.003

8 

0.0001

9 

A

8 

Norra efter 1.6 1

6 

0.06

0 

0.1

6 

0.6

8 

0.003

7 

0.02

5 

0.04

9 

0.00010 33

0 

2.

6 

0.004

9 

0.0002

3 
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Reningseffekter (%) 

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

A1 Stranden före 
             

A2 Tegelbruksvägen före 
             

A3 Kornknarrvägen före 
             

A4 Stranden efter 
             

A5 Tegelbruksvägen efter 59 47 75 59 82 74 45 59 57 64 70 87 83 

A6 Kornknarrvägen efter 
             

A7 Norra före 
             

A8 Norra efter 45 57 65 65 75 70 47 59 44 59 82 63 63 

 

Summa belastning kg/år efter rening 

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

A

1 

Stranden före 1.3 14 0.04

7 

0.13 0.5

5 

0.002

8 

0.02

0 

0.04

0 

0.0000

84 

27

0 

2.0 0.003

8 

0.0001

9 

A

2 

Tegelbruksvä

gen före 

1.3 14 0.04

9 

0.14 0.5

7 

0.002

9 

0.02

1 

0.04

2 

0.0000

87 

28

0 

2.1 0.003

9 

0.0002

0 

A

3 

Kornknarrväg

en före 

0.9

8 

11 0.03

7 

0.10 0.4

3 

0.002

2 

0.01

6 

0.03

2 

0.0000

66 

21

0 

1.6 0.002

9 

0.0001

5 

A
4 

Stranden 
efter 

1.5 16 0.06
0 

0.16 0.6
7 

0.003
6 

0.02
5 

0.04
8 

0.0001
0 

33
0 

2.5 0.004
8 

0.0002
2 

A

5 

Tegelbruksvä

gen efter 

0.6

5 

8.

5 

0.01

5 

0.06

8 

0.1

3 

0.000

99 

0.01

4 

0.02

1 

0.0000

45 

12

0 

0.7

8 

0.000

64 

0.0000

40 

A

6 

Kornknarrväg

en efter 

1.2 12 0.04

7 

0.13 0.5

2 

0.002

8 

0.02

0 

0.03

8 

0.0000

80 

26

0 

2.0 0.003

7 

0.0001

8 

A

7 

Norra före 1.3 14 0.04

8 

0.13 0.5

6 

0.002

9 

0.02

0 

0.04

1 

0.0000

85 

27

0 

2.0 0.003

8 

0.0001

9 

A

8 

Norra efter 0.8

6 

6.

8 

0.02

1 

0.05

6 

0.1

7 

0.001

1 

0.01

3 

0.02

0 

0.0000

57 

14

0 

0.4

6 

0.001

8 

0.0000

85 

 

Summa föroreningshalt ug/l efter rening 

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

A1 Stranden före 110 1200 4.1 11 47 0.25 1.7 3.5 0.0073 23000 170 0.33 0.016 

A2 Tegelbruksvägen 

före 

110 1200 4.1 11 47 0.25 1.7 3.5 0.0073 23000 170 0.33 0.016 

A3 Kornknarrvägen 

före 

110 1200 4.1 11 47 0.25 1.7 3.5 0.0073 23000 170 0.33 0.016 

A4 Stranden efter 120 1200 4.5 12 51 0.27 1.9 3.6 0.0077 25000 190 0.36 0.017 

A5 Tegelbruksvägen 
efter 

47 620 1.1 4.9 9.3 0.072 1.0 1.5 0.0033 9000 57 0.047 0.0029 

A6 Kornknarrvägen 
efter 

120 1200 4.5 12 51 0.27 1.9 3.6 0.0077 25000 190 0.36 0.017 

A7 Norra området 
före 

110 1200 4.1 11 47 0.25 1.7 3.5 0.0073 23000 170 0.33 0.016 

A8 Norra området 
efter 

64 510 1.6 4.2 13 0.081 1.0 1.5 0.0043 10000 34 0.14 0.0063 
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