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1 Uppdrag och syfte
Bjerking AB har på uppdrag av FFAB tagit fram en dagvattenutredning för planområdet
Kv. Dragningslistan i Hägerstensåsen, Stockholms stad, se figur 1 och 2.
Inom Kv. Dragningslistan pågår planarbete som syftar till möjliggöra exploatering i form
av ett nytt flerbostadshus, se figur 3. Som en del av planarbetet har denna
dagvattenutredning tagits fram i syfte att utreda dagvattensituationen i nuläget och vid
framtida exploatering samt att ge rekommendationer gällande dagvattenhanteringen vid
den framtida exploateringen.

Kv. Dragningslistan
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Figur 1. Planområdet är ungefärligt markerat.

Figur 2. Befintlig markanvändning.
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Vy norrut längs Sparbanksvägen.

Förhållande till befintlig intilliggande bebyggelse .

Tvärsektion av högdel, södra delen av
Tvärsektion av lågdel med parkering i gatuplan,
byggnaden.
norra delen av byggnaden.
Figur 3. Planerad byggnation på fastigheten (figurer ur underlag till Start PM daterad 2017-02-10).
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2 Underlag
VISS, Vatteninformationssystem Sverige.
SGUs kart visare.
Underlag Start PM daterad 2017-02-10.
Baskarta och situationsplan (digitalt underlag)
Dagvattenstrategi för Stockholms Stad, 2015-03-09.
Svenskt Vattens publikation P 110 ”Dimensionering av allmänna
avloppsledningar” (2016).
Svenskt Vattens Publikation P105 ”Hållbar dag- och dränvattenhantering och
analys av avloppssystem” (2011).
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3 Riktlinjer för dagvattenhantering
Stockholms Stad har tagit fram en strategi för hantering av dagvatten inom kommunen.
Strategin fokuserar på att förbättra vattenkvalitet, att nyttiggöra dagvatten i större
utsträckning och hantera de utmaningar som uppstår genom klimatförändringar i en allt
tätare stad. Strategin fastställer även bland annat att dagvatten i första hand ska
omhändertas lokalt så långt det är möjligt.
Stockholms Stad har i sin dagvattenstrategi satt följande mål:
Förbättrad vattenkvalitet i stadens vatten.
Dagvattenhanteringen ska bidra till en förbättring av stadens yt- och
grundvattenkvalitet så att god vattenstatus eller motsvarande vattenkvalitet kan
uppnås.
Robust och klimatanpassad dagvattenhantering.
Dagvattenhanteringen ska vara anpassad efter förändrade klimatförhållanden
med intensivare nederbörd och höjda vattennivåer.
Resurs och värdeskapande för staden.
Dagvatten ska användas som en resurs för att skapa attraktiva och funktionella
inslag i stadsm iljön.
Miljömässigt och kostnadseffektivt genomförande.
För att nå målsättningen om en hållbar dagvattenhantering behöver frågan
beaktas i stadsbyggnadsprocessens alla skeden parallellt med en systematisk
åtgärdsplanering.

4 Områdesbeskrivning
Det aktuella området är beläget i Hägerstensåsen i sydvästra Stockholm. Planområdet
ligger i ett område med flerbostadshus ca 370 meter nordöst om Hägerstensåsens
tunnelbanestation. Planområdets upptar en yta av ca 0,22 ha och är idag en skogs- och
gräsbevuxen bergsluttning med en gångbana som löper längs södra delen av området,
se figur 2.
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Planområdet gränsar mot Sparbanksvägen i öster och mot flerbostadsfastigheter i övriga
riktningar, se figur 2 och 3.

4.1

Markförhållanden och topografi

Enligt SGUs jordartskarta består marken inom området av berg i dagen och morän, inom
närområdet syns tunna moränlager på berg, se figur 4. Vid platsbesök noterades att det
på större delen av slutningen markerad som berg i dagen på jordartskartan även förekom
ett jordlager med träd och annan växtlighet. Växtligheten fyller en viktig funktion genom
både växtupptag och evapotranspiration vilket bidrar till att minska påverkan från
dagvatten, längs sluttningen finns mindre sänkor vilka även de gör flödet långsammare.
Tunna moränlager har en begränsad förmåga att ta emot vatten.
Området ligger i en kuperad terräng och inom planområdet sluttar marken åt öster med
höjder mellan ca +65 och +59 m.
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Figur 4. Jordarter inom det aktuella området och omgivningens topografi (utdrag från SGUs
kartvisare).

4.2

Recipient och statusklassning

Det aktuella området ligger enligt VISS inom Magelungens tillrinningsområde1.
Statusklassning från 2015 fastställer att Magelungen har en otillfredsställande ekologisk
status, vilket baseras på statusen för växtplankton-näringsämnespåverkan och en god
kemisk status (undantaget kvicksilver och bromerad difenyleter). Sjön Magelungen upptar
en yta av ca 2,1 km2 och står i förbindelse med Norra Östersjön via Dreviken och
Tyresån.
I SGUs brunnsarkiv finns en registrerad energibrunn på angränsande fastighet i väster
samt på flera fastigheter i närområdet. Det finns inga registrerade brunnar för
dricksvattenändamål inom eller i närområdet (<100 m) av det aktuella området i arkivet.
Planområdet ligger inte inom ett yt-och/eller grundvattenskyddsområde.

4.3

Befintlig dagvattenhantering

I dagsläget avrinner dagvatten från fastigheten diffust mot Sparbanksvägen. Det saknas
uppgifter om det tekniska avrinningsområdet samt vart dagvattennätet har sitt utlopp.

5 Beräkningar
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5.1

Befintlig och planerad m ark användning

Planområdet omfattar en yta på ca 0,22 ha. I dagsläget består marken av en
skogssluttning med en gång- och cykelväg som löper längs södra delen av området.
Inom områdets är det ett tunt jordtäcke på berg eller block.
På östra delen av fastigheten planeras exploatering med flerbostadshus med tillhörande
parkeringsgarage i bottenplan, se figur 3. Den planerade exploateringen innebär nya
typer av ytor så som tak, en terrass och gårdsmark. I och med exploateringen kommer
andelen skogsmark minska inom planområdet och uppta ungefär hälften av fastigheten.
För befintlig och planerad mark användning se figur 5 och tabell 1.

1

VISS http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE657041-163174
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Figur 5. Markanvändningen före och efter exploatering inom Kv. Dragningslistan.
Tabell 1. Sammanställning av förändringar i markytor
Markanvändning

Andel före byggn ation

Andel efter byggn ation

Tak inkl. skärmtak

-

25 %

Terrass (baksida)

-

11 %

Gård (framsida)

-

6%

Skog/berg

92 %

50 %

Asfalt (gångbana )

8%

8%

5.2

Flöden

Dimensionerande flöden har beräknats med hjälp av recipientmodellen StormTac.
Återkomsttiden är satt till 10, 20 och 100 år med en varaktighet på 12 minuter respektive
10 minuter och klimatfaktorn 1,25 för scenario efter byggnation. Valda
avrinningskoefficienter för de olika ytorna och resultatet presenteras i tabell 2 och 3.
Tabell 2. Flöden före byggnation
Före byggnation

Yta (ha)

Ared (ha)

Skog

0,202

0,1

0,020

Gångbana (asfalt)

0,017

0,85

0,015

Totalt (avrundat)

0,219

0,16

0,035

Qdim vid 10-årsregn: 7,3 l/s vid 12 minuters regnvaraktighet
Qdim vid 20-årsregn: 9 l/s vid 12 minuters regnvaraktighet
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Qdim vid 100-årsregn: 16 l/s vid 12 minuters regnvaraktighet

Tabell 3. Flöden efter byggnation med klimatfaktor 1,25
Efter byggnation

Yta (ha)

Ared (ha)

Tak (inkl. skärmtak)

0,055

0,9

0,049

Terrass (baksida)

0,023

0,8

0,019

Gård (framsida)

0,014

0,45

0,006

Skog

0,110

0,1

0,011

Gångbana (asfalt)

0,017

0,85

0,014

Totalt (avrundat)

0,219

0,46

0,099

Qdim vid 10-årsregn: 29 l/s vid 10 minuters regnvaraktighet
Qdim vid 20-årsregn: 36 l/s vid 10 minuters regnvaraktighet
Qdim vid 100-årsregn: 61 l/s vid 10 minuters regnvaraktighet

Dimensionerande flöde för 10-årsregn har beräknats till 7,3 l/s före byggnation och till 29
l/s efter byggnation, utan fördröjande åtgärder.
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5.3

Fördröjningsvolymer

Efter exploatering av fastigheten ökar dagvattenflödet vid 10-årsregn från 7,3 l/s till 29 l/s
vilket är en ökning med ca 21,7 l/s. Den ökade volymen dagvatten behöver fördröjas
inom planområdet. Mot bakgrund av flödesökningen krävs fördröjningsåtgärder där den
totala fördröjningsvolymen är ca 17 m3 för att flödena från området inte ska öka.
Enligt Stockholms Stads åtgärdsnivåer vid ny- och större ombyggnation2 ställs krav på 20
mm fördröjning från hårdgjorda ytor. Detta ger en total fördröjningsvolym på ca 16 m3.
Stockholms Stads kräver även en uppehållstid i magasinet på ca 12 timmar vilket
möjliggör rening t.ex. genom sedimentation och även en fördröjning av utgående vatten.

6 Översvämningsrisk vid skyfall
Vid större regn blir dimensionerade system för dagvattenhantering (se avsnitt 7) fulla.
Nederbörden avrinner istället ytligt utmed områdets topografi. I närområdet avrinner
vatten generellt ner mot Sparbanksvägen som rundar den höjd där planområdet är
beläget. Vid skyfall bedöms Sparbanksvägen utgöra sekundär avrinningsväg. Området
utgör inte lågpunkt i omgivningen, utan ett av de högre partierna i omgivning och det
bidragande vattnet bedöms främst komma från fastigheten, se figur 4. Planområdets
högre partier består till stor del av kuperad skogsmark och de lägre delarna av mindre
permeabla ytor.
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Från takytan avrinner vatten mot Sparbanksvägen i öst och vidare söderut längs med
gatan. Från södra delen av skogs-och bergssluttningen, söder om gångbanan, avrinner
vatten söder ut mot intilliggande fastigheter. Från resterande del av skogs sluttningen,
gångbana och terrassen avrinner vattnet mot diket och sedan vidare ner mot sydöstra
hörnet av fastigheten och ut på Sparbanksvägen. Dikets utformning och lutning är viktig
för att avleda det vatten som eventuellt kan bli stående vid terrassen vid mycket kraftigt
regn. Se skiss över möjliga avrinningsvägar vid skyfall i figur 6.

Figur 6. Möjliga avrinningsvägar vid skyfall redovisas med pilar.

2

Dagvattenhantering – Åtgärdsnivå vid ny- och större ombyggnation. Stockholms Stad 2016
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7 Förslag på dagvattenhantering
Utförda beräkningar visar på att den planerade byggnationen medför ökade
dagvattenflöden. Förslag på dagvattenhantering utgår från ett 10-årsregn och baseras på
att det dimensionerande flödet och föroreningar ut från planområdet inte ska öka från
dagens nivå samt Stockholms Stads3 krav på 20 mm fördröjning från hårdgjorda ytor. Om
eventuell ändrad utformning av planerad markanvändning medför en höjning av
fastighetens avrinningskoefficient behöver vidare dagvattenåtgärder tas.
Genomsläpplig beläggning med magasin i luftigt bärlager
För att fördröja dagvatten från terrassen på byggnadens baksida och gården på
byggnadens fr amsida föreslås genomsläpplig beläggning med magasin i luftigt bärlager.
För att fördröja 20 mm behöver totalt 4,6 m3 fördröjas från terrassytan och 2,8 m 3
fördröjas från gården på framsidan. Detta innebär att det luftiga bärlagret bör vara minst 7
cm mäktigt (med en porositet på 30 %).
Avledning och fördröjning i växtbädd
Från de båda takytorna föreslås att dagvattnet avledas till växtbäddar placerade vid
fasaden på gårdsytan. Vid rätt utformning av växtbäddar uppnås både rening och
fördröjning av dagvattnet. Växtbäddarna anläggs med filtermaterial (jord) och med
plantering av växter. Utseende på växtbäddar kan variera. Växtligheten kan utgöras av
buskar, mindre plantor och även naturlig etablering av växtlighet, se exempel i figur 8.
För att fördröja 20 mm från takytan behöver totalt ca 11 m 3 fördröjas, varav 4 m3 från den
lägre delen av byggnaden och 7 m3 från den högre delen av byggnaden. För att fördröja
dessa volymer behöver växtbäddarna uppta en yta av 10 m2 vid lågdelen respektive
17,5m2 vid högdelen (antaget 1 meter djup växtbädd, en porositet på 40 % och att vattnet
tillåts stiga 200 mm ). Detta kan uppnås t.ex. med en växtbädd med dimensionerna 4*2,5
meter vid lågdelen och två växtbäddar med dimensionerna 3,5*2,5 meter vid högdelen.
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Öppet dike
Den största delen av skogssluttningen och även gångbanan sluttar mot den planerade
byggnationen. För att att hindra avrinningen från att nå terrass och byggnad föreslås ett
öppet dike längs med terrass som avleder vatten bort från byggnationen och vidare till en
brunn/kupolsil i sydvästra hörnet av planområdet, se skiss i figur 7. För att avleda ett 10årsregn (6,7 l/s) behöver dikets tvärsnittsarea vara 0,015 m2 för ett gräsbevuxet dike. För
att avleda flödet som uppstår vid ett 100-årsregn (25 l/s) behöver dikets tvärsnittsarea
vara 0,044 m2.
De föreslagna åtgärderna skulle innebära att totalt 18,4 m 3 fördröjs från fastigheten. Vilket
innebär att åtgärderna medför att flödet inte ökar efter exploatering samt att kravet om 20
mm fördröjning uppfylls. En förutsättning som antagits för beräkningarna är att sluttningen
ovanför den planerade byggnaden är skogs- och gräsbevuxen även efter exploatering.
En ytterligare åtgärd för att minska mängden dagvatten inom fastigheten är att den
hårdgjorda gångbanan kan anläggas med genomsläppligt material som t.ex. grus eller
marksten med mellanrum.

3
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Figur 7. Skiss över förslag på dagvattenhantering inom Kv. Dragningslistan.

Figur 8. Exempel på växtbäddar.

Figur 9. Exempel på diken för att avleda avrinning från terrass och skogssluttning (tv) och dike med
flack lutning (th).
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8 Föroreningar
Mängder och halter av föroreningar som är vanligt förekommande i dagvatten har
beräknats utifrån schablonvärden i modellverktyget StormTac. Beräkningarna har utförts
för befintlig och planerad markanvändning. För beräkning används årsmedelnederbörd
för Stockholmsområdet om 550 mm/år och dimensionerande regn med återkomsttiden 10
år (Dagvattenstrategi för Stockholms Stad, 2015-03-09).
För att kunna jämföra och dra slutsatser kring föroreningshalter i dagvattnet redovisas
riktvärden för de olika ämnena. Riktvärdena kommer från en rapport som tagits fram av
det regionala dagvattennätverket i Stockholm. I denna dagvattenutredning redovisas
riktvärdet 2M som gäller för områden som inte har direktutsläpp till mindre vattendrag
(Magelungen)4.
Tabell 5. Föroreningshalter i dagvatten vid befintlig och planerad markanvändning utan
reningsåtgärder. Koncentrationer över respektive föreslaget riktvärde för 2M markeras med fet stil .
Riktvärde
Ämne

Koncentration

Mängder

2M

Befintlig markanvändning

Planerad mark användning

Befintlig
markanvändning
kg/år

Planerad
markanvändning
kg/år

0,018

0,053

Enhet

P - Fosfor

µg/l

175

68

85

N - Kväve

mg/l

2,5

1,1

1,6

0,30

1,0

Pb - Bly

µg/l

10

3,8

2,9

0,0010

0,0018

Cu - Koppar

µg/l

30

11

11

0,0029

0,0069

Zn - Zink

µg/l

90

19

26

0,0051

0,016

Cd - Kadmium

µg/l

0,5

0,18

0,45

0,000048

0,00028

Cr - Krom

µg/l

15

2,4

3,5

0,00064

0,0022

Ni - Nickel

µg/l

30

1,5

3,1

0,00041

0,0019

Hg - Kvicksilver

µg/l

0,07*

0,027

0,023

0,0000072

0,000014

Susp. Ämnen

mg/l

60

17

19

4,5

12

Olja

mg/l

0,7

0,29

0,2

0,078

0,12

BaP

µ g/l

0,07*

0,0030

0,0076

0,00000079

0,0000048
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* Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp Februari 2009. Regionala dagvattennätverket i Stockholms län

Utförda beräkningar indikerar generellt att föroreningshalter och mängder i dagvattnet
ökar efter planerad exploatering, med undantag f ör halter av bly, kvicksilver, olja och
bens(a)pyren (BaP). Även utan reningsåtgärder indikerar beräkningarna att samtliga
föroreningshalter ligga under respektive riktvärde för 2M. Dock närmar sig halter av
kadmium riktvärdet och sammantaget bedöms det att viss rening av dagvattnet bör ske
inom planområdet för att inte öka belastningen på recipienten.
I växtbäddarna filtreras dagvattnet samtidigt som en viss andel av vattnet tas upp av
växterna. Reduktionen av föroreningar är god, uppskattningsvis reduceras föroreningar
med mellan 40 och 85 % (StormTac).
I diken sker föroreningsreduceringen genom att viss del kan sedimenteras och att vatten
kan infiltrera och därmed filtreras. Reningseffekten i diken är särskilt god om avledningen
går trögt och viss växtlighet kan tillåtas. Reduktionen av föroreningar i diken är
4

Riktvärdet är ett förslag från dagvattennätverket i Stockh olms Län (riktvärdesgruppen 2009) och är hämtat ur

Svenskt Vattens rapport nr 2010-06 ”Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga
ämnen i dagvatten”. 2 står för delområde inte har direktutsläpp till recipient. M innebär att utsläppet sker till en
mindre sjö eller havsvik. http://vav.griffel.net/filer/Rapport_2010-06.pdf
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uppskattad till mellan 15 och 90 %, hur stor reningen blir beror bland annat på dikets
utformning.
Källor till föroreningar ska i dagvatten kan begränsas genom kloka materialval och på så
sätt kan påverkan, med avseende på föroreningar, från planområdet ytterligare
reduceras.

9 Slutsats
Resultat av utförda beräkningarna visar att planerade exploateringen inom plan området
medför ökade flöden och ökning av flera föroreningar. Om den tillkommande mängden
dagvatten hanteras enligt föreslagna åtgärder är bedömningen att dagvattenflödet och
föroreningar i dagvattnet inte ökar i jämförelse med befintligt scenario samt att
Stockholms Stads krav på 20 mm fördröjning från hårdgjorda ytor uppfylls.
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