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1

BAKGRUND OCH SYFTE

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2018-04-18, Dnr 2017-03225

Hagsätravägen är belägen mellan Rågsved och Hagsätra i södra delen av
Stockholm, se översiktskarta i Figur 1. Stockholmshem är byggherre för två
nya flerbostadshus som planeras att byggas på vardera sidan av vägen.
Lindbäcks Bygg, projektets entreprenör, har beställt en dagvattenutredning för
att utreda hur hanteringen av dagvatten kan utformas. I utredningen studeras
hur dagvattenflödena från området förändras samt vilka typer av lösningar
som skulle kunna användas vid fastighetsgränserna. De föreslagna
lösningarna föreslås i linje med Stockholms stads dagvattenstrategi (2015)
samt åtgärdsnivå från 2016 (Stockholms stad, 2016). Situationsplanen över
området visas i Figur 4 (de planerade bostäderna är grå och markerade med
benämning A och B för att lättare kunna orientera sig i rapporten).

Figur 1. Översiktskarta. Exploateringsområdet är markerat med röd ring. (Bildkälla: eniro.se)
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR
2.1

STOCKHOLMS STADS DAGVATTENSTRATEGI

Stockholms stads dagvattenstrategi innebär en hållbar dagvattenhantering
som ska skapa värden för stadsmiljön och minimera negativ påverkan på
naturen. Hanteringen ska fokusera på småskaliga och enkla lösningar som
placeras på kvartersmark samt allmän mark.
Dagvattenhanteringen har mål som innebär:
1.
2.
3.
4.

Förbättrad vattenkvalitet i stadens vatten
Robust och klimatanpassad dagvattenhantering
Resurs och värdeskapande för staden
Miljömässig och kostnadseffektiv
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Målen innebär att åtgärder i förstahand ska vidtas vid källan, så att dagvattnet
inte förorenas. I andrahand ska dagvatten hanteras nära uppkomsten genom
lokala dagvattenlösningar på kvartersmark och allmän mark. I tredjehand ska
dagvattnet renas i anläggningar som samlar vatten från flera källor. Andelen
genomsläppliga ytor ska maximeras och infiltration ska eftersträvas i största
möjliga mån. Dagvattnet ska även användas för bevattning av gatuträd och
planteringar, samt använda lösningar som är integrerade i parker och
grönområden för att skapa ett attraktivt inslag i stadsmiljön (Stockholms stad,
2015).
Under 2016 tog Stockholms stad fram en åtgärdsnivå för dagvatten. Det
saknas idag nationell vägledning inom dagvattenområdet, men hanteringen
måste förhålla sig till lagstadgade krav på åtgärder för att
miljökvalitetsnormerna i stadens sjöar och vattendrag ska uppnås. För att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas i stadens vattenförekomster behöver
föroreningsbelastningen från dagvattnet minska med 70-80 %. Detta innebär
att ca 90 % av dagvattnets årsvolym måste fördröjas och renas. Stockholms
stad har därför tagit fram ett beslut på åtgärdsnivå som ska tillämpas vid nyoch ombyggnation. Denna åtgärdsnivå innebär att dagvatten från hårdgjorda
ytor ska fördröjas och renas i hållbara dagvattensystem. Systemen ska vara
dimensionerade med en våtvolym på 20 mm och ha en mer långtgående
rening än sedimentation. En volym ska avtappas under ca 12 timmar via ett
filtrerande material för att få en effektiv avskiljning av lösa föroreningar. Denna
typ av filtrerande material kan exempelvis vara ett lager med organisk jord.
Exempel på sådana anläggningar är träd i skelettjordar, växtbäddar eller
krossmagasin (Stockholms stad, 2016a).
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2.2

MILJÖKVALITETSNORMER OCH RECIPIENT

Planområdet ligger inom recipienten Magelungens avrinningsområde (Figur
2). Magelungen bedöms ha otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej
god kemisk status både med och utan överallt överskridande ämnen. Enligt
ledningsuppgifter från Stockholm Vatten samt tidigare utredning av Sweco
avviker planområdets avrinningsområde från det naturliga avrinningsområdet.
Området är kopplat till ett ledningsnät som leder dagvatten till en annan
recipient. Ledningen vid Hagsätravägen är kopplad till ledningsnätet som
släpper ut vatten i Mälaren-Fiskarfjärden, via Älvsjö-Mälartunneln (Sweco,
2017).
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Mälaren-Fiskarfjärden bedöms ha god ekologisk status, men uppnår ej god
kemisk status. Enligt miljökvalitetsnormen ska god kemisk ytvattenstatus
uppnås för recipienten. Ämnen som inte uppnår god kemisk status i
vattenförekomsten är kvicksilver och kvicksilverföreningar, polybromerade
difenyletrar (PBDE), perfluoroktansulfonat (PFOS), antracen och tributyltenn.
(VISS 2017b)

Figur 2. Magelungens avrinningsområde; planområdet markeras med röd ring, recipienten
Mälaren-Fiskarfjärden markeras med blå ring. (Bildkälla: VISS 2017)
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2.3

ÖVERSVÄMNINGSRISKER
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Sweco (2017) har gjort en rapport med skyfallskartering över området för
befintligt planområde. Resultatet av utredningen är att ny bebyggelse i
området måste fördröja och rena dagvatten enligt Stockholms stads
dagvattenstrategi. Det rekommenderas att planera en genomtänkt
höjdsättning i tidigt skede i projektet för att inte skapa nya instängda områden.
I Figur 3 visas en översvämningskarta över området från Swecos utredning.
På kartan kan avläsas att det finns viss översvämningsrisk längs
Hagsätravägen. I dagsläget påverkas planområdet inte av översvämningar,
då marken består av naturmark som har god infiltrationsförmåga. (Sweco,
2017)

Figur 3. Översvämningskarta med maximala vattendjup vid 100-års regn. Planområdet är
markerat med röd ring. (Sweco, 2017)
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3

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

3.1

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING

Planområdet för ny bebyggelse ligger längs med Hagsätravägen. Platsen
utgörs av idag kuperad naturmark och planområdet är placerat i en naturlig
sänka mellan två höjdryggar. Marken för den nya bebyggelsen övergår snabbt
till kuperad terräng som består av skogbeklädda berghällar.
Eftersom
de
planerade
fastigheterna
ligger
inom
två
olika
delavrinningsområden har beräkningar och åtgärdsförslag tagits fram separat
för de två fastigheterna A och B (Figur 4).

A

B
A
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Figur 4. Situationsplan över planerad bebyggelse med indelning i fastighet A
och B. (Bildkälla: Nyréns arkitektkontor, 2018 WSP )

3.2

TOPOGRAFI

Platsen utgörs idag av skogsområde och gräsytor på vardera sidan om
Hagsätravägen. För planområde A varierar höjderna mellan +39 m till gatunivå
+35 m (Höjdsystem RH2000). Den maximala nivåskillnaden mellan
planområdet och omgivningen uppgår till 11 m , som lutar ned mot gatan. För
planområde B varierar höjdnivåerna från +37 m ner till +41 m i gatunivå
(Structor, 2017).
Partier med berg i dagen förekommer inom större delar av de båda områdena.
Då planområdena är belägna i en sänka kommer dagvatten från området
utanför de planerade fastighetsgränserna rinna mot den nya bebyggelsen om
inga åtgärder vidtas. Utanför planområde A uppgår högsta berghöjden till
+45,5 m och utanför planområde B till +44 m (Figur 5 och Figur 6)
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Figur 5. Kuperad skogsterräng intill planområdet. (Bild tagen från platsbesök)

Figur 6. Bild visar hur skogbeklädda berg lutar ned mot Hagsätravägen (Bild tagen från
platsbesök)
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3.3

GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Området ligger delvis på glacial lera och urberg, se Figur 7. Det betyder
generellt att förutsättningarna för infiltration är dåliga. De röda områdena visar
urberg.

Figur 7. Jordartskarta från SGU med ungefärlig placering av planområdet markerat i blått. De röda
områdena visar urberg och de gula områdena visar glacial lera. (Bildkälla: SGU 2017)
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3.4

AVRINNINGSOMRÅDE OCH BEFINTLIGA
DAGVATTENSYSTEM

Fastighet A och B ligger inom varsitt delavrinningsområde med varsin yta på
ca 0,4 ha. Den ytan som rinner av till respektive område baseras på höjdkurvor
och utläses från grundkartan. Inom områdena sluttar skogsterräng och berg i
dagen ned mot fastigheterna, vilket innebär att dagvattnet från sluttningen
kommer rinna mot fastigheterna. Planering av dagvattenhanteringen måste
därför ta hänsyn till dagvattenflöden från delarna av ytan som ligger utanför
fastighetsgränsen, så att även dessa volymer avleds.
I Hagsätravägen går idag en befintlig dagvattenledning med dimension 300
mm, se Figur 8. Ledningen slutar i Hagsätravägen och leder vatten norrut och
vidare till recipienten.
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A

B

Figur 8. Placering av befintlig dagvattenledning D300 i Hagsätravägen. Pilen visar flödesriktningen
för dagvattenledningen (grön).

4

FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN

4.1

PLANERADE FÖRÄNDRINGAR
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Två nya sexvåningshus planeras på vardera sidan om Hagsätravägen, se
Figur 9. På fastighet A planeras marken efter exploatering bestå av
planterings- eller gräsytor och hårdgjorda ytor längs bebyggelsen.
Miljörummet på ena sidan huset ska beläggas med grönt tak.
Fastighet B ska bestå av planterings-eller gräsyta och hårdgjord yta intill
Hagsätravägen. På andra sidan bebyggelsen planeras semipermeabel yta
och hårdgjord yta för att undvika inträngning av dagvatten till det underjordiska
garagebjälklaget under fastigheten. Placeringen av husen nära vägen kommer
bidra till minskat sprängningsarbete och naturmark kan sparas. (Figur 10 och
Figur 11)
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B
A
Figur 9. Spökvolym från vy syd. (Bildkälla: Nyréns 2018)
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Figur 10. Sektion fastighet A sett från söder. (Bildkälla: Nyréns 2018)

Figur 11. Sektion fastighet B sett från söder. (Bildkälla: Nyréns 2018)

Den planerade bebyggelsen kommer ha sadeltak, vilket innebär att vatten
kommer att rinna av mot båda sidorna av huset. Parkering för fastighet B
kommer lösas med hjälp av garage i husets bakre souterrängdel. Bakom
huset, ovanpå garagebjälklaget kommer en gemensam gård anläggas.
För fastighet A kommer inget garage vara tillgängligt i botten på huset. Ett
miljörum med grönt tak ska anläggas i södra delen av gaveln enligt
landskapsarkitektens ritning .

4.2

MARKANVÄNDNING

Fastighetsområdena är väldigt lik a och består idag av naturmark i form av
grönyta, vilket innebär att dagvattenflödena från området är små (Figur 12).
Exploateringen kommer att bidra till en ökad hårdgörandegrad och därmed en
ökad mängd genererat dagvatten. För att inte öka dagvattenflödet till de
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allmänna dagvattenledningarna krävs att den ökade mängden hanteras på
tomtmarken. (Figur 13)
För att beräkna hur mycket dagvattenflödet från tomtmarken ökar har området
karterats utifrån markanvändningen före och efter exploateringen. Den yta
som avvattnas mot fastigheterna har uppskattats med hjälp av höjdkurvor, då
marken sluttar ned mot tomtgränsen. De markanvändningstyperna som
använts vid karteringen är naturmark och berg, takyta, gräs- eller
planteringsyta, hårdgjord yta och semipermeabel yta (t ex grus), se Figur 13
och Figur 14. Avrinningskoefficienter för markanvändningstyperna redovisas i
Tabell 1 och har tagits från Svenskt Vattens publikation P110. För det gröna
taket överskattades avrinningskoefficienten i ett worst-case-scenario, se
avsnitt 5.1.2.
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Figur 12. Hagsätravägen och placeringen av hus A (Bild: WSP 2017)
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A
B
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Figur 13. Markanvändning efter exploatering för avvattnad yta mot fastigheterna och tomtgräns.
De blå pilarna visar rinnvägarna i delavrinningsområdet.
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A

B
Figur 14. Markanvändning efter planerad exploatering innanför tomtgränsen . De blå pilarna visar
rinnvägarna i delavrinnings området.
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Tabell 1. Avrinningskoefficienter för respektive markanvändning enligt Svenskt Vattens
publikation P110 (2016) och anpassats till den specifika markanvändningen genom
uppskattningar.

Markanvändning

Avrinningskoefficient

Plantering eller gräsyta

0,1

Takyta

0,9

Semipermeabel yta

0,2

Grönt tak

0,9

Hårdgjord yta

0,8

Naturmark (berg i dagen)

0,6

Naturmark

0,1
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4.3

DAGVATTENFLÖDE FÖRE OCH EFTER
EXPLOATERING

För att beräkna dimensionerade dagvattenflöden från området används den
rationella metoden:
𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜙 ∙ 𝑖(𝑡𝑟 ) ∙ 𝐶
Där:







𝑄𝑑 𝑑𝑖𝑚 = dimensionerande flödet
A = avrinningsområdets area (ha)
𝜙 = avrinningskoefficient
𝑖(𝑡𝑟 ) = dimensionerande nederbördsintensiteten (𝑙/𝑠 ℎ𝑎)
𝑡𝑟 = regnets varaktighet (min)
𝐶 = klimatfaktor

Den dimensionerande nederbördsintensiteten har beräknats för regn med 20års återkomsttid och en varaktighet på 10 minuter. Dagvattenflödet efter
exploateringen redovisas med en klimatfaktor på 1,25. Årsnederbörden i
Stockholmsområdet är satt till 600 mm (Stockholms Stad). Dagvattenflöden
har beräknats utifrån planerade fastighetsgränser för fastighet A och B.
Flödet från båda planområdena kommer att öka i samband med
exploateringen av området (se Tabell 2, Tabell 3, Tabell 4 och Tabell 5).

Tabell 2. Beräknade dimensionerade flöden inom planområde A före exploatering. Årsmedelflödet
uppgår till 0,005 l/s.

Markanv.

Area

A.red.

Årsvolym

100årsregn
(l/s)

20 mmvåtvolym

(m3/år)

20årsregn
(l/s)

(ha)

(ha)

Naturmark

0,25

0,03

152

7

12

5,1

Totalt

0,25

0,03

152

7

12

5,1

m3

Tabell 3. Beräknade dimensionerade flöden inom planområde B före exploatering. Årsmedelflödet
uppgår till 0,004 l/s.
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Markanv.

Area

A.red.

Årsvolym

(ha)

(ha)

Naturmark

0,23

Totalt

0,23
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100årsregn
(l/s)

20 mmvåtvolym

(m3/år)

20årsregn
(l/s)

0,02

140

7

11

4,7

0,02

140

7

11

4,7

m3

Tabell 4. Beräknade dimensionerade flöden inom planområde A efter exploatering, med
klimatfaktor 1,25. Årsmedelflödet uppgår till 0,032 l/s.

Markanv.

Area

A.red.

Årsvolym

100årsregn
(kf 1,25)

20 mmvåtvolym

(m3/år)
442

20årsregn
(kf 1,25)
(l/s)
26

Tak

(ha)
0,08

(ha)
0,07

(l/s)
45

m3

14,7

Hårdgjord yta

0,04

0,03

200

12

20

6,7

Naturmark och berg

0,08

0,05

295

18

30

9,8

Plantering eller gräs

0,04

0,004

25

2

3

0,8

Grönt tak

0,007

0,006

38

2

4

1,3

Totalt

0,18

0,16

1000

60

102

33,3

Tabell 5. Beräknade dimensionerade flöden inom planområde B efter exploatering, med
klimatfaktor 1,25. Årsmedelflödet uppgår till 0,026 l/s.

Markanv.

Area

A.red.

Årsvolym

20-års regn
(kf 1,25)

100årsregn
(kf
1,25)

20 mmvåtvolym

(ha)
0,07

(m3/år)
446

(l/s)
27

(l/s)
45

m3

Tak

(ha)
0,08

14,9

Hårdgjord yta

0,019

0,01

89

5

9

3,0

Plantering eller gräs

0,033

0,003

20

1

2

0,7

Naturmark och berg

0,066

0,04

237

14

24

7,9

Semipermeabel yta

0,0033

0,01

40

2

4

1,3

0,23

0,14

830

50

85

27,7
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Totalt

Det är även av intresse att se hur mycket dagvatten från naturmarken utanför
fastighetsgränserna som rinner mot fastigheten. Då området består av berg i
dagen, som brant lutar ned mot fastigheten är det av vikt att se till att avrinning
kan omhändertas (Tabell 6).
Tabell 6. Totalt flöde från sluttningen mot fastighet A och B, för 20-årsregn och 100-årsregn med
10 min-varaktighet och klimatfaktor 1,25.

Markanvändning

Yta

20-årsregn
(kf=1,25)

100-årsregn
(kf 1,25)

(m2)

(l/s)

(l/s)

Naturmark (berg i dagen) område A

2624

57

96

Naturmark (berg i dagen) område B

1967

42

72

4.4

DAGVATTNETS FÖRORENINGSINNEHÅLL

Vid exploatering av natur-och parkmark ökar generellt föroreningsinnehållet i
dagvattnet. För att kompensera detta krävs en dagvattenhantering som renar
och fördröjer vattnet, gärna i flera steg. Reningen ska ske genom filtrerande

10255048 • Hagsätravägen dagvattenutredning | 17

material, så som exempelvis organiska jordlager. Föroreningsmängderna
behöver minska med ca 70-80 % för att miljökvalitetsnormerna ska kunna
följas, se avsnitt Stockholms stads dagvattenstrategi. Genom att
dimensionerna dagvattenanläggningar för 20 mm nederbörd skapas en
renings- och fördröjningseffekt för 90 % av årsnederbörden. Stockholms stad
bedömer att miljökvalitetsnormerna kan uppnås om en sådan effekt kan
åstadkommas. (Stockholms stad, 2016a)

4.4.1

Föroreningsberäkningar

För att jämföra föroreningar från fastigheterna före och efter exploatering
utfördes föroreningsberäkningar i StormTac 2018. StormTac använder
schablonvärden som tilldelas olika markanvändningsytor för att beräkna
föroreningsbelastningen från ytorna. Eftersom schablonvärdena baseras på
empiriska data finns osäkerhet i resultaten beroende på vilken
markanvändningsyta som berörs. I nedanföljande beräkningar har i första
hand ytor med låg osäkerhet använts. Genomsläpplig yta har i modellen
angetts som ”grus”; denna yta är belagd med högre osäkerhet än övriga ytor.
För båda fastigheterna ökar föroreningsbelastningen efter exploateringen om
inga renings- och fördröjningsåtgärder vidtas (Tabell 7). Orsaken till ökningen
är ökningen av bebyggelse inom området.
Tabell 7. Föroreningsbelastningar från område A och B före och efter exploatering om ingen
rening sker enligt StormTac 2018.

(kg/år)

Fastighet B Före
(kg/år)

Fastighet B Efter
(kg/år)

0,042

0,089

0,038

0,074

0,57

1

0,52

1

Pb

0,0019

0,0031

0,0017

0,0025

Cu

0,004

0,0081

0,0037

0,0074

Zn

0,0089

0,026

0,0082

0,023

Cd

0,000092

0,00048

0,000084

0,00043

Cr

0,00096

0,0029

0,00089

0,0025

Ni

0,0008

0,0033

0,00074

0,0028

Hg

7,4E-06

6,5E-06

6,8E-06

6,4E-06

SS

9,4

21

8,7

18

Oil

0,093

0,095

0,086

0,067

PAH16

2,1E-06

0,00027

1,9E-06

0,00037

BaP

2,1E-07

9,7E-06

1,9E-07

7,8E-06
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Förorening

Fastighet A - Före

Fastighet A - Efter

(kg/år)
P
N

18 | 10255048 • Hagsätravägen dagvattenutredning

5

FÖRSLAG TILL
DAGVATTENHANTERING

Stockholms stad har i samarbete med Stockholm Vatten tagit fram riktlinjer för
dagvatten på kvartersmark. Dessa är i linje med Stockholms
dagvattenstrategi. Grundprincipen för dessa riktlinjer är att dagvatten som
uppstår på kvartersmark, ska fördröjas och renas inom kvartersmarken. Enligt
åtgärdsnivån ska dagvattenanläggningarna dimensioneras med en våtvolym
på 20 mm och ha en mer långtgående rening än sedimentation (Stockholms
stad, 2017a).
Eftersom föroreningarna i dagvattnet i hög utsträckning är partikelbundna
krävs en god avskiljning av partiklarna, vilket kan ske genom sedimentation
eller filtrering och dagvattenfördröjning i flera steg. För att säkerställa en
långsiktigt hållbar dagvattenhantering måste dagvattenflöden begränsas
genom infiltration och naturlig rening.
För att omhänderta dagvattnet som uppstår inom kvartersmarken, presenteras
ett dagvattensystem som hanterar dagvatten från de olika ytorna nära källan
till uppkomst och tar hänsyn till den planerade fastighetsstrukturen.
Systembeskrivningar är inspirerade av Stockholms stads dokument, Riktlinjer
för kvartersmark i tät stadsbebyggelse. De rekommenderade systemen för
område A och B, samt en kommentar om alternativa lösningar, presenteras
nedan.

5.1

DAGVATTENHANTERING FÖR OMRÅDE A
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Dagvatten från fastighet A föreslås omhändertas i planerade planteringsytor
som anläggs som nedsänkta växtbäddar. På det sättet kan den planerade
fastighetsstrukturen bibehållas och dagvatten säkert omhändertas utan
utformningen av komplicerade lösningar. Växtbäddarna kommer därutöver att
bidra till fastighetens estetiska värde och biologisk mångfald. Dagvattnet
nyttiggörs genom att bevattna växtytan.
Naturmarken som sluttar ner mot fastigheten bidrar till flöden som kan komma
att skada byggnaden och öka översvämningsrisken vid extrema regn. För att
skydda byggnaden och minska översvämningsrisken föreslås ett
avskärmande svackdike runt fastigheten (se avsnitt 5.4).
För fastighet A krävs det att 1310 l dagvattnet avleds per stuprör via de tolv
planerade stuprören vid 20 mm nederbörd.
En principskiss över föreslagna dagvattenlösningar för område A visas i Figur 15 och

Figur 16.

10255048 • Hagsätravägen dagvattenutredning | 19

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2018-04-18, Dnr 2017-03225

Figur 15. Översikt över hur de olika dagvattenlösningarna placeras på fastigheten och hur
dagvattnet avleds på fastighet A.
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Figur 16. Principskiss över föreslagna dagvattenlösningar för fastighet A. Erforderliga och tillgängliga fördröjningsvolymer för att uppnå 20 mm-kravet redovisas.

5.1.1

Hantering av dagvatten från tak och hårdgjorda ytor

För fastighet A föreslås hantering av dagvatten från tak och hårdgjorda ytor
som privat uteplats och förgårdsmark i nedsänkta växtbäddar. Takvattnet
föreslås avledas till växtbäddarna via stuprör med utkastare. Eftersom taket är
av varianten sadeltak omhändertas takvattnet i växtbäddar på vardera sidan
om huset. Övriga hårdgjorda ytor, som privata uteplatser och förgårdsmark,
måste höjdsättas så att dagvattnet från dessa ytor kan rinna av mot den
närmaste växtbädden. För denna lösning räcker det om planerade
planterings- och grönytor anläggs som nedsänkta växtbäddar med 0,1 m
fördröjningsdjup. Vid behov av ytterligare volym för fördröjning kan
fördröjningsdjupet utökas.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2018-04-18, Dnr 2017-03225

Växtbäddar är vegetationsklädda magasin som samlar upp regnvatten och
fördröjer flödet. Utseendet på växtbäddar kan variera, men ett exempel visas
i Figur 17. Växtbäddar i allmänhet består av ett skikt växtjord och en
underliggande makadambädd på 40-50 cm. Minsta anläggningsdjupet är 1 m.
För att få en god reningseffekt bör växtbäddarnas yta motsvara ca 5 % av ytan
som avleds mot bädden (Stockholms Stad, 2017c). De planerade
planteringsytorna på fastighet A utgör ca 25 % av den sammanlagda
reducerade arean för fastigheten.

Figur 17. Exempel på växtbäddar kopplade till takvatten (Källa: Stockholm Vatten och Avfall,
2017c)

Gångvägen vid kortsidan av huset avleds till den planerade grönytan på
samma sida. Den planerade gräs-eller planteringsytan på detta ställe räcker
för att fördröja dagvatten från den hårdgjorda ytan, då gräs- eller
planteringsytan är mer än dubbelt så stor som den reducerade arean av den
hårdgjorda ytan.
Kommentar
Växtbäddar kan utformas på olika sätt och med olika skikt. Växtmaterialet i
växtbädden kan anpassas till den valda utformningen för växtbädden. I
efterföljande föroreningsberäkningar har typsektioner för biofilter i StormTac
2018 använts för att uppskatta reningseffekten. Reningseffekten kan variera
beroende på växtbäddarnas utformning.

5.1.2

Gröna tak

På miljöhuset inom fastighet A planeras anläggning av ett grönt tak. Eftersom
avrinningskoefficienten för ett grönt tak är beroende av det valda växtbelaget,
takets lutning och djup, antogs avrinningskoefficienten för det gröna taket i
denna utredning motsvara 0,9 (som för ett traditionellt tak) i ett worst-casescenario tills den exakta utformningen av taket är fastställt.
Gröna eller växtbeklädda tak är vegetationsklädda takytor som ur ett
dagvattenperspektiv bidrar till minskad avrinning. Principiellt består gröna tak
av ett vegetationsskikt, där olika typer av växter kan planteras, och ett
underliggande dräneringslager. Gröna tak kan anläggas på alla typer av tak
och kräver ingen ytterligare markyta, då befintlig eller planerad takyta utnyttjas.
(Figur 18 och Figur 19).
Fördröjning av dagvatten sker främst genom magasinering och infiltration i
växtsubstratet och genom avdunstning. Avrinningen från taket kan reduceras
med 25 till 75 % jämfört med ett konventionellt tak, beroende av takets lutning
och årstiden. För att skapa goda fördröjningsmöjligheter rekommenderas att
takets lutning inte överstiger 5 grader och att solbelysningen är hög för att öka
avdunstningen. Huvudsakliga syftet med gröna tak är minskad ytavrinning och
reningseffekten är liten. Däremot är vatten som rinner av från växtklädda tak
förhållandevist rent eftersom regnvattnet inte passerar ytor som exempelvis
plåttak innan avrinning. För att bibehålla den låga föroreningsbelastningen är
det av stor vikt att mindre näringskrävande vegetation väljs för taket, så att
gödsling kan minimeras.
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Figur 18. Exempel på gröna tak i stadsmiljön. (Bildkälla: Stockholms stad 2016)

Figur 19. Principskiss för vegetationsklädda tak (Bildkälla: Stockholms stad, 2016)
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5.2

DAGVATTENHANTERING FÖR OMRÅDE B

Dagvatten från fastighet B föreslås omhändertas i planerade planteringsytor
som anläggs som nedsänkta och upphöjda växtbäddar. På det sättet kan den
planerade fastighetsstrukturen bibehållas och dagvatten säkert omhändertas
utan utformningen av komplicerade lösningar. Växtbäddarna kommer
därutöver att bidra till fastighetens estetiska värde och biologisk mångfald.
Dagvattnet nyttiggörs genom att bevattna växtytan och de upphöjda
växtbäddarna har en naturligt avskärmande funktion för terassytorna.
Naturmarken som sluttar ner mot fastigheten bidrar till flöden som kan komma
att skada byggnaden och öka översvämningsrisken vid extrema regn. För att
skydda byggnaden och minska översvämningsrisken föreslås ett
avskärmande svackdike runt fastigheten (se avsnitt 5.4).
För fastighet B krävs det att 1310 l dagvattnet per stuprör avleds via de tolv
planerade stuprören vid 20 mm nederbörd. På förgårdsmarken krävs en
växtbäddsyta för nedsänkta växtbäddar på minst 110 m2 för att hantera
dagvatten som avleds från tak och hårdgjord förgårdsmark. Enligt skisser från
landskapsarkitekten finns tillgänglig planteringsyta på ungefär 200 m 2.
En principskiss över föreslagna dagvattenlösningar för område B visas i Figur
20 och
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Figur 21.

Figur 20. Översikt över hur de föreslagna lösningarna placeras på fastigheten och hur dagvatten
från olika ytor avleds för fastighet B.
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Figur 21. Principskiss över föreslagna dagvattenlösningar för område B. Erforderliga och tillgängliga fördröjningsvolymer för att upp nå 20 mm-kravet redovisas.

5.2.1

Hantering av dagvatten från tak och hårdgjord yta intill
Hagsätravägen

För fastighet B föreslås dagvatten från takytor omhändertas i växtbäddar.
Hustaket är av varianten sadeltak, vilket innebär att dagvatten kommer
avledas till vardera sidan om byggnaden. Dagvatten från den sidan av taket
som lutar mot Hagsätravägen föreslås avledas till nedsänkta växtbäddar på
samma sida av huset via stuprör med utkastare. Sammanlagt är 202 m 2
planteringsyta planerad på denna sida. Med 0,1 m fördröjningsdjup kan ca 20
m3 fördröjas i de nedsänkta växtbäddarna. Den erforderliga
fördröjningsvolymen uppgår till 11 m 3, vilket innebär att en växtbäddsyta på
110 m2 räcker för att fördröja dagvatten från denna sida av fastigheten. Vid
behov av ytterligare volym för fördröjning kan fördröjningsdjupet utökas.
Dagvatten från övriga hårdgjorda ytor intill Hagsätravägen, som privat uteplats
och förgårdsmark, kan med god marginal fördröjas i samma växtbäddar.
Dessa ytor måste vid anläggning höjdsättas så att dagvattnet kan rinna av mot
de intilliggande nedsänkta växtbäddarna.

5.2.2

Hantering av dagvatten från tak och ytor intill
naturmarken

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2018-04-18, Dnr 2017-03225

Under fastighet B planeras ett garagebjälklag, beläget enligt Figur 22. För att
undvika risk för vatteninträngning i garage ska dagvatten inte fördröjas eller
magasineras ovanpå garagebjälklaget.

Figur 22. Översikt över fastighet B. Garagebjälklagets läge är markerad med streckad röd linje.

Vatten från takytan som lutar mot garagebjälklaget föreslås fördröjas i
upphöjda växtbäddar med 0,2 m fördröjningsdjup. Då växtbäddarna är
upphöjda minskar risken för vatteninträngning till garaget och de planerade
planteringsytorna på denna sida av byggnaden kan nyttjas för bevattningen av
växtbäddarna. Växtbäddar är täta konstruktioner och överskottsvatten
dräneras vidare. Samtidigt som de upphöjda växtbäddarna bidrar till
fastighetens estetiska värde och biologisk mångfald skapar de en naturlig
avgränsning mellan de olika lägenheternas privata uteplatser.
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Dagvatten från de hårdgjorda ytorna, som terrassyta och förgårdsmark, och
den semipermeabla ytan ovanpå garagebjälklaget kan förslagsvis avledas
med självfall via rännsten till planteringsytor på den norra kortsidan av
byggnaden. Dessa kan anläggas som växtbäddar med 0,1 m fördröjningsdjup
för att omhänderta dagvatten från ytorna ovanpå garagebjälklaget. Vid behov
av ytterligare volym för fördröjning kan fördröjningsdjupet utökas.

10255048 • Hagsätravägen dagvattenutredning | 27

5.3

UPPNÅDD RENING

Om föreslagna åtgärder vidtas kommer föroreningsbelastningen från område
A och B minska jämfört med nuläget, vilket bidrar till en förbättrad sammanlagd
föroreningssituation,
se
Tabell
8.
Enligt
StormTac
ökar
föroreningsbelastningen något för Cr, Ni, PAH och BaP. Eftersom StormTac
är ett modelleringsverktyg som baserar på schablonvärden är vissa
föroreningar belagda med högre osäkerheter än andra. Osäkerheten i
schablonvärden för Cr, Ni, PAH och BaP är hög och ger endast en grov
uppskattning om hur den faktiska belastningen påverkas. Eftersom ökningen
är liten och således känslig för osäkerheter i schablonvärdena betraktas den
sammanlagda föroreningsbelastningen och dess påverkan på recipienten.
Sammanlagt förbättras föroreningssituationen. Miljökvalitetsnormerna kan
därigenom uppnås och krav enligt Stockholms stads riktlinjer uppfylls eftersom
20 mm våtvolym omhändertas i de föreslagna åtgärderna.
Tabell 8. Föroreningsbelastningar före och efter exploatering, samt efter rening i föreslagna
växtbäddar för fastighet A och B enligt StormTac 2018.
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Förorening

Fastighet
A - Före

Fastighet
A - Efter

Fastighet A
Rening i
växtbäddar

Fastighet
B - Före

Fastighet
B - Efter

Fastighet B
Rening i
växtbäddar

(kg/år)

(kg/år)

(kg/år)

(kg/år)

(kg/år)

(kg/år)

P

0,042

0,089

0,034

0,038

0,074

0,033

N

0,57

1

0,52

0,52

1

0,5

Pb

0,0019

0,0031

0,00051

0,0017

0,0025

0,00045

Cu

0,004

0,0081

0,0026

0,0037

0,0074

0,0025

Zn

0,0089

0,026

0,0043

0,0082

0,023

0,0042

Cd

0,000092

0,00048

0,000026

0,000084

0,00043

0,000025

Cr

0,00096

0,0029

0,0012

0,00089

0,0025

0,0011

Ni

0,0008

0,0033

0,00086

0,00074

0,0028

0,00083

Hg

7,4E-06

6,5E-06

2,6E-06

6,8E-06

6,4E-06

2,5E-06

SS

9,4

21

5,3

8,7

18

4,9

Oil

0,093

0,095

0,086

0,086

0,067

0,067

PAH16

2,1E-06

0,00027

0,000017

1,9E-06

0,00037

0,000019

BaP

2,1E-07

9,7E-06

4,3E-06

1,9E-07

7,8E-06

4,2E-06

5.4

SKYFALLSHANTERING GENOM AVSKÄRMANDE
SVACKDIKE

För vattnet som kommer in mot fastigheterna anläggs förslagsvis
avskärmande svackdiken. Huvudsyftet med dikena är att avleda vattnet som
avrinner mot fastigheterna. Dikena är gräsklädda med svag släntlutning som
kan etableras i naturmarken inom fastighetsgränserna. Dikena dimensioneras
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i första hand för att flöden ska kunna avledas på ett säkert sätt. Förslagsvis
anläggs dikena för att avledas runt respektive fastighet. Det är möjligt att lägga
någon typ av dränering i botten av diket för att samla upp vattnet och koppla
ledningen till det allmänna dagvattennätet. Alternativt kan kupolbrunnar
placeras i ändarna av diket för påkoppling till ledning på kvartersmark. (Figur
23)
För flödena som kommer mot fastigheterna räcker diken med bottenbredd på
0,3 m och en höjd på 0,3 m. Släntlutningen bör utformas med ett förhållande
på 1:3 och lutningen bör uppnå 0,5 % för god funktion. Enligt Mannings formel
kan denna utformning av dike ta emot ett flöde av 0,19 m3/sekund, vilket
motsvarar 190 l/s.
För område A krävs avledning av 57 l/s vid ett 20-årsregn och 96 l/s vid ett
100-årsregn. Ett avskärmande dike enligt ovan skulle därför kunna avleda
dagvatten från den omgivande naturmarken vid extremregn med god
marginal. För område B krävs avledning av 42 l/s vid ett 20-årsregn och 72 l/s
vid ett 100-årsregn, vilket innebär att bebyggelsen med god marginal kan
skyddas från fuktskador och översvämningar även vid extrema regn.
Därutöver kan diket vid skyfall som överstiger 20 mm omhänderta bräddvatten
från fastighetens övriga ytor. Dikets dimensionering kan anpassas till det
omgivande landskapet, exempelvis med en annan släntlutning.
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Figur 23. Principskiss för avskärmande svackdike (Källa: Stockholm Vatten och Avfall, 2017c).

Ett avskärmande dike är den bästa lösningen för att undvika skador på
fastigheter. Andra alternativ som krossmagasin är inte lämpliga, då diket
anläggs för extrema regn med avledande funktioner och inte för magasinering.
Dikets främsta anledning är att minska översvämningsrisker.

5.4.1

Instängda områden

Vid utbyggnad av fastigheterna måste höjdsättning beaktas för att undvika att
instängda områden uppstår. Områden måste höjdsättas på lämpligt sätt för att
avleda dagvatten från de olika ytorna till planerade anläggningar enligt
förslagbeskrivningen.
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5.5

ALTERNATIVA LÖSNINGAR

5.5.1

Avledning av dagvatten från fastigheten till svackdike

Att avleda dagvatten från fastighet A och B till de planerade svackdikena
uppfyller inte Stockholms stads krav att de första 20 mm av dagvatten från
kvartersmark ska fördröjas och renas inom fastigheten, då svackdikena leder
dagvattnet till den allmänna dagvattenledningen i Hagsätravägen utan vidare
rening. Därför presenteras svackdikena inte som en möjlig dagvattenlösning
för dagvatten från fastigheterna i denna utredning.
Att istället använda svackdikena i avskärmande syfte och för att skydda
byggnaderna är möjligt, då det är avsett för att avleda vatten från naturmarken
som sluttar mot fastigheten som inte påverkas av planområdets exploatering
och delvis ligger utanför fastigheten.
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5.5.2

Anläggning av ett krossmagasin eller underjordiskt
magasin för fastighet B

En alternativ lösning till de lösningar som rekommenderas i tidigare avsnitt är
anläggande av ett krossmagasin eller ett underjordiskt magasin på fastighet
B. Ett sådant magasin måste då ha kapacitet för att fördröja 20 mm nederbörd
enligt stadens riktlinjer. Om magasinet anläggs på norra kortsidan av hus B
och allt dagvatten från ytorna som naturligt avvattnas mot ytan ovanpå
garagebjälklaget (inklusive takyta, hårdgjord yta och semipermeabel yta, samt
grönyta) krävs en magasinsvolym på minst 15 m3 (överslagsberäkning vid 20
mm) eller 25 m3 (magasinsbehov vid 20-årsregn enligt P110). Magasin ger i
allmänhet lägre rening än växtbäddar och risken att miljökvalitetsnormerna
inte kan uppfyllas är därför stor vid denna typ av lösning för fastighet B.
Magasinet skulle kunna anläggas på norra kortsidan av hus B, dit vattnet
rinner med självfall. Ytan på norra kortsidan av huset uppgår till 242 m2, vilket
innebär att ett magasin skulle få plats. I detta fall måste en mer långt gående
rening än sedimentation ske för att uppfylla Stockholms stads krav för
dagvattenhantering, t ex med olika filterbeläggningar. Ett krossmagasin
avskiljer främst partikelbundna föroreningar med kräver mer plats beroende
på porvolymen. Ju mindre porvolym, desto bättre rening och mindre
fördröjning fås per ytenhet. För anläggningen av magasinet uppstår kostnader
beroende av material- och beläggningsval. Magasin behöver driftas och
eventuella filter måste bytas 2 – 6 gånger per år.
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SLUTSATSER OCH
REKOMMENDATIONER

De föreslagna lösningarna är i linje med Stockholms stads åtgärdsnivå, där
grundprincipen innebär att dagvatten som uppstår på kvartersmark ska
fördröjas och renas inom kvartersmarken. Lösningarna uppfyller även kravet
för att fördröja 20 mm nederbörd och följer den planerade fastighetsstrukturen.
Anläggningarna är anpassade för att kunna hantera en våtvolym på 20 mm
och har en mer långtgående rening än sedimentation. Det är även av vikt att
kvarteret höjdsätts så att dagvatten kan avledas till de föreslagna lösningarna
och inga instängda områden skapas.
För båda fastigheterna föreslås dagvattenhantering i form av växtbäddar som
anläggs där planteringsytor är planerade. För att skydda garagebjälklaget
under fastighet B krävs att gårdsytan avleds via rännsten mot norra kortsidan
av byggnaden, där dagvattnet fördröjs i nedsänkta växtbäddar. Takytan som
rinner av mot garagebjälklaget avleds till upphöjda växtbäddar för att skydda
garaget. Enligt åtgärdsnivåer för Stockholms stad ska dessa anläggningar
vara tillräckliga för att hantera föroreningar och uppnå de miljökvalitetsnormer
som finns för recipienten. Föroreningsbelastningen ökar något för vissa
föroreningar, enligt Tabell 8. Då dessa föroreningsökningar är små och med
stor osäkerhet betraktas den sammanlagda föroreningsbelastningen och dess
påverkan på recipienten. Om föreslagna åtgärder vidtas kommer den
sammanlagda föroreningsbelastningen att minska jämfört med nuläget.
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Båda fastigheterna skyddas mot översvämning och fuktskador genom att
avleda dagvatten från naturmark som sluttar mot områden via ett svackdike
runt fastigheten.
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