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1

BAKGRUND OCH SYFTE

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2018-11-19, 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 Hagsätravägen. 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. De föreslagna lösningarna
föreslås i linje med Stockholms stads dagvattenstrategi (2015) samt åtgärdsnivå från 2016 (Stockholms
stad, 2016). Situationsplanen över området visas i Figur 2, där planerade bostäderna är rosa och
markerade med benämning Hus1 och Hus 2 för att lättare kunna orientera sig i rapporten.

Figur 1. Översiktskarta. Exploateringsområdet är markerat med röd ring. (Bildkälla: eniro.se)
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Figur 2. Situationsplan över planerad bebyggelse med indelning i Hus 1 och Hus 2 (husen är markerade med rosa färg).
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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

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).
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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 ny- och
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).

2.2

PBL

Plan- och bygglagen (Sveriges Riksdag, 2010) reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande.
Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.
I PBL 2 kap. § 5: står det om översvämningsrisken ”Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller
förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad
för ändamålet med hänsyn till [… ] risken för olyckor, översvämning och erosion”
Branschstandard för bedömning av översvämningsrisken är 100-årsregn, men kommun kan besluta om
andra risknivåer. Statistiskt är sannolikheten att ett 100-årsregn ska inträffa 1 % per år, vilket innebär
att under en hundraårsperiod är sannolikheten att det inträffar ca 67 %.
Boverkets byggregler, BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd till vissa krav i plan- och bygglagen,
PBL, och plan- och byggförordningen, PBF.
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2.3

MILJÖKVALITETSNORMER OCH RECIPIENT

Planområdet ligger inom recipienten Magelungens avrinningsområde (Figur 3). 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).
Mälaren-Fiskarfjärden bedöms ha god ekologisk status, men uppnår ej god kemisk status. Enligt
miljökvalitetsnormen ska god ekologisk och 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).
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Figur 3. Magelungens avrinningsområde; planområdet markeras med röd ring, recipienten Mälaren-Fiskarfjärden markeras med
blå ring. (Bildkälla: VISS 2017)
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2.4

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 4 visas en översvämningskarta över
området från Swecos utredning. På kartan kan det maximala vattendjupet vid 100-årsregn avläsas. I
dagsläget finns det inga översvämningsområden inom de två fastigheterna, däremot översvämmar
Hagsätravägen nordost om exploateringen på grund av att det är ett instängt område. (Sweco, 2017)
Denna utredning har därför kompletteras efter detaljplanens samråd med en hydraulisk modell för att
analyser konsekvenserna av exploateringen på lågpunkten, närliggande fastigheter och själva
exploateringen.

Figur 4. 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

MARKANVÄNDNING

Planområdet för ny bebyggelse ligger längs med Hagsätravägen (Figur 5). Platsen utgörs av idag
kuperad naturmark (Figur 6) 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.

2
1

1
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Figur 5. Situationsplan över planerad bebyggelse med indelning i fastighet 1 och 2. (Bildkälla: Nyréns arkitektkontor, 2018 WSP )
Bilden är från samrådskedet och inte den slutliga situationsplanen.

3.2

TOPOGRAFI

Platsen utgörs idag av två skogsområde och gräsytor på vardera sidan om Hagsätravägen. Partier med
berg i dagen förekommer inom större delen av båda områdena. Markytan lutar ned mot Hagsätravägen
(Figur 7) och marknivån varierar mellan +35 (vid gatunivå) till +39 för hus 1 samt +37 (vid gatunivå) till
+41 vid gatuområdet. (Struktor, 2017).
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 1
uppgår högsta berghöjden till +53 m och utanför planområde 2 till +49 m (Figur 6 och Figur 7)
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Figur 6. Kuperad skogsterräng intill planområdet. (Bild tagen från platsbesök)

Figur 7. 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 8. Det betyder generellt att förutsättningarna
för infiltration är dåliga. De röda områdena visar urberg.

Figur 8. 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)

3.4

AVRINNINGSOMRÅDE OCH BEFINTLIGA DAGVATTENSYSTEM

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2018-11-19, Dnr 2017-03225

Hus 1 och 2 ligger inom varsitt delavrinningsområde som rinner ned mot fastigheten (Figur 9).
Avrinningsområdet för hus 1 uppgår i cirka 1 hektar, och 0,65 hektar för hus 2. Avrinningsområdet har
beräknats med hjälp av höjddata och GIS-modell. Inom områdena sluttar skogsterräng och berg i dagen
ned mot fastigheterna, vilket innebär att dagvattnet från sluttningen kommer rinna mot de planerade
fastigheterna. Planering av dagvattenhanteringen måste därför ta hänsyn till dagvattenflöden från
delarna av ytan som ligger utanför fastighetsgränsen, så att även dessa volymer avleds. Storleken på
avrinningsområdena för vardera fastighet visas i Figur 9.
I Hagsätravägen går idag en befintlig dagvattenledning med dimension 300 mm, se Figur 9. Ledningen
leder vatten norrut och vidare till recipienten.
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Figur 9. Placering av befintlig dagvattenledning D300 i Hagsätravägen, p ilen visar flödesriktningen för dagvattenledningen. De blå
områdena visar avrinningsområdena som rinner mot planerade fastigheter. Bilden är från samrådskedet och inte den slutliga
situationsplanen.

4

FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN

4.1

PLANERADE FÖRÄNDRINGAR

Två nya sexvåningshus planeras på vardera sidan om Hagsätravägen, se Figur 10. Situationsplanen
har ändrats något sedan karteringen gjordes innan samrådsskedet och därför är flöden och karteringen
ungefärlig men tillräcklig för att ta fram bedömning om åtgärdsbehov.
På fastighet 1 planeras marken efter exploatering bestå av planterings- eller gräsytor, hårdgjorda ytor
längs bebyggelsen samt parkering på sydvästra sidan av hus 1. Ett miljörum med grönt tak ska anläggas
i södra delen av huset. Miljörummet ska eventuellt beläggas med grönt tak, detta är ej beslutat i detta
skede. Fastighet 2 ska bestå av planterings-eller gräsyta och hårdgjord yta intill Hagsätravägen. På
andra sidan huset planeras eventuellt semipermeabel yta och hårdgjord yta. Söder om hus 2 planeras
en parkering med sex parkeringsplatser och en möjlig handikapparkeringsplats.
Placeringen av båda husen nära vägen kommer bidra till minskat sprängningsarbete och naturmark kan
sparas. Den planerade bebyggelsen kommer ha sadeltak, vilket innebär att vatten kommer att rinna av
mot båda sidorna av huset. Bakom varje hus kommer en gemensam gård anläggas.
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2
1
Figur 10. Spökvolym från vy syd. (Bildkälla: Nyréns 2018)

5

ANALYS OCH BERÄKNINGAR

I dagsläget består fastighet 1 av 32 % naturmark och 78 % av naturmark med berg i dagen (Figur 11).
Fastighet 2 består idag av 43 % naturmark och 57 % av naturmark med berg i dagen (Figur 11). Detta
innebär att befintliga dagvattenflödena från områdena är små. Exploateringen kommer att bidra till en
ökad hårdgörandegrad i båda fastighete rna och därmed en ökad mängd genererat dagvatten. För att
inte öka dagvattenflödet till de allmänna dagvattenledningarna krävs att den ökade mängden hanteras
i båda fastigheterna.
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Markanvändningskartering, flödes- och föroreningsberäkningar har genomförts och resultaten redovisas
i avsnittet nedan. Flödesberäkningarna samt föroreningsberäkningar har utförts med strukturen från
samrådskedet men resultaten påverkar inte slutsatser eller åtgärdsförslagen i stort. Däremot kan de
behöva uppdateras vid slutlig projektering baserat på utformningen av området då.

5.1

KARTERING AV NULÄGE OCH PLANERAD MARKANVÄNDNING

För att beräkna hur mycket dagvattenflödet från tomtmarken ökar har planområdet karterats utifrån
markanvändningen före och efter exploateringen. Nuvarande och pl anerad markanvändning inom
planområdet har karterats för respektive fastighet.
Fastighetsområdena i nuläget är väldigt lika och består idag av naturmark samt naturmark med berg.
Karteringen av området innan exploatering har tagits fram med hjälp av höjdkurvor samt jordartskarta
från Sveriges Geologiska Undersökningar (Figur 11).
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Figur 11. Markanvändning före planerad exploatering.
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Figur 12 till Figur 14 visar markanvändningen efter den planerade exploateringen. Den yta som
avvattnas mot fastigheterna har tagits fram med hjälp av GIS-modell, baserat på höjddata.
Markanvändningstyperna som använts vid karteringen för de exploaterade områdena är naturmark med
berg, takyta, gräs- eller planteringsyta, hårdgjord yta och semipermeabel yta (t ex grus).
Efter samrådskedet har det besluts att parkeringar ska vara norr om hus 1 samt söder om hus 2. Därför
är de inte inkluderade i de tidigare figurerna och visas separat i Figur 14. Själva parkeringsplatserna
planeras utföras i betongarmerat gräs och infarter görs i asfalt. Markanvändningstyperna som använts
vid karteringen för parkeringsområdena är naturmark med berg, gräs- eller planteringsyta, hårdgjord yta
och parkering. Flödesberäkningar samt föreslagna åtgärder visas som separata tabeller och figurer.
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Figur 12 Markanvändning efter planerad exploatering innanför tomtgränsen. De blå pilarna visar rinnvägarna i
delavrinningsområdet.
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Figur 13 Markanvändning efter exploatering för markanvändning inom det exploaterade området samt avvattnad yta mot
fastigheterna. De blå pilarna visar rinnvägarna i delavrinningsområdena.

Figur 14 Parkerings ytor norr om hus 1 (a) samt söder om hus 2 är markerade med r öda linjer.
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5.2

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

Avrinningskoefficienter för markanvändningstyperna före och efter exploatering redovisas i Tabell 1 och
har tagits från Svenskt Vattens publikation P110. För de avrinningskoefficienter som presenteras som
inte är specificerade i P110 (*) har ett värde valts för beräkningarna baserat på information om planerad
bebyggelse. För den sluttande naturmarken har avrinningskoefficienten uppskattats utifrån P110
riktlinjer. Där ska berg i dagen i inte allt för starklutning ha 0,3 som avrinningskoefficient men då det
sluttar kraftigt mot Hagsätravägen tas avrinningskoefficienten 0,5 i antagande för denna
markanvändning. För gröna tak är beräkningarna baserade på ett sedumtak med en tjocklek om 5 cm.
Ett sedumtak med en tjocklek om 5 cm har vid ett kraftigt regn avrinningskoefficient 0,6 vid lutning av
15° och 0,7 vid lutning av mer än 15° (Vinnova, 2016). Med hänsyn taget till de förutsättningarna
inklusive säsongsvariationer i avrinningskoefficienter (Uhl och Schiedt, 2008) överskattades
avrinningskoefficienten i ett worst-case-scenario och har därför avrinningskoefficient för gröna tak valts
på 0,9. Se också avsnitt 6.1.2. Avrinningskoefficient för parkeringar är satt till 0,5 i ett worst-casescenario där parkeringar planeras bestå i betong-armerat gräs. Vi har räknat med att ca 50% av
parkeringsyta ska bestå av betong med avrinningskoefficient 0,8 och ca 50% av gräs med
avrinningskoefficient 0,1 samt med begränsade infiltrations möjligheter enligt kapitel 3.3.
Den dimensionerande nederbördsintensiteten har beräknats för regn med 20-års 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 1 och 2.
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Tabell 1. Avrinningskoefficienter för respektive markanvändning enligt Svenskt Vattens publikation P110 (2016) och anpassats till
den specifika markanvändningen genom uppskattningar (*). Observera att tabellen har använts för upp till 20-årsregn, för 100årsregn har koefficienterna justera enligt bilaga 1 för att andelen vatten som infiltrerar minskar vid kraftigare regn.

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)

0,5*

Naturmark

0,1

Parkering

0,5*
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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 fastighet 1 före exploatering.

Markanv.

Naturmark
Naturmark
dagen
Totalt

berg

i

Area

A.red.

Årsvolym
(m3/år)

20årsregn
(l/s)

20 mmvåtvolym
(m3)

(ha)

(ha)

0,08

0,01

49

2

2

0,18

0,09

537

26

26

0,25

0,03

586

28

28

Tabell 3. Beräknade dimensionerade flöden inom fastighet 2 före exploatering.

Markanv.

Area

A.red.

Årsvolym
(m3/år)

20årsregn
(l/s)

20 mmvåtvolym
(m3)

(ha)

(ha)

Naturmark

0,10

0,01

58

3

1,9

Naturmark berg i
dagen
Totalt

0,14

0,07

412

20

13,7

0,23

0,078

470

23

16

Tabell 4. Beräknade dimensionerade flöden inom fastighet 1 efter exploatering, med klimatfaktor 1,25. * för den andel av ytan
som används som reningsåtgärd behöver volymen ökas för att hantera det vatten som faller direkt på åtgärden. Det är inkluderat
i avsnittet om åtgärder.
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Markanv.

Area

A.red.

Årsvolym

20 mmvåtvolym

(m3/år)
442

20årsregn
(kf 1,25)
(l/s)
26

Tak

(ha)
0,08

(ha)
0,07

Hårdgjord yta

0,04

0,03

200

12

6,7

Naturmark och berg

0,08

0,04

246

15

8,2

Plantering eller gräs

0,04

0,004

25

2

0,8*

Grönt tak

0,007

0,006

38

2

1,3

Totalt

0,25

0,16

951

57

31,7

m3
14,7

Tabell 5. Beräknade dimensionerade flöden inom fastighet 2 efter exploatering, med klimatfaktor 1,25. * för den andel av ytan
som används som reningsåtgärd behöver volymen ökas för att hantera det vatten som faller direkt på åtgärden. Det är inkluderat
i avsnittet om åtgärder.

Markanv.

Area

A.red.

Årsvolym
(m3/år)
446

20-års regn
(kf 1,25)
(l/s)
27

20 mmvåtvolym
m3
14,9

Tak

(ha)
0,08

(ha)
0,07

Hårdgjord yta

0,019

0,01

89

5

3,0

Plantering eller gräs

0,033

0,003

20

1

0,7*

Naturmark och berg

0,066

0,03

197

12

6,5

Semipermeabel yta

0,033

0,01

40

2

1,3

Totalt

0,23

0,13

791

47

26,3
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Tabell 6 Beräknade dimensionerade flöden inom parkeringen norr om hus 1 före exploatering.

Markanv.

Area

A.red.

Årsvolym
(m3/år)

20årsregn
(l/s)

20 mmvåtvolym
(m3)

(ha)

(ha)

Naturmark

0,013

0,001

8

0,4

0,3

Naturmark berg i
dagen
Totalt

0,038

0,019

113

5,4

3,8

0,051

0,020

121

5,8

4,1

Tabell 7 Beräknade dimensionerade flöden inom parkeringen norr om hus 1 efter exploatering, med klimatfaktor 1,25. * för den
andel av ytan som används som reningsåtgärd behöver volymen ökas för att hantera det vatten som faller direkt på åtgärden. Det
är inkluderat i avsnittet om åtgärder.

Markanv.

Area

A.red.

Årsvolym

20 mmvåtvolym

(m3/år)

20årsregn
(kf 1,25)
(l/s)

Parkering

(ha)
0,013

(ha)
0,007

39

2,3

1,3

Hårdgjord yta

0,018

0,014

86

5,1

2,9

Plantering eller gräs

0,008

0,001

5

0,3

0,2*

Naturmark berg i

0,012

0,006

35

2,1

1,2

0,024

0,027

165

10

5,5

m3

dagen
Totalt

Tabell 8 Beräknade dimensionerade flöden inom parkeringen söder om hus 2 före exploatering.
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Markanv.

Area

A.red.

Årsvolym
(m3/år)

20årsregn
(l/s)

20 mmvåtvolym
(m3)

(ha)

(ha)

Naturmark

0,005

0,001

3

0,1

0,1

Naturmark berg i
dagen
Totalt

0,019

0,010

57

2,7

1,9

0,024

0,011

60

2,8

2,0

Tabell 9 Beräknade dimensionerade flöden inom parkeringen söder om hus 2 efter exploatering, med klimatfaktor 1,25. * för den
andel ytan som används som reningsåtgärd behöver volymen ökas för att hantera det vatten som faller direkt på åtgärden. Det är
inkluderat i avsnittet om åtgärder.

Markanv.

Area

A.red.

Årsvolym

20 mmvåtvolym

(m3/år)
28

20årsregn
(kf 1,25)
(l/s)
1,7

Parkering

(ha)
0,009

(ha)
0,005

Hårdgjord yta

0,007

0,005

31

1,9

1,0

Plantering eller gräs

0,008

0,001

5

0,3

0,2*

Totalt

0,024

0,011

64

3,9

2,1

m3
0,9
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5.2.1

Flöde mot fastigheten vid 100-årsregn

Det är även av intresse att se hur mycket dagvatten från naturmarken utanför fastighetsgränserna som
rinner mot husen. Då området består av berg i dagen, som brant lutar ned mot fastigheten är det av vikt
att se till att avrinning kan omhändertas. Inom avrinningsområdena finns andra
markanvändningsområden än enbart naturmark i berg i dagen. Därför har dessa områden karterats och
flödet inom avrinningsområdet har beräknats med hjälp av rationella metoden (Tabell 10 och Figur 13).
Flödena från fastigheten är beräknade från halva hustaket som lutar ned mot gårdens baksida samt den
yta inom fastigheten som rinner mot föreslagna svackdiken. Beräkningarna har gjorts som underlag för
dimensionering av svackdikena. Beräkningarna baseras på ett 100-årsregn med 10 minuters
varaktighet och med klimatfaktor 1,25.
Flöden och nivåer vid 100-årsregn har också modellerats i mer detalj i en hydraulisk modell, se bilaga
1.
Tabell 10. Totalt flöde från avrinningsområdet mot hus 1 och 2 vid 100-årsregn med 10 min-varaktighet och klimatfaktor 1,25. 10
minuters varaktighet ger störst flöde medan modelleringen ger största volym och nivå. Observera att avrinningskoefficienterna i
bilaga 1 har använts för beräkning av flöde vid 100-årsregn.
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Avrinningsområde

Flöde inom
fastighetsgräns

Från
avrinningsområde
utanför fastighet

Totalt

Hus 1

69 l/s

440 l/s

509 l/s

Hus 2

58 l/s

253 l/s

312 l/s
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5.3

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 material, så som exempelvis organiska jordlager.
Föroreningsmängderna behöver minska med ca 70-80 % för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas,
se avsnitt Stockholms stads dagvattenstrategi (se kapitel 2.1). 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)

5.3.1

Föroreningsberäkningar

Syftet med föroreningsberäkningarna är att uppskatta hur förändringen i markanvändning påverkar
dagvattnets föroreningsinnehåll och därmed bedöma dess påverkan på recipienten.
För att jämföra mängden föroreningar som utredningsområdet genererar i nuläget och enligt
exploatering utfördes föroreningsberäkningar med verktyget StormTac, version 18.3.2. Detta verktyg
utgår från schabloner för olika marktyper. De schablonerna som använts i StormTac 2018 är gräsyta,
skogsmark, gång- och cykelväg, parkering takyta och egenskapade markanvändningar grönt tak samt
semipermeabelyta. Grönt tak markanvändning baserades på redan definierade takyta markanvändning
med anpassade avrinningskoefficient till 0,9. Genomsläpplig yta har i modellen angetts som
egenskapade markanvändning ”semipermeabelyta”.
Det är viktigt att notera att de värden som beräknas med StormTac 2018 är teoretiska värden, baserade
på uppmätta värden från ett antal olika utredningar och forskningsstudier. Kvaliteten och mängden
underlag varierar mellan olika mätningar och för olika ämnen. Säkerheten på flera parametrar är låg
eftersom det finns få mätdata med så fin upplösning av markanvändning (t.ex. för tak). Det är dock den
bästa informationen som finns tillgänglig utan att utföra extensiva mätningar på plats för varje utredning.
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Vid belastningsberäkningar (mängd förorening, kg/år) används årsmedelhalten och den ackumulerade
årliga nederbörden då det är årsvolymen som är avgörande för hur stor mängd förorening som
genereras under ett år. Som indata till modellen används nederbörd 636 mm/år. Endast belastning av
dagvatten och basflöde (inläckande grundvatten till dagvattensystemet) avses. Följande föroreningar
har beräknats: fosfor (P), kväve (N), bly (Pb), koppar (Cu), zink (Zn), kadmium (Cd), krom (Cr), nickel
(Ni), kvicksilver (Hg), suspenderad substans (SS) och opolära alifatiska kolväten (olja). För samtliga
ämnen avses totalhalter. Resultaten från beräkningarna för nuvarande situation och enligt plan utan
rening presenteras i Tabell 11 och Tabell 12.
Noteras bör att värdena i följande tabeller är teoretiska och att säkerheten på flera parametrar är mycket
låg varför mängderna och förändringarna för att kunna redovisas endast skall ses som indikation.
Generellt handlar det om mycket små mängder. Siffrorna som visas i tabellerna är avrundade siffror.
För båda fastigheterna ökar föroreningsbelastningen efter exploateringen om inga renings- och
fördröjningsåtgärder vidtas (Tabell 11). Orsaken till ökningen är ökningen av bebyggelse inom området.
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Tabell 11. Föroreningsbelastningar från område fastighet 1 och 2 före och efter exploatering om ingen rening sker enligt StormTac
2018

Fastighet 1 - Före

Fastighet 1 - Efter

Fastighet 2 - Före

(kg/år)

(kg/år)

P

0,024

0,068

(kg/år)
0,025

Fastighet 2 Efter
(kg/år)
0,057

N

0,37

1,1

0,34

0,86

Pb

0,0036

0,0035

0,0030

0,0029

Cu

0,0050

0,010

0,0044

0,0075

Zn

0,011

0,021

0,0096

0,019

Cd

0,00013

0,00046

0,00011

0,00042

Cr

0,0023

0,0041

0,0019

0,0033

Ni

0,0036

0,0043

0,0028

0,0037

Hg

0,0000067

0,000014

0,0000056

0,0000086

SS

21

22

18

20

Oil

0,10

0,20

0,086

0,11

0,000060

0,00024

0,000049

0,00023

0,0000060

0,0000089

0,0000049

0,0000076

Förorening

PAH16
BaP

Tabell 12 Föroreningsbelastningar från parkeringar för fastighet 1 och 2 före och efter exploatering om ingen rening sker enligt
StormTac 2018.

Parkering
(Fastighet 1)
- Före
(kg/år)

Parkering
(Fastighet 1)
- Efter
(kg/år)
0.015

Parkering
(Fastighet 2)
- Före
(kg/år)
0.0034

Parkering
(Fastighet 2)
- Efter
(kg/år)
0.0082

P

0.0070

N

0.069

0.29

0.032

0.14

Pb

0.00040

0.0018

0.00017

0.00098

Cu

0.00079

0.0040

0.00036

0.0020

Zn

0.0016

0.0084

0.00074

0.0049

Cd

0.000016

0.000053

0.0000070

0.000024

Cr

0.00024

0.0014

0.00010

0.00067

Ni

0.00030

0.0012

0.00012

0.00056

Hg

0.00000085

0.0000081

0.00000038

0.0000040

SS

2.6

7.8

1.1

4.5

Oil

0.013

0.11

0.0058

0.050

0.0000065

0.00015

0.0000028

0.00010

0.00000065

0.0000037

0.00000028

0.0000021
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Förorening

PAH16
BaP
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6

FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING

Grundprincipen för att säkerställa en långsiktig hållbar dagvattenhantering är att:
1. Byggnader ska placeras på höjdpartier och grönytor i lågstråk.
2. Dagvattenflöden ska begränsas genom infiltration och fördröjning.
3. Dagvattnets föroreningsbelastning ska begränsas genom naturlig rening på väg till recipient.
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. Lösta ämnen kan reduceras genom omvandling via kemiska eller
mikrobiologiska processer, samt fastläggas genom ytkemiska processer. Genom upptag i vegetation
kan framförallt näringsämnen reduceras.
Kommunala dagvattensystem för tät bostadsbebyggelse bör dimensioneras för regn med en
återkomsttid på 20 år (Svenskt vatten, 2016). Stora (t.ex. regn med 100-års återkomsttid) och intensiva
regn med en högre återkomsttid än 20 kan medföra risk för översvämning i tätorter. Därför är det
huvudsakliga målet att höjdsättningen är sådan att det går att leda vatten ytligt på ett sätt som undviker
skador på människor och egendom samt undvika att skapa några instängda områden med planerad
bebyggelse.
Åtgärderna nedan är i enlighet med de typlösningar som Stockholm Stad (2017a) har tagit fram i sin
vägledning för att klara miljökvalitetskraven i Stockholms recipienter. Systembeskrivningar är
inspirerade av Stockholms stads dokument, Riktlinjer för kvartersmark i tät. De rekommenderade
systemen för fastighet 1 och 2, samt en kommentar om alternativa lösningar, presenteras i nedan
avsnitt.
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För naturmarksområden (inom detaljplanen) föreslås inga reningsåtgärder (20mm kravet) för de är ytor
med låga halter av föroreningar. Däremot ingår de i de åtgärder som föreslås för skyfallshantering.

6.1

DAGVATTENHANTERING FÖR OMRÅDE 1

Dagvatten från fastighet 1 föreslås omhändertas i planerade planteringsytor som anläggs som
nedsänkta växtbäddar (Figur 15). På det sättet kan den planerade fastighetsstrukturen bibehållas och
dagvatten säkert omhändertas. 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.
En principskiss över föreslagna dagvattenlösningar för fastighet 1 samt parkeringen på fastigheten 1
visas i Figur 15 respektive. Figur 16.
För fastighet 1 krävs det att 15 m3 dagvattnet från takytan avleds per stuprör via de tolv planerade
stuprören vid 20 mm nederbörd. Det blir 1260 l dagvattnet per stuprör (1230 l för stuprör vid miljöhuset).
I Figur 17 presenteras en översiktsbild som visar föreslagna dagvattenåtgärder och fördröjningsvolymer
samt hur de kopplas till det allmänna ledningsnätet. I figuren redovisas hur stor fördröjningsvolym som

10255048 • Hagsätravägen dagvattenutredning | 23

krävs för respektive markanvändningstyp och hur stor yta som krävs för att hantera respektive volym.
Angivet ytbehov utgår ifrån att växtbäddarna är nedsänka med en fri fördröjningsvolym enligt Figur 18.
Om fördröjningsdjupet minskas behöver anläggningen istället en större yta för att fullgod
fördröjningsvolym ska uppnås.
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Figur 15 Översikt över hur de olika dagvattenlösningarna placeras på fastigheten och hur dagvattnet avleds på fastighet 1.
Observera att totala fördröjningsbehovet också inkluderar hela volymen som faller på reningsåtgärden (växtbäddarna).

Figur 16 Översikt över hur de olika dagvattenlösningarna placeras och hanteras på parkeringen på fastighet 1. Observera att
totala fördröjningsbehovet också inkluderar hela volymen som faller på reningsåtgärden (växtbäddarna).
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Figur 17. Principskiss över föreslagna dagvattenlösningar för fastighet 1. Erforderliga och tillgängliga fördröjningsvolymer för att uppnå 20 mm -kravet redovisas.

6.1.1

Hantering av dagvatten från tak och hårdgjorda ytor

För fastighet 1 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.
Växtbäddar är vegetationsklädda magasin som samlar upp regnvatten och fördröjer och
renar flödet. Utseendet på växtbäddar kan variera, men ett exempel visas i Figur 18.
Växtbäddar i allmänhet består av ett skikt växtjord (minst 0,5 m) och en underliggande
makadambädd.. 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 föreslagna planteringsåtgärderna på fastighet 1 (ej parkeringar) utgör ca 16 %
av den sammanlagda reducerade arean för fastigheten.
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Figur 18. Exempel på växtbäddar kopplade till takvatten (Källa: Stockholm Vatten och Avfall, 2017c)

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/växtbädd i StormTac 2018 använts för att uppskatta
reningseffekten. Reningseffekten kan variera beroende på växtbäddarnas utformning.

6.1.2

Gröna tak

På miljöhuset inom fastighet 1 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-case-scenario 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. Exempel av gröna
tak visas i Figur 19 och Figur 20.

Fördröjning av dagvatten sker främst genom magasinering och infiltration i växtsubstratet
och genom avdunstning. 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.

Figur 19. Exempel på gröna tak i stadsmiljön. (Bildkälla: Stockholms stad 2016)

Figur 20. Principskiss för vegetationsklädda tak (Bildkälla: Stockholms stad, 2016)
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6.2

DAGVATTENHANTERING FÖR OMRÅDE 2

Dagvatten från fastighet 2 föreslås omhändertas i planerade planteringsytor som anläggs
som nedsänkta och upphöjda växtbäddar. På det sättet kan den planerade
fastighetsstrukturen bibehållas och dagvatten säkert omhändertas. 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 terrassytorna.
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 6.4.2).
För fastighet 2 krävs det att 1260 l dagvattnet per stuprör avleds via de tolv planerade
stuprören vid 20 mm nederbörd.
I Figur 22 presenteras en översiktsbild som visar föreslagna dagvattenåtgärder och
fördröjningsvolymer samt hur de kopplas till det allmänna ledningsnätet. Det redovisas hur
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stor fördröjningsvolym som krävs för respektive markanvändningstyp och hur stor yta som
krävs för att hantera respektive volym. Om ingenting annat anges, utgår angivet ytbehov
ifrån att växtbäddarna är nedsänka med en fri fördröjningsvolym enligt Figur 18. Om
fördröjningsdjupet minskas behöver anläggningen istället en större yta för att fullgod
fördröjningsvolym ska uppnås. En principskiss över föreslagna dagvattenlösningar för
område 2 visas i Figur 21 och Figur 22. Figur 21 visar lösningarna med utformningen i
samrådskedet medan Figur 22 visar nuvarande utformning. Vissa av ytorna och därmed de
föreslagna växtbäddarna har utgått från samrådskedet och har därför ersatts med
motsvarande ytor på gården. I detaljprojekteringen bör det säkerställas att angivna volymer
och åtgärder uppnås.
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Figur 21. Översikt över hur de föreslagna lösningarna placeras på fastigheten och hur dagvatten fr ån olika ytor
avleds för fastighet 2. Observera att totala fördröjningsbehovet också inkluderar hela volymen som faller på
reningsåtgärden (växtbäddarna).
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Figur 22 Översikt över hur de föreslagna lösningarna placeras på fastigheten 2 visade på den senaste
situationsplanen (2018-09-27). Observera att totala fördröjningsbehovet också inkluderar hela volymen som f aller
på reningsåtgärden (växtbäddarna).
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Figur 23. Principskiss över föreslagna dagvattenlösningar för hus 2. Erforderliga och tillgängliga fördröjningsvolymer för att uppnå 20 mm -kravet redovisas.

6.2.1

Hantering av dagvatten från tak och hårdgjord yta intill Hagsätravägen
och intill naturmarken

För fastighet 2 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
191 m2 planteringsyta planerad på denna sida (Figur 22). Den kan användas för att hantera
dagvattnet från takytorna, plantering samt hårdgjorda ytorna (intill Hagsätravägen, som privat
uteplats och förgårdsmark). Dessa ytor måste vid anläggning höjdsättas så att dagvattnet kan
rinna av mot de intilliggande nedsänkta växtbäddarna.
Vatten från takytan som lutar mot naturmark, samt vattnet från planteringsytor och
semipermeabel ytan föreslås fördröjas med en kombination av upphöjda växtbäddar med 0,2
m fördröjningsdjup samt nedsänkta växtbäddar av 0,1 fördröjningsdjup. Om den semipermeabla
ytan ändras till hårdgjord ytan måste ytterligare till 4 m3 mer vatten fördröjas. Det motsvarar en
23 m2 växtbäddyta med fördröjningsdjup av 0,1 m. I fortsatt detaljprojektering är det viktigt att
säkerställa att kravet på fördröjning och rening uppnås genom att anpassa utformningen av
växtbäddarna.
Vid behov av ytterligare volym för fördröjning kan fördröjningsdjupet utökas.
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De planerade planteringsåtgärderna på fastighet 2 (ej parkeringar) utgör ca 17 % av den
sammanlagda reducerade arean för fastigheten.

6.3

UPPNÅDD RENING

Om föreslagna åtgärder vidtas kommer föroreningsbelastningen från fastighet 1 och 2 minska
jämfört med nuläget, vilket bidrar till en förbättrad sammanlagd föroreningssituation, se Tabell
13 (inkluderar inte parkeringar). Med de åtgärder som har föreslagits kan dock den ökade
mängden fosfor, som är den viktigaste parametern att analysera gällande övergödning, hanteras
och till och med minskar med 8 % jämfört med nuläget för fastighet 1 och 24% för fastighet 2
(Tabell 13 och Tabell 14). Även mängden för föroreningsgrupp PAH16 som inkluderar antracen
samt kvicksilver, vilka är faktorer som bidrar till försämring av recipientens kemiska status (VISS,
2018) minskas i jämförelse med nuläget mellan 37% och 60%. Alla andra analyserade mängder
inklusive kväve, kadmium, krom, nickel, kvicksilver bly, zink, suspenderat material och olja
beräknas minska. Enligt StormTac ökar föroreningsbelastningen bara för olja.
I Tabell 14 visas föroreningsbelastningen från parkeringar vid fastighet 1 och 2. Mängden kväve,
krom, kvicksilver, olja och PAH16 ökar för båda parkeringar vilket beror på att mängderna från
den befintliga marken är mycket låga.
Sammanlagt försämras inte föroreningssituationen nämnvärt, eftersom flera ämnen som bland
annat fosfor minskar i utsläpp medan kväve och vissa substanser som härrör från biltrafik ökar
(t.ex. olja). Dock är utsläppen låga och allt vatten som är smutsigt genomgår reningsåtgärder
med mer långtgående rening än sedimentering enligt 20 mm kravet. Det anses inte tekniskt eller
ekonomiskt försvarbart att rena vattnet ytterligare. Den planerade exploateringen bedöms inte
försämra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna.
Tabell 13. Föroreningsbelastningar före och efter exploatering, samt efter rening i föreslagna växtbäddar för fastighet 1
och 2 enligt StormTac 2018.
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Förorening

Fastighet 1
- Före
(kg/år)

Fastighet 1
Rening i
växtbäddar
(kg/år)

Uppnådd
rening

P

0,024

0,022

-8%

0,025

0,019

-24%

N

0,37

0,33

-11%

0,34

0,29

-15%

%

Fastighet 2
- Före
(kg/år)

Fastighet 2
Rening
i
växtbäddar
(kg/år)

Uppnådd
rening

Pb

0,0036

0,00033

-91%

0,0030

0,00025

-92%

Cu

0,0050

0,0039

-22%

0,0044

0,0034

-23%

Zn

0,011

0,0041

-63%

0,0096

0,0036

-63%

Cd

0,00013

0,000076

-42%

0,00011

0,000066

-40%

Cr

0,0023

0,0014

-39%

0,0019

0,0012

-37%

Ni

0,0036

0,0016

-56%

0,0028

0,0014

-50%

Hg

0,0000067

0,0000042

-37%

0,0000056

0,0000027

-52%

SS

21

4,4

-79%

18

3,6

-80%

0,10

0,2

100%

0,086

0,11

28%

0,000060

0,000024

-60%

0,000049

0,000021

-57%

0,0000060

0,0000031

-48%

0,0000049

0,0000026

-47%

Olja
PAH16
BaP
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Tabell 14 Föroreningsbelastningar före och efter exploatering, samt efter rening i föreslagna växtbäddar för parkeringar
vid fastighet 1 och 2 enligt StormTac 2018.

Förorening

Parkering
vid
Fastighet 1
- Före
(kg/år)

Parkering
vid Fastighet
1 Rening i
växtbäddar
(kg/år)

Uppnådd
rening
Parkering
vid Fastighet
1
%

Parkering
vid
Fastighet 2
- Före

Parkering vid
Fastighet 2
Rening i
växtbäddar

(kg/år)

(kg/år)

Uppnådd
rening
Parkering vid
Fastighet 2

P

0,007

0,004

-43%

0,0034

0,0016

-53%

N

0,069

0,087

26%

0,032

0,043

34%

Pb

0,0004

0,00009

-78%

0,00017

0,000049

-71%

Cu

0,00079

0,00071

-10%

0,00036

0,00029

-19%

Zn

0,0016

0,00075

-53%

0,00074

0,00031

-58%

Cd

0,000016

0,000014

-13%

0,000007

0,0000056

-20%

Cr

0,00024

0,00048

100%

0,0001

0,00023

130%

Ni

0,0003

0,00029

-3%

0,00012

0,00012

0%

Hg

0,00000085

0,0000024

182%

0,00000038

0,0000012

216%

SS

2,6

1

-62%

1,1

0,25

-77%

0,038

192%

0,0058

0,016

176%

0,0000065

0,0000076

17%

0,0000028

0,000005

79%

0,00000065

0,00000056

-14%

0,00000028

0,00000023

-18%

Olja
PAH16
BaP

6.4

0,013

SKYFALLSHANTERING

Nedan beskrivs resultatet av skyfallsmodelleringen och de förslagna åtgärderna (svackdiken)
beskrivs.
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6.4.1

Skyfallsmodellering

Skyfallsmodelleringen visar vilka områden som översvämmas (se bilaga 1) vid 100-årsregn
inklusive klimatfaktor. Vid hus 2 samlas lite vatten (ca 100 m2, se bilaga 1), främst i sydöstra
hörnet samt några mindre områden. Översvämningsrisken är låg och med de förslagna
åtgärderna (svackdiken, höjdsättning från byggnaden och mur mot grannen) bedöms därför som
tillräckligt (se mer om svackdikena nedan). Volymen på vattnet som ansamlas på gården är ca
60 m3 (vid maximal nivå).
För hus 1 samlas lite mer vatten än för hus 2 på gården mot naturmarken. Det beror på att det
är ett större avrinningsområde som rinner mot det planerade huset och huset hindrar vattnet att
komma vidare (utan åtgärder). Enligt den modellering som är gjord med planerade höjder blir
lågpunkten ca 8 m från byggnaden och därför är översvämningsrisken mot huset låg.
Höjdsättningen av fastigheten bör vidare anpassas i framtida projektering om man inte vill ha
vatten på gården, speciellt fokus bör läggas vid hörnet av huset i norr då det är en trång punkt.
Höjdsättningen bör på samma sätt som för hus 2 samla vattnet i ett svackdike/lågstråk i
anslutning mot naturmarken och leda vattnet ytligt mot Hagsätravägen. Planen bedöms därmed
inte att vara olämplig ur översvämningshänsyn utan risken kan hanteras. Volymen vatten som
ansamlas på gården är ca 160 m3 (vid maximal nivå).
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Angivna volymer på gården kan med fördel ”fördröjas” ytligt på gården genom höjdsättning för
att minska belastningen på nedströms lågpunkt. Modellen har inte tagit hänsyn till den
fördröjning som sker i föreslagna växtbäddar, men den ytliga delen av växtbäddarna kan
tillgodoräknas för fördröjning även vid skyfall. Det täcker en del av den totala volymen. Ingen
beräkning har gjorts där allt vatten på gården leds bort direkt mot vägens lågpunkt, men
skillnaden bedöms som liten.
Skyfallsmodelleringen visar också på att översvämningsrisken på Hagsätravägen inte ökar i
varken utbredning eller djup med exploateringen. Vattennivån beräknas vara +35,4 (ca 0,4 m
över vägen) i framtiden vid ett 100-årsregn, med en säkerhetsmarginal på 0,3 m rekommenderas
därför att färdigt golv inte läggs under +35,7 (hus 1). Modellen har byggts konservativt och tar
inte hänsyn till ledningsnätets kapacitet eller infiltrationsförloppet under regnet (dock tar den
hänsyn till infiltration genom avrinningskoefficient). Modellen är teoretisk och har upplösningen
2x2 meter och kan därför inte ta med alla detaljer, vilket gör att föreslagna svackdiken eller
höjdsättning inte kan modelleras exakt. Sammantaget rekommenderas därför en
säkerhetsmarginal på 0,3 m även om modellen är konservativ. Då finns det också marginal om
mer vatten bakom hus 1 kan avledas mot Hagsätravägen än vad modellen visar.
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Obs. Resultatet i det röda/orangea
området beror på modellens randvillkor
(kant) och ska inte tolkas från denna
modellering.

Figur 24. Resultat av skyfallsmodelleringen, scenario 3 framtida exploatering med åtgärder. Observera
översvämningsrisken mot järnvägsspåret i norr inte kan tolkas från dessa resultat eftersom området påverkas av
modellen randvillkor (kant). Se bilaga 1 för mer detaljer.
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6.4.2

Svackdike

För vattnet som rinner mot fastigheterna anläggs förslagsvis avskärmande svackdiken enligt
ovan beskrivning. Huvudsyftet med dikena är att avleda vattnet som avrinner mot fastigheterna
och skydda husen mot översvämning. Dikena dimensioneras och utformas för att flöden ska
kunna avledas på ett säkert sätt ytligt vid skyfall (100-årsregn). Ett dike behövs vid både hus 1
och hus 2 (Figur 25). Dikena är normalt gräsklädda med svag släntlutning som kan etableras i
naturmarken inom fastighetsgränserna, men kan också utformas på annat sätt. Vid hus 2
rekommenderas också en mur i gränsen mot grannfastigheten Svedjaren 1 för att inte leda mer
vatten än idag dit. Om man inte har en mur får man något mer vatten mot grannen men
skillnaden är liten.

Figur 25. Principskiss för avskärmande svackdike (Källa: Stockholm Vatten och Avfall, 2017c).

Vid ett 100-årsregn är det svackdikets uppgift att ta hand om vattnet som kommer till fastigheten
från avrinningsområdet för att skydda huset mot översvämningar. Vid dessa typer av regn
kommer ledningsnätet i området inte kunna ta upp vattnet utan det måste ledas bort ytligt. För
att beräkna storleken på svackdikena har flödet mot dikena beräknats, se avsnitt 5.2.1. Vid ett
stort skyfall måste även dikena kunna ta emot vatten som överstiger 20 mm vatten.
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Flödena visas för båda fastigheterna i Tabell 10. Baserat på dessa flöden och med hjälp av
Mannings formel kan dikets utformningsbehov beräknas.
Hus 1 har ett större avrinningsområde och därmed måste också detta dike kunna hantera större
flöden. Ett förslag på utformning för ett dike som hantera dessa flöden är ett dike utformat med
en höjd på 0,4 m, en bottenbredd på 0,6 meter samt en släntlutning på 1:3 och utformat med en
lutning på 0,5 %. Detta dike ska kunna klara av att hantera ett flöde på drygt 500 l/s. Detta bör
alltså vara tillräckliga mått för att kunna hantera vatten från avrinningsområdet som leds mot
fastighet 1.
För hus 2 krävs ett marginellt mindre dike för att hantera flödena. Här skulle ett dike anläggas
med bottenbredd på 0,4 m och en höjd på 0,35 m samt en lutning på 0,5 % och släntlutning på
1:3. Enligt beräkningar ska detta dike kunna hantera flöden på ca 300 l/s, vilket bör vara
tillräckligt för hus 2 att klara med marginal.
Dessa mått är endast förslag då dikena kan utformas genom att ändra höjd eller bottenbredd,
så länge kapaciteten på diket är tillräckligt. Dikena måste integreras i landskapsarkitekturen på
området. Förslagsvis läggs dikena närmast naturkanten på baksidan av husen så att vatten kan
ledas mot dikena vid stora skyfall, både från fastigheten och från naturmarken som sluttar mot
fastigheten. Föreslagna svackdiken är inarbetat i senaste situationsplanen som visar att
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åtgärderna får plats inom fastighetsgräns (Figur 26 och Figur 27). Ytan bör reserveras i
detaljplanen för att säkerställa att funktionen finns.
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Figur 26. Situationsplan med svackdikena mot naturmarken. Situationsplan för Nyréns arkitekter (2018-09-27).
Observera att situationsplanen har ändrats något från flödeskarteringen, men det påverkar inte resultatet.
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Figur 27. Exempel på sektion från hus 1 (överst) och sektion för hus 2 (underst). Sektioner från Nyréns arkitekter (201809-27).

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.

6.5

ALTERNATIVA LÖSNINGAR

6.5.1

Avledning av dagvatten från fastigheten till svackdike

Att avleda dagvatten från fastighet 1 och 2 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 mot gatan och vidare till den allmänna
dagvattenledningen i Hagsätravägen utan vidare rening. Däremot om svackdiket kompletteras
med krossmaterial och dräneringsledning ökar infiltrationen och reningen och svackdiket kan
kombineras som en åtgärd både för skyfall och rening. Det skulle kunna ersätta delar av de
förslagna växtbäddarna.
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6.5.2

Anläggning av ett krossmagasin eller underjordiskt magasin för fastighet
2

En alternativ lösning till de lösningar som rekommenderas i tidigare avsnitt är anläggande av ett
krossmagasin eller ett underjordiskt magasin på fastighet 2. Ett sådant magasin måste då ha
kapacitet för att fördröja 20 mm nederbörd enligt stadens riktlinjer. Magasin ger i allmänhet lägre
rening än växtbäddar. Magasinet skulle kunna anläggas på norra kortsidan av hus 2, dit vattnet
rinner med självfall. I detta fall måste en mer långtgående 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. Det
rekommenderas därför inte i första hand.
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7

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 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. Svackdikena bör anläggas i kanten mot naturmarken för att fånga upp och
avleda vatten vid 100-årsregn. Nivå på översvämningen på Hagsätravägen nedströms
planområdet ökar inte i och med exploateringen. Vattennivån är enligt beräkningar på +35,4 och
med en säkerhetsmarginal på 0,3m rekommenderas att färdigt golv lägst anläggs på +35,7
(RH2000).
För båda fastigheterna föreslås dagvattenhantering i form av växtbäddar som anläggs där
planteringsytor är planerade. 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 13 och
Tabell 14. Då dessa föroreningsökningar är små och med stor osäkerhet betraktas den
sammanlagda föroreningsbelastningen och dess påverkan på recipienten som liten och riskerar
inte att påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen.
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Fortsatt projektering bör säkerställa att angivna fördröjningsvolymen och dimension/kapacitet
på diket uppnås. Anslutningspunkt för dagvattnet bör samrådas med Stockholm Vatten och
Avfall.
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WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader med
stöd av global expertis. Som tekniska experter och strategiska
rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, naturvetare,
planerare, utredare och miljöspecialister liksom professionella
projektörer, konstruktörer och projektledare. Vi erbjuder
hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport &
Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har v i omkring 4 000
medarbetare. wsp.com

