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Katthavet 7, Stockholm
Yttrande gällande dagvattenföroreningar,
ekosystemtjänsteroch markföroreningari samband
med planerad tillbyggnad
Dagvatten från Katthavet7
Nuläge
Fastigheten
Katthavet7 är i nulägethårdgjordochdenhuvudsakliga
markanvändningen
utgörsav tak.Dagvattenfrånfastighetenavledsvia kombineratledningsnättill
Henriksdalsreningsverkdärdet efterreningsläppsut i vattenförekomsten
Strömmen,
Stockholm.Helanärområdetär anslutettill kombiledningareftersomdet
inte finns
någondagvattenledning
i närheten.Fastighetens
föroreningsbidrag
till dagvattnet
bedömsi huvudsakutgörasav löst kopparfrånett220 m2 stort koppartakpåbyggnaden
längsKungsträdgårdsgatansamt
av eventuellaorganiskaföroreningarfrån de grustäckta
papptaken.
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Miljökvalitetsnormerförrecipienten Strömmen
Vattenförekomsten
Strömmenuppnårej god kemiskstatusoch denekologiskastatusen
är klassadsomotillfredsställande.
Utslagsgivande
i bedömningenhar varit förhöjda
halterav koppar,zink, PCB:erochnäringsämnen
(kväveochfosfor).Kvalitetskravenär
att Strömmenår 2027skauppnåmåttligekologiskstatussamtgodkemiskstatus
(undantaget
överalltöverskridande
ämnen).Avloppsreningsverken
i Henriksdaloch
Brommaär utpekadesombetydandepunktkällortill föroreningarsomnår Strömmen
och det finns risk för sänktstatusbådeavseende
näringsämnen,
metallerochen rad
andraämnen.Den huvudsakliga
tillförselnav näringsämnen
till Strömmenkommerdock
från utsjön,det vill sägafrån havet(VISS,2020).
Efterplanerad tillbyggnad
Medplaneradtillbyggnadkommerdet befintligakoppartaketersättasmedplåttakvilket
medförattmängdenlöst kopparidagvattensomavrinnerfastighetenkommer
att
minska.Frånplåttakfinns risk förläckageav organiskaföroreningariytbeläggningen
och det böreftersträvasen variantav plåttakmeden såmiljövänligbeläggningsom
möjligt.Detplanerasför cirka370m2 sedumtakoch140m2 biotoptaksomkommeratt
ersättadelarav befintligapapptakvilketmedföratt ytanpapptakkommeratt bli mindre
jämfört nuläget.Möjligt läckageavorganiskaföroreningarfrån papptakenkommer
såledesatt minskamedplaneradtillbyggnad.Frånsedumtakfinns en risk förläckageav
näringsämneneftersom
de över tid behövergödslas,vatten
från sedumtaket
planerasatt
ledastill biotoptakenvilketmöjliggören vissreduceringav näringsämnena.
Läckagetav
näringsämnenkan
sessomförsumbartnär det sättsi relationtill att Strömmenfrämst
belastasav näringsämnen
från utsjönsamtärrecipientför två avloppsreningsverk
med
en dimensionerad
kapacitetför 919000personer(VISS,2020).
Mot bakgrundav ovanstående
bedömstillbyggnaden
inte försvåramöjligheternaatt
uppnåmiljökvalitetsnormerna
för recipientenStrömmen.
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Ekosystemtjänster
I och medatt ytanför detaljplanengenomgående
är hårdgjordfinns ingentillgångtill
ekosystemtjänsteri
nuläget.Framgentkanplaneradesedum-ochbiotoptaktakbidramed
reglerande
ekosystemtjänster
somflödesfördröjningoch temperaturreglering.
Efter
3
tillbyggnadberäknasde planeradebiotoptakenkunna
fördröja19m vatten(Liljewall,
2020).

Tidigare markanvändningoch eventuellamarkföroreningarpå
fastigheten
Påfastighetenlågfram till 1880-taletHiärneskamalmgården.Under
1880-talet
uppfördessedandet somidagär SanktaEugeniakatolskaförsamlingshuvudbyggnad.
Ett garageochen kyrksaluppfördespå 1980-taletpå innergårdensomnuplanerasatt
överbyggas
meden ny församlingsbyggnad.
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Det finns fyllnadsmassor
i markenunderfastigheten.Vid en arkeologisk
provgropsgrävning
inför nybyggnation,
utförd 1978i kvarteretKatthavet,har fyllningen
konstaterats
beståav sandmedstenar,krossmaterial,
tegel,bruk, ben samtsparsamtmed
keramikoch porslin.Vidarekonstateras
att det inte i någonav provgroparnasyntes
orörd mark.I en av groparna,sombedömsliggaunderKatthavet7, noteradespå 1–2
metersdjup en mörk homogenblandningav gråbrunsandoch underdennaen
brunsvartfinkornigmassamedträfragment.Undersökningen
visarävenförekomstav
ett finkornigt sotlager(Hagkonsult,
1978).Områdetvar på tidigt 1700-talen hamnsom
medtidenfyllts ut. Äldre fyllnadsmassor
(16–1700-tal)
utgörsblandannatav sänkta
fartygvilka enligtuppgift liggeri nivåmedgrundvattenytan.
Det finns ingauppgifterom föroreningshalter
i massornaochingapotentielltförorenade
verksamheter
har identifieratspå fastigheten.Ioch medatt markförstärkande
arbeten
behövergöraskommergolveti garagetatt öppnas;en översiktligprovtagningav
markföroreningar
kommerdå att göras,medprovtagningav jord på olika nivåeroch
analysav de vanligasteföroreningarna,
somett antalmetaller,alifater,aromateroch
PAH. PCBkommeratt analyseras
för ett mindreantalav jordproverna.
Markundersökningen
kommerävenatt kompletterasmedprovtagningav grundvattnet.
Resultatenfrånundersökningarna
avgöromåtgärderbehövervidtasför attsäkerställaatt
ingennegativpåverkanskerpå människorshälsaellerpå miljön.
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