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Sammanfattning

Åf Infrastructure AB har fått i uppdrag av Vaxholms stad att ta fram en 
dagvattenutredning för detaljplan av nytt bostadsområde på Norrberget, Vaxholms 
stad. Den planerade detaljplanen medför att befintlig mark som består av tak- och 
asfaltsytor, naturmark samt parkområde i form av Norrbergsskolan med omnejd byts 
ut mot bostäder, gårdsyta, parkering samt lokalgator som går genom området. 
Recipienten – Norra Vaxholmsfjärden ska ha nått en god ekologisk status till 2027. 
Åtgärder för dagvattenhanteringen ska vara utförda till 2021 för att bidra till att denna 
status uppnås.

Marken inom planområdet består av berg och sandig morän. Infiltrationsmöjligheterna 
bedöms som relativt goda inom området med sandig morän.

Vaxholms stad kräver dagvattenlösningar som minskar dagvattenflöden och minskar 
föroreningsmängder jämfört med dagens nivå. Vidare förespråkas infiltration och lokalt 
omhändertagande av dagvatten inom planområdet.

Det dimensionerade flödet ökar med ca 115 l/s efter exploateringen vid 10-årsregn 
med klimatfaktor av 1,25, utan några fördröjningsåtgärder. Den erforderliga 
magasinvolymen beräknas till 319 m3 från hela planområdet, vilket inkluderar 
kvartersmark och allmän platsmark. Översiktliga beräkningar visar att 
föroreningsmängderna inom området ökar efter exploatering för fosfor, kväve, 
kadmium, krom, nickel, kvicksilver samt PAH16.

Växtbäddar och perkolationsmagasin rekommenderas för LOD baserad på de 
geotekniska förhållandena i planområdet. Fördelning av ytbehovet för 
rekommenderade anläggningar kommer i senare skede, vilken ska baseras på avtal 
mellan exploatör och Vaxholms stad.

Sammanlagt kommer en kostnad för föreslagna lösningsåtgärderna ligga på ca           
861 000 SEK samt en årlig utgift på 60 000 SEK per år för underhåll och kontroll. 

Gällande tippning av snö föreslås infiltrationsdiken vid punkthusen E där 
infiltrationsmöjligheterna bedöms vara relativt goda då markunderlaget består av 
sandig morän och även naturmarksområdet öster om Kvarter A
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Åf Infrastructure AB har fått i uppdrag av Vaxholms stad att utföra en 
dagvattenutredning för ny detaljplan för Norrberget, Dp 410, på Vaxön i Vaxholms 
stad. Enligt den nya detaljplanen ska befintliga skolor rivas och området vid nuvarande 
Norrbergsskolan ska bebyggas med bostäder, underjordiska garage, parkeringsytor, 
café samt förskola på kvartersmark med lokalgator genom området.

Planområdet är ca 2,6 ha och avgränsas av intilliggande vägar, villaområde, 
Storstugans fritidsgård samt av ett kraftig sluttande område norrut ner mot Norra 
Vaxholmsfjärden, se Figur 1. 

Figur 1. Befintlig bebyggelse. Ungefärlig utbredning för planområdet är markerat med rött. 
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1.2 Uppdragsbeskrivning
Uppdraget omfattar en dagvattenutredning för detaljplaneförslag från granskning för 
nytt bostadsområde på Norrberget, Vaxholms stad. Dagvattenutredningen ska 
användas i detaljplanearbetet och ge förslag på tekniklösningar för den 
dagvattenhantering som blir en konsekvens av exploateringen inom planområdet. 
Detta relateras till uppsatta miljökvalitetsnormer för recipienten. 

I arbetet görs teoretiska beräkningar av flöden och föroreningar före och efter 
utbyggnad enligt plan och möjliga åtgärdsförslag presenteras. För planerad 
tätortsbebyggelse kommer flöden vid 5-, 10-, 20- och 100-årsregn redovisas enligt 
Vaxholms stad, med klimatfaktor 1,25. Dagvattennätet ska klara dimensionerande 
regn, dock ska fördröjnings- och reningsåtgärder utformas så att de kan hantera 20 
mm av regnet. Utredningen avgränsas till detaljplaneområdet. Vaxholms stad kräver 
dagvattenlösningar som minskar dagvattenflöden och minskar föroreningsmängder 
jämfört med dagens nivå.

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) är eftersträvansvärt i den mån det är 
möjligt.

2 Förutsättningar

2.1 Underlag
I arbetet har följande underlag erhållits från Vaxholms stad och även styrande 
dokument som beräkningarna utgår ifrån:

 Detaljplan (Vaxholms stad)
 Situationsplan som avser framtida utformning av planområdet (Vaxholms stad)
 Anbud från exploatören (markanvisning Norrberget), (Vaxholms stad)
 Checklista dagvattenutredningar (Roslagsvatten)
 Dagvattenhantering Åtgärdsnivå vid ny- och större ombyggnation (Stockholms 

stad, 2016-11-15)
 Vaxön-översvämningsanalys (Tyréns, 2013-01-22)

Kompletterande ledningskarta över närliggande dagvattenledningsnät har erhållits från 
Roslagsvatten. En geoteknisk undersökning har även genomförts i området av ÅF 
Infrastructure AB. En sammanfattning av denna finns att läsa i kapitel 3.2 Geotekniska 
förhållanden.  

2.2 Dagvattenstrategi
Vaxholms stad har upprättat en VA-plan som antogs av kommunfullmäktige 2014-11-
17. VA-planen redovisar dagvattenstrategier för dagvattenhantering inom Vaxholms 
stad och anger följande:

Strategier

Kvantitet

 Lokalt omhändertagande på enskilda fastigheter
 Fördröjning nära källan
 Trög avledning mot recipient via diken samt samlad fördröjning innan recipient 

vid behov
 Bibehålla eller skapa sekundära avrinningsvägar vid extrema regn
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 Undvika olägenheter för närliggande fastigheter samt ökad skredrisk vid 
dagvattenhantering

Kvalitet

 Reningsåtgärder utförs vid källan om möjligt
 Avledning via diken, översilning och infiltration kan t.ex. användas i områden 

med låg föroreningshalt i dagvattnet
 För markanvändning med höga halter föroreningar kan rening i tekniska 

konstruktioner så som oljeavskiljare behövas
 Kraftigt förorenat dagvatten ska hållas åtskilt från mindre förorenat dagvatten 

så långt som möjligt
 Vägar och övriga platser där det förekommer farliga transporter och hantering 

av farligt gods ska speciellt beaktas vid bedömning av skyddsåtgärder
 I samband med tillfällig verksamhet kan förorenat dag-, spol- och 

processvatten med högt slaminnehåll behöva avledas från arbetsområdet. 
Åtgärder behöver vidtas för att ledningar och recipienter inte ska skadas.

Gestaltning

 Vid planering av nya områden ska, om möjligt, öppna dagvattenlösningar 
prioriteras. Dessa bör utformas på sådant vis att de utgör ett positivt inslag i 
bebyggelsen

2.3 Dimensionering
Beräkningar görs för flöden från ett 5-, 10-, 20- och 100-årsregn med varaktighet 10 
minuter. Hänsyn tas till de ökade flödena till följd av klimatförändringarna. För olika 
återkomsttider förväntas ökning bli ca. 25% och därför sätts klimatfaktorn för det 
dimensionerande regnet till 1,25 (Svenskt Vatten P110). Vid beräkning av befintlig 
avrinning används dock ingen klimatfaktor.

2.3.1 Flöden
För beräkning av regnintensiteten har Dahlströms formel använts (Svenskt Vatten, 
P104).

Där
𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡, [𝑙/𝑠, ℎ𝑎]

𝑇𝑅 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡, [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟]

Å = å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑, [𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟]
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Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella
metoden med regnintensitet enligt Dahlströms formel ovan. Dimensionerande flöde
beräknas med följande formel (Svenskt Vatten, P110).

     𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 . 𝜑 .   . 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑖Å

Där
𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒, [𝑙/𝑠]

𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎, [ℎ𝑎]

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡, [−]

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡, [𝑙/𝑠, ℎ𝑎]

𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑔𝑎 ä𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡

2.3.2 Kostnadsuppskattning
I denna utredning ingår även en grov kostnadsuppskattning av föreslagna 
lösningsåtgärder. Beräkningarna utgår ifrån en tidigare rapport som redovisar 
kostnadsuppskattning för kvartersmark förutsatt att dagvattenanläggningarna skulle 
kunna hantera minst 20 mm regn. 

2.4 Recipient och miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer, MKN, för vattenförekomster utgör kvalitetskrav. För 
ytvattenförekomster syftar normerna till att uppnå hög eller god ekologisk status och 
god kemisk ytvattenstatus senast den 22 december 2015, om de inte omfattas av 
undantag. Undantag kan meddelas i form av tidsfrist, exempelvis god ekologisk status 
år 2021, eller mindre strängt krav. Som underlag för MKN har ekologisk status eller 
potential samt kemisk ytvattenstatus bedömts för varje vattenförekomst. 
 
Recipient för utredningsområdet är Norra Vaxholmsfjärden och den har klassificerats 
med ”måttlig” ekologisk status samt med ”uppnår ej god” kemisk status (år 2009). 
Om man bortser från överallt överskridande ämnen uppnår Norra Vaxholmsfjärden 
”god” kemisk ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormen är satt till god ekologisk status år 
2027. (VISS, 2017).                                                                                                        

3 Nulägesbeskrivning

3.1 Geotekniska förhållanden
Marken inom planområdet består av berg och sandig morän enligt jordartskarta från 
SGU, se Figur 2. Inom den nordvästra och sydöstra delen av planområdet består 
marken i huvudsak av berg vilket innebär sämre möjligheter till infiltration.

Infiltrationsmöjligheterna i området bedöms som relativt goda inom området med 
sandig morän där en stor del av nybyggnationen planeras ske.
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Figur 2. Jordartskarta över området (SGU). Marken inom planområdet består av sandig morän 
(blå) och berg (röd). På allmän platsmark utanför planområdet består marken av glacial lera (gul) 
och postglacial lera (ljusgul). Ungefärlig gräns för planområdet redovisas med svart streckad 
linje.

ÅF Infrastructure AB har även genomfört en geoteknisk undersökning den 11/4-2016 i 
syfte att ge en bedömning av hur områdets topografi och geologi kan utnyttjas för 
placering av byggnader och underjordiska garage. Revidering av undersökningen har 
gjorts den 24/4-2017. Undersökningen visar att området ligger inom ett höjdparti och 
består av ett småkuperat fastmarksområde med flertalet berghällar i dagen med några 
få mellanliggande svackor. Jorddjupen i svackorna varierar mellan 1,5 och 6 m och 
består av ca 2 m sand, grus och torrskorpelera högst upp, sedan naturlig jord 
huvudsakligen torrskorpelera samt sand grus och morän. Grundvatten förekom inte i 
någon av undersökningspunkterna.

Vidare bedöms det att grundläggning av byggnaderna kommer att behövas utföras på 
eller i berg alternativt på naturligt avlagrad friktionsjord i markens lågpunkter samt att 
garagelösningar inte bedöms rymmas i områdena med jord ovan berg. 

3.2 Befintlig avrinning
I dagsläget sker avrinningen främst från byggnader, parkering och lokalgator, mot 
naturmark, parkområden där infiltration är möjlig (Se Figur 3). Därför identifieras de 
flesta lågpunkterna utanför asfalterande ytor. Dock vid skolgården, som ligger i den 
västra delen av planområdet, lutar marken lite in mot en av skolbyggnaderna. 

Dagens avrinning följer marknivåer och flödesriktningar redovisas i Figur 3 nedan. Med 
hjälp av höjdsättningen har dagvattenflödet som släpps ut direkt till recipienten 
uppskattats till ca 42 l/s vid ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet. Efter 
exploatering ska det finnas möjlighet för flödet från hårdgjorda ytor inom planområdet 
att avledas till dagvattensystemet efter fördröjning och rening. 
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Figur  3. Befintlig avrinning inom planområdet med flödesriktningar

3.3 Befintliga ledningar
Dagvatten rinner av till huvudledningsnätet som ligger i Hamngatan som illustreras i 
Figur 4. Underlaget tillhandahölls av Roslagsvatten som ansvarar för VA frågor i 
Vaxholms stad. Befintliga dagvattenledningar består av en 300 BTG som de första 
95 m faller från: +11,40 till +11,38, den kommande sträckan på cirka 85 meter har 
ledningen ett fall på mellan 60-140 promille. Ledningen ansluter i korsningen 
Hamngatan/Trädgårdsgatan till en 600 BTG, de sista 150 m innan anslutning har 
ledningen en lutning på cirka 13 promille. Beräkning av den teoretiska 
flödeskapaciteten vid fylld ledning visar att den första delen av ledningen har en 
lutning på knappt 0,2 promille och en teoretisk kapacitet på cirka 15 l/s. Nästa 
85 meter av ledningssträckan har bättre lutning och därför en kapacitet mellan 
250-380 l/s. Den sista sträckan innan anslutning till 600 BTG har ledningen en lutning 
på 13 promille och en teoretisk kapacitet på cirka 120 l/s. Antagandet är att 
dagvattenledningar klarar av dagens flöde som kommer från planområdet med.

Denna utredning föreslår lösningsåtgärder som ska omhänderta överskottsvattnet 
lokalt så att flödet minskar innan utsläpp till dagvattensystemet, efter exploatering. 
Nytt ledningsnät i området ska trots fördröjningsåtgärder klara dimensionerande regn. 
Enligt P110, 10-årsregn fylld ledning och 30-årsregn trycklinje marknivå.
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Figur  4. Befintligt dagvattensystem i Hamngatan

4 Beräknade flöden för nuläget

4.1 Markanvändning
Befintlig markanvändning inom planområdet avser tre skolor med tillhörande parkering 
och parkområden, som huvudsakligen utgör de asfalterande ytorna. Utmed kanterna 
finns det en del naturmark som har goda infiltrationsmöjligheter.

Hela planområdet är uppdelat i 9 delområden enligt detaljplaneförslaget. 8 kvarter från 
A till H samt en förskola inkluderas för flödesberäkningar både före och efter 
exploatering. 

Figur 5 illustrerar hur marken används idag och den totala reducerade ytan (ytan där 
dagvatten inte går att infiltreras) beräknas till cirka 1,49 ha enligt Tabell 1.
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Figur  5. Befintlig markanvändning

Tabell 1 Areaberäkning av nuvarande markanvändning

Markanvändning Yta (m2) Avrinningskoefficient Reducerad 
yta (ha)

Delområde A
Asfalt

Naturmark

2534
678
1856

0,8
0,2

0,091
0,054
0,037

Delområde B
Tak

Asfalt
Naturmark

2681
165
157
2359

0,9
0,8
0,2

0,075
0,015
0,013
0,047

Delområde C
Tak

Asfalt
Naturmark

1151
879
168
104

0,9
0,8
0,2

0,095
0,079
0,014
0,002

Delområde D
Tak

Asfalt
Naturmark

1326
446
642
238

0,9
0,8
0,2

0,096
0,040
0,051
0,005

Delområde E
Tak

Asfalt
Naturmark
Parkområde

1312
177
555
349
231

0,9
0,8
0,2
0,4

0,077
0,016
0,044
0,007
0,009

Delområde F
Grusplan

Naturmark
Parkområde

3246
    1393

1425
428

0,3
0,2
0,4

0,087
0,042
0,029
0,017

Delområde G
Tak

Asfalt
Parkområde

2350
563
872
915

0,9
0,8
0,4

0,157
0,051
0,070
0,036

Delområde H
Tak

Asfalt
Parkområde

3169
1057
1654
458

0,9
0,8
0,4

0,246
0,095
0,132
0,018

FÖRSKOLAN
Tak

3326
819 0,9

0,186
0,074
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Asfalt
Naturmark
Parkområde

634
685
1188

0,8
0,2
0,4

0,051
0,014
0,047

Gator + entrétorg
Naturmark

5000
4594

     406
0,8
0,2

0,376
0,368
0,008

Summa 26095 1,486

4.2 Flödesberäkningar
Flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i Avsnitt 2.3 samt reducerade ytor 
enligt Tabell 1 med specifika flöden vid 5-, 10-, 20- och 100-årsregn nedan. 

 𝑖5 ‒ å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,  10𝑚𝑖𝑛 = 181 𝑙/𝑠,ℎ𝑎
 𝑖10 ‒ å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,  10𝑚𝑖𝑛 = 228 𝑙/𝑠,ℎ𝑎
 𝑖20 ‒ å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,  10𝑚𝑖𝑛 = 286 𝑙/𝑠,ℎ𝑎
 𝑖100 ‒ å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,  10𝑚𝑖𝑛 = 489 𝑙/𝑠,ℎ𝑎

Sedan har det dimensionerande flödet beräknats utan klimatfaktor för befintlig 
markanvändning. Resultat av beräknade flöden för samtliga markuppdelningar 
sammanställs i Tabell 2.

Tabell 2 Sammanställning av beräknade dimensionerande flöden (nutid) för 5-, 10-, 20- och 100-
års regn, uppdelat på delområde

Delområde
5-årsregn

Dimensione
rade flöde

l/s

10-årsregn
Dimensionerade 

flöde
l/s

20-årsregn
Dimensionerade 

flöde
l/s

100-årsregn
Dimensionerade 

flöde
l/s

A 16,5 20,7 26,0 44,5
B 13,6 17,1 21,5 36,7
C 17,2 21,7 27,2 46,5
D 17,4 21,9 27,5 46,9
E 14,1 17,8 22,3 38,1
F 15,7 19,8 24,9 42,7
G 28,4 35,8 44,9 76,8
H 44,5 56,1 70,4 120,3

FÖRSKOLAN 33,7 42,4 53,2 91,0
Gator (Kvartersväg och 

allmäna)+Entrétorg 
+naturmark 68,1 85,6 107,7 183,6

Summa 269 339 426 727

5 Beräknade flöden för utbyggd detaljplan

5.1 Markanvändning
Den framtida markanvändningen utgörs huvudsakligen av tre kategorier: tak, 
innergård/parkområde samt asfalt i samband med bebyggelsesförtätningen. 
Innergårdar planeras inom kvartersmark där träd och växter kan planteras för 
trivsamma miljöer. Förändringsgrad av markanvändning inom varje kvarter varierar 
beroende på vad marken används till i nuläget. Till exempel delområde B med mycket 
naturmark kommer att erhålla stor flödesökning i jämförelse med andra delområden 
som idag redan är delvis bebyggda. 
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Underjordiska garage planeras även inom delområde A, B och H med bjälklag. Med 
bjälklag vid ovannämnda delområden saknas möjlighet till infiltration helt. Det går 
dock att anordna fördröjnings- och reningsåtgärder. 

Figur 6 illustrerar den framtida utformningen efter exploatering och den reducerade 
ytan beräknas till 1,6 ha enligt Tabell 3.

Figur  6. Framtida markanvändning

Tabell 3 Areaberäkning av framtida markanvändning

Markanvändning Yta 
(m2)

Avrinningskoefficient Reducerad yta 
(ha)

Delområde A
Tak

Innegård på bjälklag
Gröna ytor

Asfalt

2534
1285
515
590
142

0,9
0,5
0,18
0,8

0,163
0,116
0,026
0,011

          0,011
Delområde B

Tak
Innegård på bjälklag

Gröna ytor
Asfalt

2681
1243
524
644
270

0,9
0,5
0,18
0,8

0,171
0,112
0,026
0,012
0,022

Delområde C
Tak

Innergård/gröna ytor

1151
460
690

0,9
0,18

0,054
0,041
0,012

Delområde D
Tak

Innergård/gröna ytor

1326
511
815

0,9
0,18

0,061
0,046
0,015

Delområde E
Tak

Innergård/gröna ytor

1312
483
829

0,9
0,18

0,058
0,044
0,015
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Delområde F
Tak

Innergård/gröna ytor
Asfalt

3246
1500
1452
294

0,9
0,18
0,8

0,185
0,135
0,026
0,024

Delområde G
Tak

Innergård/gröna ytor
Asfalt

2350
1180
943
227

0,9
0,18
0,8

0,141
0,106
0,017
0,018

Delområde H
Tak

Innergård på bjälklag
Gröna ytor

Asfalt

3169
1481
841
555
291

0,9
0,5
0,18
0,8

0,208
0,133
0,042
0,010
0,023

FÖRSKOLAN
Tak

Parkområde
Asfalt

3326
713
2347
266

0,9
0,4
0,8

0,179
0,064
0,094
0,021

Gator + entrétorg
Naturmark

5000
4594
406

0,8
0,2

0,376
0,368
0,008

Summa 26095 1,60

5.2 Flödesberäkningar
Samma ekvationer har använts för flödesberäkningar för planerade området, med 
klimatfaktor 1,25. Stora ytor kommer att omvandlas till tak samt naturmark 
omvandlas till asfalt eller innergård inom kvartersmark, vilket då innebär ökning av 
dimensionerande flöde från planområdet. Regnintensitet har beräknats med specifikt 
flöde enligt nedan och resultatet av dimensionerande flöden från olika delområden 
sammanställs i Tabell 4.

 𝑖5 ‒ å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,  10𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 226 𝑙/𝑠,ℎ𝑎
 𝑖10 ‒ å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,  10𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 285 𝑙/𝑠,ℎ𝑎
 𝑖20 ‒ å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,  10𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 357 𝑙/𝑠,ℎ𝑎
 𝑖100 ‒ å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,  10𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 611 𝑙/𝑠,ℎ𝑎

Tabell 4 Sammanställning av beräknade dimensionerande flöden (framtid) för 5-, 10-, 20- och 
100-års regn under 10 minuter, uppdelat på delområde

Delområden
5-årsregn

Dimensionerade 
flöde
l/s

10-årsregn
Dimensionerade 

flöde
l/s

20-årsregn
Dimensionerade 

flöde
l/s

100-årsregn
Dimensionerade 

flöde
l/s

A 36,8 46,5 58,5 99,7
B 38,7 48,7 61,2 104,6
C 12,2 15,3 19,2 32,9
D 13,7 17,2 21,7 37,0
E 13,2 16,6 20,9 35,6
F 41,8 52,5 66,2 112,7
G 31,9 40,2 50,6 86,3
H 47,2 59,3 74,7 127,4

FÖRSKOLAN 40,6 51,1 64,2 109,5
Gator (Kvartersväg och 

allmäna)+Entrétorg 
+naturmark 84,9 106,9 134,4 229,3

Summa 361 454 572 975
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För 5-, 10-, 20-, och 100-årsregn har flöden ökat med 92 l/s, 115 l/s, 146 l/s 
respektive 248 l/s efter exploateringen utan lösningsåtgärder. 

5.3 Magasinsvolym
Anläggningar som kan magasinera 20 mm nederbörd från en förutbestämd yta kan ta 
hand om 90 procent av årsnederbörden och bidra med rening i nivå med identifierade 
behov. En sådan åtgärdsnivå innebär enligt Stockholm stad att 70-80 procent av 
föroreningsbelastningen kan minskas och används i denna utredning som 
dimensioneringskrav (Stockholms stad, 2016). 

Det är fördelaktigt för planområdet att minska recipientpåverkan med 20 mm 
fördröjning med tanke på att det idag redan är exploaterat. Hänsyn bör tas till 
kvartersväg, allmän plats gata och entrétorget i beräkning av magasinvolymen. 

Tabell 5 redovisar beräkningsresultaten av erforderliga magasinvolymer för respektive 
delområde vid avtappning under 12 timmar samt vilka flöden dessa volymer kan 
fördröja under en varaktighet av 10 minuter.

Tabell 5 Erforderlig magasinvolym för samtliga delområden

     Delområden

Red. Yta 
efter
(ha)

Magasinvolym
Med 

fördröjning av 
20mm
(m3)

Fördröjande 
flöde under 

10 min
(l/s)

A 0,16 33 55
B 0,17 34 57
C 0,05 11 18
D 0,06 12 20
E 0,06 12 20
F 0,18 37 62
G 0,14 28 47
H 0,21 42 70

FÖRSKOLAN 0,18 37 62
Kvartersväg 0,26 52 87

Allmän plats gata 
+ Entrétorg 0,10 21 35

Summa 1,6         319 532

Vid jämförelse av Tabell 4 och Tabell 5 visar det sig att dimensionerande 
magasinvolymer kan fördröja allt flöde vid ett 5- och 10-årsregn under 10 minuter. I 
avsnitt 3.3 har lägsta kapacitet av befintliga dagvattenledningar beräknats till ca 15 l/s 
vid fylld ledning, vilket avgör det begränsande flödet från hela planområdet. För att 
inte överskrida det maximalt tillåtna utflödet 15 l/s behöver föreslagna magasin strypa 
sina utlopp och sammanlagt endast ge ett flöde av 15 l/s vid ett 10-årsregn då 
ledningen går fullt (krav enligt P110). 

Utflöden från föreslagna dagvattenmagasin regleras och bestäms senare i 
projekteringsskede. 
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6 Föroreningsberäkningar
Då planområdet idag redan består av stor del hårdgjord yta bidrar området redan idag 
med relativt hög belastning av föroreningar via dagvatten. Recipienten kommer 
sannolikt att belastas med mer fosfor, kväve, kadmium, krom, nickel och PAH16 om 
inga reningsåtgärder sätts in. Beräkningar har gjorts för föroreningsmängder före och 
efter exploatering samt efter exploatering med rening. Föroreningsmängder är 
beräknade med verktyget StormTac. Markanvändningstyper som har används vid 
beräkningarna är takyta, lokalgata, parkmark, torg samt gräsyta. Reningsåtgärder 
som har används är växtbäddar för delområde A-H samt förskolan och underjordiska 
makadammagasin för gator och torg. 

Den årsnederbörd som använts är 636 mm och är hämtad från StormTac. 
Föroreningsmängder före och efter exploatering har beräknats markanvändning enligt 
föregående kapitel och resultatet kan ses i Tabell 6, där fosfor, kväve, kadmium, 
krom, nickel, kvicksilver och PAH16 ökar i mängd efter exploatering. Även 
föroreningskoncentrationer är beräknade och redovisas i Tabell 7.

Tabell 6 Föroreningsmängder före och efter exploatering samt efter rening. Beräknade med 
årsnederbörden 636 mm.

Ämne Före tillbyggnad Efter tillbyggnad Efter rening

Fosfor kg/år 1,3 1,2 0,68
Kväve kg/år 13 19 12
Bly kg/år 0,072 0,057 0,014
Koppar kg/år 0,17 0,17 0,067
Zink kg/år 0,48 0,43 0,12
Kadmium kg/år 0,0039 0,0053 0,0010
Krom kg/år 0,033 0,034 0,020
Nickel kg/år 0,031 0,034 0,014
Kvicksilver kg/år 0,00021 0,00029 0,00016
Suspenderad 
substans

kg/år 370 390 153

Olja kg/år 1,6 1,6 1,2
PAH16 kg/år 0,0032 0,0045 0,0011
BaP kg/år 0,00014 0,000088 0,000061
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Tabell 7 Föroreningskoncentrationer före och efter exploatering samt efter rening i växtbäddar 
och makadammagasin. 

Ämne Före tillbyggnad Efter tillbyggnad Efter rening

Fosfor µg/l 130 100 56
Kväve µg/l 1300 1600 1024
Bly µg/l 7,3 4,7 1,2
Koppar µg/l 17 14 5,5
Zink µg/l 49 35 10
Kadmium µg/l 0,4 0,44 0,086
Krom µg/l 3,3 2,8 1,7
Nickel µg/l 3,2 2,8 1,1
Kvicksilver µg/l 0,022 0,024 0,013
Suspenderad 
substans

µg/l 38 000 32 000 12 584

Olja µg/l 170 130 100
PAH16 µg/l 0,33 0,37 0,092
BaP µg/l 0,014 0,0072 0,0050

7 Allmän dagvattenhantering
Det är viktigt att eftersträva en så lokal hantering av dagvatten som möjligt, i enlighet 
med Vaxholms stads VA-plan.

I kapitel 8. Föreslagen dagvattenhantering presenteras, med några av metoderna som 
nämns nedan, förslag på dagvattenhantering inom området för att uppnå de 
fördröjningsvolymer som behövs med hänsyn till rening. Metoder som gynnar 
infiltration av dagvatten bör användas i största möjliga mån.

7.1 Höjdsättning
Projekterad mark vid husliv bör ligga ca. 0,5 m över dräneringsstråk så att vatten kan 
avrinna ytledes från fastigheten och översvämning och fuktskador på hus kan 
undvikas. Närmast byggnaden bör marken ha en lutning om 1:20 från huslivet för att 
sedan få en flackare lutning (Svenskt Vatten P105). Dräneringsvatten från 
fastigheterna ska anslutas till anvisad förbindelsepunkt för dagvatten.

7.2 Materialval
För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör man välja material som inte innehåller 
miljöfarliga ämnen. Kända material som avger föroreningar är t.ex. beläggningar på 
tak, belysningsstolpar och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt innehåller zink. 
Schablonmässiga föroreningsberäkningar indikerar att riktvärdet för kadmium 
överskrids. Kadmium finns ofta i zinkmaterial och kan förorena dagvattnet när läckage 
av zink sker, därför bör zinkprodukter undvikas så långt som möjligt.

Plastbelagda plåttak avger organiska föroreningar. Detaljplanen ska inte föreskriva 
material som släpper ifrån sig miljöfarliga ämnen som t.ex. zinktak. Byggvaror bör 
klara egenskapskriterier som sätts upp av branschorganisationer såsom BASTA eller 
Byggvarubedömningen. 
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7.3 Tak
Om ett medvetet materialval för tak har gjorts kan dagvattnet från tak i de flesta fall 
betraktas som rent. Om dagvattnet betraktas som rent bör det hållas åtskilt från 
förorenat vatten från t.ex. körytor.

7.3.1 Stuprörsutkastare och ytlig avledning
Avledning från hustak kan göras ytligt med stuprörsutkastare och vattnet kan på så 
sätt utnyttjas som ett positivt inslag i bostadsmiljön. Genom att låta vattnet avrinna 
ytligt och infiltrera ovanifrån erhålls rening av vattnet genom luftning och avsättning 
av partiklar i det översta markskiktet. Vid användning av stuprörsutkastare är det 
viktigt att marken är hårdgjord närmast huset eller att en tätduk används. Närmast 
byggnaden ska marklutningen vara 5 % de närmsta 3 metrarna och därefter ca 1-2 
%. Den mottagande ytan kan även anläggas med krossmaterial de första metrarna för 
att underlätta infiltrationen av dagvattnet. Principskiss för stuprörsutkastare visas i 
Figur 7.

Figur 7. Skiss på stuprörsutkastare där tak- och ytvattnet leds ut över mark till uppsamlande 
dräneringsstråk (Svenskt Vatten P105).

7.4 Växtbäddar
Växtbäddar används för att fördröja, infiltrera och rena dagvatten från omgivande 
hårdgjorda ytor och utformas som genomsläppliga bäddar med växter på. En annan 
fördel är att växterna har förmågan att avdunsta vatten och på så sätt bidra till att 
dagvattnet tas omhand på ett ännu effektivare sätt.
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Anläggningarna fungerar bra till att rena dagvatten på lokal nivå där samtliga 
lösningar principiellt fungerar på liknande vis, se Figur 8. Dagvattnet kommer in i 
anläggningen t.ex. rännor, diken eller stuprör i biofiltrets övre del. Vattnet perkolerar 
sedan nedåt genom filtermaterialet för att sedan ledas ut via ett dränrör i 
anläggningens nedre del. Den översta delen av biofiltret täcks vanligtvis med någon 
form av vegetation. Fördröjning och magasinering av dagvatten uppstår då vattnet 
tillåts infiltrera, rinna in i, anläggningen snabbare än vad det tillåts rinna ut. Genom att 
installera en bräddningsfunktion i anläggningen kan även översvämningar till följd av 
kraftiga regn hindras. (Svenska Bostäder, 2014)(Blecken, 2010)

7.5 Perkolationsmagasin
Perkolationsmagasin är underjordiska magasin med öppen botten och/eller vägg som 
används för att fördröja och rena dagvatten. I gatumiljö så som innergårdar kan 
perkolationsmagasin anläggas, förutsatt att markförhållandena är lämpliga. Nedan 
illustreras principskisser på ungefärlig utformning av perkolationsmagasin.

Figur 9 Principskiss över perkolationsmagasin

Det enklaste sättet att utforma ett perkolationsmagasin är att fylla en schaktad grop i 
samband med byggnation av ledningar. Fyllningsmaterial utgörs oftast av makadam 

Figur 8 Biofilter i anslutning till huskropp samt innergårdar (Svenska Bostäder, 2014).
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eller annat grovkornigt stenmaterial som avskiljs från omgivande mark med hjälp av 
geotextil (Stockholm Vatten och Avfall, 2017), se Figur 9. Dagvatten kan ledas till 
magasinet genom en brunn eller via en dagvattenledning som mynnar i en 
spridningsledning. Dagvattnet perkolerar till omkringliggande marklager för att tömma 
magasinet när det blir fullt. Det kan vara fördel att plantera träd eller buskar längs 
vägen, som har förmåga att ta upp dagvattnet under markytan i gatan. 
Perkolationsmagasinet bör utformas med bräddfunktion så att kraftiga flöden kan 
ledas förbi. 

8 Föreslagen dagvattenhantering på planområdet
Inom planområdet bör tillräcklig fördröjningsvolym samt reningsåtgärder skapas för 
att undvika ett större flöde än 15 l/s till det kommunala ledningsnätet vid ett 10-
årsregn, samt att undvika att större föroreningsmängder belastar recipienten än innan 
exploatering.

Behovet av fördröjningsvolym redovisas i kapitel 5.3. Magasinsvolym och har 
beräknats till 319 m3 vid fördröjning av 20 mm regn. Föroreningsmängder redovisas i 
kapitel 7. Föroreningsberäkningar och visar på föroreningsmängderna innan och efter 
exploatering.  Fördröjningsvolym och reningsåtgärder kan fördelas mellan olika 
åtgärder, förslagsvis genom nedanstående dagvattenanläggningar.

8.1 Innergårdar inom kvartersmark
Den planerade kvartersmarken förväntas erhålla stora gröna ytor som ger möjlighet till 
både infiltration och lösningsåtgärder för dagvattenfördröjning samt rening. Dessa ytor 
har kategoriserats till ”innergårdar” under Avsnitt 5 ”Beräknade flöden för utbyggd 
detaljplan”. 

Innergårdarna kan utnyttjas för träd- och växtplantering. Nedsänkta växtbäddar under 
marknivån föreslås där det finns utrymme under marken, dvs. där inga underjordiska 
garage planeras. Däremot kan upphöjda växtbäddar anläggas inom delområde A, B 
och H med hänsyn till bjälklag under marken. 

Tabell 8 Erforderlig volym växtbäddar för  samtliga delområden

     Delområden
Magasinvolym 

(m3)
Volym växtbädd 

(m2)
A 33 268
B 34 276
C 11 89
D 12 98
E 12 98
F 37 301
G 28 228
H 42 341

FÖRSKOLAN 37 301
Summa 246 2000

Djupet i växtbäddarna varierar mellan 300 mm till 600 mm, med en genomsnittlig 
porositet på 30%. Antag att vattenhållande jordlagret ligger på 400 mm i tjocklek, då 
behöves en yta på ca 2000 m2 reserveras för att utjämna den totala magasinvolymen 
av 246 m3 från samtliga kvarter. Överskottsvattnet avleds via dränledning till 
dagvattensystem i kvartersvägarna, vilka i sin tur ansluts till huvudledning i 
Hamngatan. Nödvändiga fördröjningsytor kan fördelas på innegårdar inom samtliga 
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kvarter. Exakt placering av växtbäddar bestäms i senare skede vid 
detaljprojekteringen. 

Växtbäddar har dessutom reningsförmåga medan dagvatten infiltreras. I nedanstående 
tabellen redovisas reningsgrad i procent för föroreningar i växtbäddar enligt StormTac.

Tabell 9 Reningsgrad för olika föroreningar som tillkommer i dagvatten av växtbäddar

8.2 Kvartersvägar och allmän platsmark (gata och 
entrétorg)

Kvartersvägar, allmän plats gata samt entrétorg som inte inkluderades i 
flödesberäkningar anläggs med perkolationsmagasin under markytan som 
rekommendation. Dimensioneringen av perkolationsmagasin baseras främst på den 
nödvändiga magasinvolymen för kvartersvägarna och allmän plats (gata och 
entrétorg), vilket beräknats till ca 52 m3 respektive 21 m3. Volymen kan öka om 
gårdarna inom kvartersmark som är avsedda för planteringar inte räcker till för att 
hantera sitt dagvatten inom varje enskilt kvarter. Porositet varierar stort beroende på 
vilket fyllningsmaterial som används. I denna utredning används stenar eller makadam 
som har 30% i porositet, vilket medför en volym av fyllningsmaterial på 173 m3 och 
70 m3 för kvartervägarna respektive kommunal gata och entrétorg krävs för att uppnå 
fördröjningskravet. Den totala arean för kvartersvägarna ligger på ca 1800 m2 vilket 
gott och väl räcker för anläggningen. Den stora marginalen är även fördel då det finns 
begränsningar för placering av magasinet och eventuellt extra vattenvolym som 
behöver omhändertas från kvartersmark. I gator med stora höjdskillnader anses det 
olämpligt att anlägga fördröjningsmagasin eftersom uppehållstiden blir kortare och 
ingen fördröjningseffekt uppnås. Perkolationsmagasinen anläggs med en 
bräddfunktion, så att stora flöden kan ledas förbi till ledningsnätet. Själva 
anläggningen ska dock hållas skild från ledningsnätet.

Perkolationsmagasin prioriteras att anläggas i gatorna längs delområden där 
underjordiska garagen planeras då infiltrationsmöjligheterna är små.

Rening i perkolationsmagasinet sker i flera steg. Suspenderat material och 
partikelbundna föroreningar sedimenteras i magasinet medan biologiska och kemiska 
processer uppstår när vattnet perkolerar vidare i marken. Avskiljningsförmåga kan 
ligga på 30-70 procent för totalhalt av metaller och upp till 45 procent för totalfosfor. I 
nedanstående tabellen redovisas reningsgrad i procent för föroreningar i 
perkolationsmagasin enligt StormTac.

Tabell 10 Reningsgrad för olika föroreningar som tillkommer i dagvatten av makadamfyllt 
underjordiskt magasin

Reningsgrad 
(%)

Fosfor Kväve Bly Koppar Zink Kadmium Krom Nickel Kvicksilver Suspenderad 
substans

Olja PAH16* BaP**

Växtbäddar 65 40 80 65 85 85 55 75 80 80 70 85 85

Reningsgrad 
(%)

Fosfor Kväve Bly Koppar Zink Kadmium Krom Nickel Kvicksilver Suspenderad 
substans

Olja PAH16* BaP**

Makadamfyllt
Underjordiskt 

magasin
35 45 75 70 70 60 70 55 40 80 75 55 55
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8.3 Sekundära avrinningsvägar
Vid extrema regntillfällen räcker inte lokala lösningar till och den kapacitet som 
dagvattenmagasinen dimensioneras för. Placering av byggnader och infrastruktur samt 
höjdsättning av planerade vägar bör säkerställa så att sekundära avrinningsvägar 
skapas, dvs. att dagvatten vid extrema regnfall kan avledas ytligt utan orsaka skador. 

På Vaxön har flera instänga områden identifierats, bland annat fastigheten Terra Norra 
9 som är beläget väster om planområdet enligt översvämningsanalysen som tagits 
fram (Tyréns, 2013). Det är då viktigt att överskottsvattnet från Norrberget inte 
avleds västerut och belastar Terra Norra 9 som har en sannolikhet för översvämningar 
vid skyfall. 

8.4 Recipientpåverkan
Med befintliga naturliga avrinningsvägar släpps en del av dagvattenflödet från 
planområdet direkt till ut recipienten. Efter exploatering och utbyggnad av 
dagvattenledningar i gatan ska det finnas möjlighet för all avrinning från hårdgjorda 
ytor att fördröjas och renas innan det avleds till dagvattensystemet i Hamngatan. På 
så sätt kan föroreningsbelastningen minskas då dagvatten passerar reningsanläggning 
och ledningssystem innan utsläpp sker till recipienten. 

Med föreslagna lösningsåtgärder kan även föroreningsmängderna reduceras så att de 
ligger under dagens nivå, vilket bidrar till en minskad påverkan på recipienten från 
planområdet. 

8.5 Övrigt
Placering av rekommenderade lösningsåtgärder bestäms i detaljprojekteringsskedet. 
Fördelning av ytbehov bör ta hänsyn till vilken markanvändning varje kvarter har idag. 
T.ex. delområde A som i dagens läge utgörs av stor areal naturmark och kommer att 
omvandlas till tak och innergårdar. Detta medför en betydande flödesökning medan 
flödesökning nästan är försumbar i delområde C som redan är bebyggd idag.

Eftersom planområdet har begränsat med utrymme för dagvattenhantering krävs en 
avvägning för att kunna prioritera hur stor yta de olika dagvattenanläggningarna kan 
ta i anspråk med avseende på deras kapacitet att ta hand om flöden och att rena från 
föroreningar. För att bibehålla en fortsatt god föroreningsreducering även i framtiden 
krävs dock kontinuerligt underhåll av dagvattenanläggningarna.

9 Kostnadsuppskattning

9.1 Anläggningskostnad
En grov kostnadsuppskattning har genomförts av de planerade 
dagvattenanläggningarna enligt denna utredning. Anläggnings- och skötselkostnader 
har uppskattats baserad på en tidigare rapport från WRS (Water Revival Systems), 
som utfört kostnadsberäkningar för dagvattenlösningar med liknande förutsättningar.  

Tabell 11 kostnadsuppskattning av föreslagna lösningsåtgärder

Dagvattenanläggning Yta
(m2)

Antal
(st)

Vattenvolym 
som 

magasineras
(m3)

Pris per 
enhet Summa

(kr)

Växtbäddar 2000 246 3500kr/m3     861 000
Summa     861 000
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Kostnaden för växtbäddar kan variera beroende på om den är upphöjd eller nedsänkt. 
3500 kr/m2 används här i beräkningarna (Se Tabell 11). Perkolationsmagasin anläggs i 
samband med utschaktning för ledningar, vilket i bästa fall inte medför merkostnad. 

9.2 Drifts- och underhållskostnad 
Tabell 11 anger endast anläggningskostnad för åtgärderna. En del underhållskostnader 
och eventuella kontrollprogram tillkommer även för olika anläggningar. Kostnaden för 
att underhålla växtbäddar skiljer sig inte mycket från att underhålla en 
perennplantering, med en årlig kostnad satts till 25 kr/m2, dvs. ca 60 000kr per år. 

Sammanlagt uppskattas föreslagna åtgärder med en anläggningskostnad på ca           
861 000 SEK samt en årlig utgift på 60 000 SEK per år för underhåll och kontroll. 

10 Ansvarsfördelning
Enligt Vaxholms stads VA-plan bär fastighetsägaren ansvaret för hantering av 
dagvatten inom den egna fastigheten. Om förändringar önskas genomföras måste 
dessa anpassas till rådande förhållanden och får inte skapa eller skada vattenvägar 
eller flöden så att det medför olägenheter för angränsande fastigheter.

VA-huvudmannen ska ha ansvaret över det kommunala dagvattenledningsnätet inom 
planområdet från samtliga kvarter. Om det skulle bli aktuellt med dagvattenanläggning 
inom allmän platsmark rekommenderas att VA-huvudmannen bär ansvaret för detta 
för att säkra att drift och underhåll sköts kontinuerligt och på ett korrekt sätt för att 
inte riskera att dagvattenhanteringen missköts. Exploatören bekostar anläggandet.

Väghållaren ansvarar för dagvattenhanteringen i form av diken, dagvattenbrunnar och 
ledningar fram till förbindelsepunkten mot den allmänna anläggningen eller till eget 
utsläpp i recipient (VA-plan, Vaxholms stad, 2014). 

11 Snötippning
Vaxholms stad har uttryckt önskemål om att få hjälp med att fastställa lämpligheten i 
att tippa snö på olika platser inom planområdet. De föreslagna platserna för 
snötippningen är mellan punkthusen C och E. 

SMHI har redovisat en klimatkarta som illustrerar andelen snö av årsnederbörden (se 
Figur 10). Enligt denna karta utgör andelen snö 20% av nederbörden över området vid 
Vaxholm. Med en genomsnittlig årsnederbörd på 636 mm/år (StormTac 2016) innebär 
det att snömängden uppskattningsvis blir 127 mm/år. Om hela planområdet på 21 095 
m2 skottas och tippas på de föreslagna platserna blir det en total mängd på ca 2680 
m3 utspritt under hela vinterperioden. Tar man bort takytan som inte skottas blir 
det en snömängd på 1555 m3 som ska tas omhand genom skottning. En viss mängd 
snö kommer även att hinna smälta innan det blir aktuellt för snöskottning vilket 
minskar snömängden att ta hand om ännu mer.
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Figur 10. Klimatkarta som illustrerar andelen snö av årsnederbörden, medelvärde för den delen 
av WMO definierade normalperioden 1961-1990, SMHI.

Det har konstaterats att smältvatten infiltrerar i gräsytor även under vintertid och i 
samband med snösmältning. Detta beror troligtvis på att gräsets rötter ser till att det 
finns kanaler ned i marken även under vintern om marken är dränerad. I dränerade 
infiltrationsstråk finns det hålrum och en omättad zon i hela dräneringskonstruktionen 
(ofta bestående av makadam) som gör att vattnet kan leta sig ned i stråket och 
infiltrera. Dessa infiltrationsstråk kan därför även användas som snöupplag under 
vintertid. Snö som röjs från gator och vägar ska dock samlas på särskilda upplag där 
smältvattnet inte riskerar att förorena yt- och grundvatten (Svenskt Vatten P105).

Enlig jordartskartan (se Figur 2) har stora delar av områdena kring punkthusen C och 
D begränsade infiltrationsmöjligheter i och med att det är berg som är underlag i 
marken. Marken kring punkthusen E har bättre infiltrationsmöjligheter eftersom 
markunderlaget där består av sandig morän som bedöms ha bättre 
infiltrationskapacitet. 
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Föroreningsmängderna och föroreningshalterna blir oförändrade i och med 
snötippningen eftersom all snö som hamnar på upplagen kommer från planområdet. 
Dock hamnar föroreningsmängderna från snön som är uppskottat från en större yta 
inom planområdet på en mindre begränsad yta i form av ett snöupplag vilket gör att 
föroreningsmängderna blir större på just den begränsade ytan. I och med att 
markunderlaget är berg under större delar av marken kring punkthus C och D har 
vattnet svårt att infiltrera och renas. Risken blir då att smältvattnet tar den kortaste 
vägen ner till recipienten och rinner nerför branten till Norra Vaxholmsfjärden orenat.

Infiltrationsdiken har generellt en hög reningsgrad på de flesta föroreningsämnena och 
kan därför förslagsvis anläggas i anslutning till punkthusen E. Genom att höjdsätta 
marken så att smältvattnet rinner ner och stannar kvar i de gräsförsedda skålformade 
infiltrationsdikena kan smältvatten från hårdgjorda ytor tas omhand. Smältvatten som 
avleds till dessa diken renas när det infiltrerar ner i diket och passerar gräs och 
makadam. På så sätt kan infiltrationsdiken även ha en avskiljande effekt av 
föroreningar då många av dem är partikelbundna och sedimenterar vid fördröjning. 
Som tidigare nämnts kan infiltrationsstråken även användas som snöupplag under 
vintern. Trots att infiltrationsdiken har en god reningsförmåga på många 
föroreningsämnen så är det dock svårt att avgöra om snöupplagens föroreningar 
kommer att påverka recipienten negativt eller ej. Andelen snömängd varierar från år 
till år och vi har använt oss av schablonvärden för föroreningar samt medelvärde för 
årsnederbörd (StormTac 2016) som kan skilja sig från de lokala förhållandena i 
Vaxholm.

Figur 11. Typsektion över infiltrationsdike med makadam och dränrör (Svenskt Vatten 
P105).

Smältvatten som uppsamla i norra delen av planområdet rekommenderas att passera 
perkolationsmagasin i lokalgatorna för rening och kan tillsammans med övrigt 
dagvattenflöde avledas till huvudledningsnätet i Hamngatan. Snöupplag från södra 
delen av planområdet kan samlas vid naturmarksområdet öster om delområde A där 
renings-och infiltrationsförmågan är bra.  

Vid anslutning från infiltrationsdikena till dagvattenledningar kan brunnar med 
sandfång installeras för att hindra grövre partiklar att hamna i ledningssystemet. 
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12 Slutsats och rekommendation
Detaljplanen i Norrberget, Vaxholms stad innebär förtätning av bostäder och rivning av 
befintliga skolor. Ungefär hälften av nuvarande markanvändning är hårdgjord medan 
resten utgörs av parkområde och naturmark. Befintligt dagvattensystem som försörjer 
planområdet befinner sig söder om planen och avleder regnvatten som avrinner från 
området. 

Enligt flödesberäkningar ökar flödena med 92 l/s, 115 l/s, 146 l/s respektive 248 l/s 
för 5-, 10-, 20-, respektive 100-årsregn efter exploateringen om ingen fördröjning 
sker på kvartersmark. Nytt ledningsnät i området ska trots fördröjningsåtgärder klara 
dimensionerande regn vilket enligt P110 innebär 10-årsregn vid fylld ledning och 
30-årsregn trycklinje marknivå.

Den erforderliga magasinvolym för hela planområdet har beräknats till cirka 319 m3 
med utgångspunkten att 20 mm fördröjning ska uppnås. Stora ytor på innergårdarna 
kan utnyttjas för växtbäddar där inga underjordiska garage planeras. På innergårdar 
med underjordiska garage kan upphöjda växtbäddar anläggas. En yta på ca 2000 m2 
behöver reserveras för att utjämna den totala magasinvolymen av 246 m3 från 
kvartersmarken. Placering av rekommenderade lösningsåtgärder bestäms i 
detaljprojekteringsskedet. Avrinning som genereras från kvartersvägarna och allmän 
plats gata samt entrétorg bör tas omhand i perkolationsmagasin under asfalten. En 
volym av fyllningsmaterial på 173 m3 respektive 70 m3 för krävs för att uppnå 
fördröjningskravet.

Vaxholms stad kräver att föroreningsmängden minskar efter exploatering. Både 
växtbäddar och perkolationsmagasin har en god reningsgrad för att minska de 
föroreningsämnen som riskerar att öka efter exploatering. 

En grov kostnadsuppskattning av föreslagna dagvattenanläggningar ger en summa på 
cirka 861 000 SEK för anläggningen samt en årlig utgift på 60 000 SEK per år för 
underhåll och kontroll. 

För ansvarsfördelningen föreslås att fastighetsägaren är ansvarig för hantering av 
dagvatten inom kvartersmark. Väghållaren ansvarar för kvartersvägarna inom 
planområdet och dagvattenhanteringen i form av diken, dagvattenbrunnar och 
ledningar fram till förbindelsepunkten mot den allmänna anläggningen eller till eget 
utsläpp i recipient. VA-huvudmannen ska ha ansvar över planområdets allmänna 
dagvattenledningsnät från förbindelsepunkt samt för eventuell dagvattenanläggning 
inom allmän platsmark.

Gällande tippning av snö föreslås infiltrationsdiken vid punkthusen E och 
naturmarksområdet öster om delområde A där infiltrationsmöjligheterna bedöms vara 
relativt goda då markunderlaget består av sandig morän. Förutom infiltration kan 
infiltrationsdikena även fördröja och rena smältvattnet från föroreningar. Vid punkthus 
C och D består marken till stor del av berg vilket begränsar infiltrationsmöjligheterna 
samt riskerar att avrinningen från smältvattnet sker ytledes ner mot Norra 
Vaxholmsfjärden utan rening. 
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