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Sammanfattning 
Geosigma har på uppdrag av FAD Fastigheter gjort en dagvattenutredning för fastigheten 
Domaren 15 och delar av Domaren 18 som ska bebyggas. Den befintliga markanvändningen 
på Domaren 15 utgörs av en parkeringsyta. Genomförandet av detaljplanen innebär att 
parkeringsytan bebyggs med ett flervåningshus som byggs ihop med flervåningshuset på 
Domaren 18. Flervåningshuset är planerat att ha ett garage med tillhörande infartsramp 
samt att det tillkommer en mindre innegård. Delar av parkeringsytan kommer att utgöra 
infartsväg till infartsrampen och fastigheten Domaren 14. Domaren 15 och 18 tillhör ett 
tekniskt avrinningsområde med Södra Vaxholmsfjärden som recipient. Södra 
Vaxholmsfjärden har otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 
Den kemiska statusen är dock god om hänsyn inte tas till bromerade difenyletrar och 
kvicksilver som överskrids i så gott som alla svenska vatten.  

Den planerade markanvändningen innebär att det klimatkompenserade dimensionerande 
10-årsflödet (10 minuters varaktighet) ökar med cirka 1 liter/sekund.  

Den dagvattenhantering som föreslås i den här utredningen är i huvudsak: 

 Dagvatten från takyta och infartsväg samlas upp och renas i ett brunnsfilter som 
placeras i gallerbrunn i anslutning till infartsrampen. Detta leder till en minskning av 
föroreningshalterna och föroreningsbelastningen jämfört med dagens läge för alla 
studerade ämnen förutom för kväve.  

 Efter brunnsfiltret placeras ett utjämningsmagasin med en utjämningsvolym av 12 m3 
vilket leder till ökad sedimentation och en minskning av flödestopparna. 
Utjämningsmagasinet beräknas kunna halvera det beräknade dagvattenflödet vid ett 
klimatkompenserat 10-årsregn med 10 minuters varaktighet. 

 För att undvika ytavrinning som når garageplanet bör infartsrampen förses med en 
förhöjning i asfalten som fungerar som ett fysiskt skydd mot ytavrinningen. För att 
inte parkeringsytan på Domaren 14 ska bilda ett instängt område vid extrem 
nederbörd bör det ges plats för ytavrinning mellan skärmtaket, infartsrampen och 
innergården ned mot lastytan som ligger i anslutning till Hamngatan. Vid extrem 
nederbörd som överbelastar föreslagna dagvattenlösningar bör dagvattnet tillåtas att 
avrinna mellan skärmtaket, infartsrampen och innegården mot lastytan.   
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1 Uppdraget 

1.1 Bakgrund  
Nordisk Kombination Arkitekter och FAD Fastigheter har planer på att exploatera fastigheten 
Domaren 15 och delar av fastigheten Domaren 18 i Vaxholms kommun. Som en del i 
planarbetet har Geosigma AB fått i uppdrag att genomföra en dagvattenutredning för 
planområdet.  

1.2 Områdesavgränsning 
Planområdet består av fastigheten Domaren 15 och delar av Domaren 18. Denna 
dagvattenutredning kommer att ta hänsyn till det dagvatten som bildas inom planområdet 
och den omkringliggande mark som sannolikt kommer att bidra med dagvatten till 
planområdet vid normala förhållanden. Planområdet och omkringliggande mark som 
sannolikt bidrar med dagvatten till planområdet kallas för det Inre Utredningsområdet. 
Planområdet och omkringliggande mark som kan bidra med ytavrinnande dagvatten till 
planområdet vid mer extrema förhållanden kallas för det Yttre Utredningsområdet. I detta 
område ingår också mark som ka tänkas påverkas av dagvatten från planområdet vid mer 
extrema förhållanden. De två områdena redovisas i Figur 1-1.   
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Figur 1-1. Översiktskarta över de två utredningsområdena. 
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1.3 Allmänt om dagvatten 
Dagvatten definieras som ett tillfälligt förekommande vatten som avrinner markytan vid 
regn och snösmältning. Generellt är ytavrinningens flöde och föroreningshalt kopplad till 
markanvändningen i ett område. Främst är det dagvatten från industriområden, vägar och 
parkeringsytor som innehåller föroreningar. Exploatering kan leda till större areal hårdgjorda 
ytor och det är därför viktigt att i ett tidigt skede utreda vilka konsekvenser detta har på 
dagvattensituationen.  

Vid lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) används dagvattenlösningar som efterliknar 
vattnets naturliga kretslopp, såsom infiltration i mark, i stället för att leda bort dagvattnet i 
konventionella ledningar. På så sätt minskas mängden dagvatten som behöver tas omhand i 
dagvattennätet och det sker en naturlig rening av dagvattnet. 

1.4 Syfte 
Syftet med denna utredning är att klargöra vilka konsekvenser den avsedda exploateringen 
kan ha för dagvattensituationen inom planområdet och även utreda påverkan på dess 
recipient.  

Den planerade exploateringen av Domaren 15 och 18 innebär att en tidigare parkeringsplats 
kommer att ersättas med bostadshus. Valet av beläggningsmaterial på ytorna i planområdet 
avgör om dagvattenflödet från planområdet kommer att minska eller öka efter 
exploateringen. En anslutning till det kommunala dagvattensystemet medför eventuellt en 
ökad flödesbelastning på det kommunala dagvattensystemet som kan leda till bräddning av 
obehandlat spill- och dagvatten genom överläckage och bräddningar vid kraftiga skyfall. Det 
är ur det perspektivet viktigt att dagvatten från hårdgjorda ytor, såsom tak och parkering, tas 
omhand inom området i den utsträckning det är möjligt. 

Utredningen syftar också till att bedöma förutsättningarna för lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD), genom infiltration eller fördröjning, samt till att dimensionera eventuella 
erforderliga LOD-anläggningar. Bedömningen grundar sig på de lokala markförhållandena, 
dimensionerande dagvattenflöden, samt dagvattnets föroreningsgrad.  

Dagvattenhanteringen ska ske i enlighet med Vaxholms Stads riktlinjer för 
dagvattenhantering.  
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2 Material och metoder 

2.1 Material och datainsamling 
Det insamlade bakgrundsmaterial och data som har använts för att genomföra denna 
utredning är bland annat: 

 Ledningskartor (erhållet från Roslagsvatten) 
 SGU, Jordarts- och jorddjupskarta (SGU, 2016) 
 Situationsplan Domaren 15 & 18 2017-03-09 (Nordisk Kombination Arkitekter AB, 

2017)  
 VA-plan för Vaxholms Stad 2014-09-30 (Vaxholms Stad och Roslagsvatten, 2014) 
 Vaxön- Föroreningar i dagvatten (Tyréns, 2012) 
 Vaxön-Översvämningsanalys (Tyréns, 2013)  

2.2 Platsbesök i planområdet 
Ett platsbesök genomfördes den 20 april 2017. Planområdet domineras idag av en 
parkeringsyta som sluttar från Kapellgatan mot Hamngatan, se Figur 2-1. Parkeringsplatsen 
omringas av hus i väster, öster och norr. Vid parkeringsplatsens nordöstra hörn finns en 
trappa som leder ned till en asfaltsyta som befinner sig på cirka 2 m lägre nivå än 
parkeringsplatsen, se Figur 2-2. Parkeringsytan sluttar relativt jämnt från Kapellgatan mot 
Hamngatan och dagvattnet som bildas på parkeringsytan samlas i de två gallerbrunnar som 
finns på parkeringsplatsens norra delar, se Figur 2-3. Gallerbrunnarna är enligt 
Roslagsvattens ledningskarta anslutna till en privat dagvattenservis. Det antas att 
dagvattenservisen är ansluten till det kommunala dagvattennätet. Ytan kring de två 
gallerbrunnarna utgör den lägsta punkten i planområdet. Omkringliggande hus är alla 
försedda med stuprör som går ner i mark. Även de antas vara anslutna till det kommunala 
dagvattennätet. Söder om Kapellgatan domineras bebyggelsen av villor utspridda på en 
höjdrygg. Längs Hamngatan är bebyggelsen tätare.  
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Figur 2-1 Parkeringsyta med omkringliggande byggnader. Vy från Kapellgatan. 

 
Figur 2-2. Asfaltsyta nordost om planområdet. Vy från Hamngatan.   
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Figur 2-3. En av planområdets två synliga gallerbrunnar i planområdets norra hörn. Vy från 
parkeringsytans västra delar. 
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Figur 2-4. Översikt över fotoriktningarna för bilderna i Figur 2-1-Figur 2-3. Numren 
korresponderar mot den ordning i vilken bilderna visas. 

2.3 Flödesberäkningar 
Dagvattenflöden för ytor med olika markanvändning har beräknats med rationella metoden 
enligt sambandet:  

�*�����*= �*(�*�*) ∙�*∙ �*∙ �*     (Ekvation 1) 

där Qdim är flödet (liter/sekund) från ett delområde med en viss markanvändning. 
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i är regnintensiteten (liter/sekund·hektar) för ett dimensionerande regn med en viss 
återkomsttid och beror på tr som är regnets varaktighet, vilket är lika med områdets rinntid.  

φ är den andel av nederbörden som rinner av som dagvatten för rådande markförhållanden 
och dimensionerande regnintensitet. Avrinningskoefficienter för olika 
markanvändningskategorier har tagits från Svenskt Vattens publikation P110 med vissa 
undantag. 

A är den totala arean (hektar) för den aktuella ytan. Arealerna för ytorna med olika 
markanvändningstyper före och efter detaljplanens implementering har beräknats i ArcGIS 
utifrån ortofoto och plankartor i DWG-format. 

f är en ansatt klimatfaktor, Svenskt Vatten P110 rekommenderar att klimatfaktor 1,25 
används för nederbörd med kortare varaktighet än 60 minuter och 1,2 för regn med längre 
varaktighet, oavsett område i Sverige. Klimatfaktorn har i detta fall satts till 1,25. 

2.4 Beräkning av dimensionerande utjämningsvolym 
Beräkningar av dimensionerande utjämningsvolymer för eventuella fördröjningsanläggningar 
görs enligt sambandet: 

�*�������*= 60 ∙ �*�*∙ (�*�����*−�*�����*/1000)  (Ekvation 2) 

där Vdmax är den dimensionerande utjämningsvolymen (m3) och Qout är den maximala 
avtappningen från området. �*�����* är det dimensonerande flödet från området och �*�* är 
rinntiden för området. 

Vdmax beräknas som en maxfunktion av olika Qdim och tr och sambandet tar höjd för vilken typ 
av regn (korta regn med högre intensitet eller långa regn med lägre intensitet) som bidrar 
med störst volym vatten, som behöver fördröjas eller utjämnas.  

2.5 Föroreningsberäkningar 
Beräkningar av föroreningsbelastning i dagvattnet baseras på schablonhalter som har 
hämtats från modellverktyget StormTac. Schablonhalterna är framtagna inom ramen för 
olika forskningsprojekt och längre utredningar och bygger på långa mätserier från olika typer 
av markanvändningsområden (Larm, 2000). Halterna av olika ämnen kan momentant dock 
variera kraftigt beroende på flödet och lokala förhållanden. 
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3 Utredningsområdets förutsättningar  
Det Inre Utredningsområdet omfattar cirka 0,12 hektar och ligger i de centrala delarna av 
Vaxholm och omfattar fastigheten Domaren 15 och delar av fastigheten Domaren 18. Det 
Inre Utredningsområdet avgränsas i söder av Kapellgatan och i norr av Domaren 14 och 
Domaren 8.  I väster avgränsas det Inre Utredningsområdet av Domaren 16 och i öster av 
Domaren 18.   

3.1.1 Befintlig markanvändning 
Befintlig markanvändning inom planområdet utgörs främst av parkeringsyta. Dessutom ingår 
vissa takytor som bidrar med dagvatten till planområdet vid normala förhållanden, se Figur 
3-1. Alla ytor inom det Inre Utredningsområdet är hårdgjorda. Det Yttre Utredningsområdet 
omfattar all mark i det Inre Utredningsområdet och dessutom angränsande parkeringsytor, 
gårdsmark och delar av Kapellgatan.  Inom det Yttre Utredningsområdet är större delen av 
ytorna hårdgjorda även om delar av gårdsmarken består av gräsmatta, se Figur 3-1.  

 
Figur 3-1. Flygfoto med befintlig markanvändning inom det Inre och Yttre 
Utredningsområdet. 
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3.1.2 Planerad 
Den planerade exploateringen innebär att större delen av parkeringsytan på Domaren 15 
bebyggs med en byggnad i tre våningar, se Figur 3-2. Byggnaden kommer att vara 
sammanbyggd med Domaren 18. Under byggnaden planeras det för ett garage med 
tillhörande infartsfartsramp. Norr om byggnaden kommer det att finnas en liten innergård 
och marken väster om byggnaden ska utgöra tillfartsväg till Domaren 14. Endast det Inre 
Utredningsområdet berörs av den planerade exploateringen.   

 
Figur 3-2. Flygfoto med det Inre Utredningsområdets framtida markanvändning. 
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3.2 Topografi och lågpunkter 
Parkeringsytan som ska bebyggas sluttar från Kapellgatan mot Domaren 8 och Domaren 14.  
Parkeringsytan avgränsas av en upphöjning i asfalten på gränsen mellan Domaren 15 och 
Domaren 14. De lägsta punkterna inom det Inre Utredningsområdet utgörs av marken som 
ligger i anslutning till de två gallerbrunnarna som ligger i parkeringsytans norra delar. Från 
parkeringsytan är det en höjdskillnad på cirka 2 m ned till Hamngatan. Höjdskillnaden tas 
upp av en trappa ned till en asfaltsyta som fungerar som lastyta för affärerna på Hamngatan. 
Parkeringsytan på Domaren 14 utgör en lokal lågpunkt och ligger nedsänkt i förhållande till 
Domaren 16:s gårdsyta. Parkeringsytan på Domaren 14 ligger även den nedsänkt i 
förhållande till Domaren 16.            

3.2.1 Avrinning  
Det samlade vattenflödet från ett område i naturen kallas avrinning. Avrinningen per 
ytenhet är ett mått på vattentillgången i området. Storleken på avrinningen beror av 
nederbördsmängden, samt av hur mycket vatten som magasineras i området eller avgår till 
atmosfären genom avdunstning. Avrinningen varierar mycket mellan olika årstider, vilket till 
stor del beror på hur nederbörden magasineras – i mark- och grundvatten eller i form av 
snö. I södra Sverige faller mindre andel av nederbörden som snö. Snösmältningen kan ske 
under flera perioder, vilket tillsammans med regn kan ge hög avrinning vintertid. I södra 
Sverige är avrinningen låg under sommaren på grund av hög avdunstning. Årsavrinningen 
kan variera kraftigt från ett år till ett annat, vilket främst beror på att nederbörden kan 
variera mycket mellan åren. Under perioden 1961-2005 var medelavrinningen i Sverige för 
det våtaste året (2000) cirka 17 liter/sekund · km² och för det torraste året (1976) cirka 8 
liter/sekund · km². 

För en given yta eller sträcka i ett område kan man bestämma det landområde som bidrar 
med yt- och/eller grundvatten till ytan/sträckan. Detta landområde kallas för 
avrinningsområde. Ett avrinningsområde begränsas av en vattendelare som skiljer ett 
avrinningsområde från ett annat.  Avrinningsområdet för ytvatten kan bestämmas med hjälp 
av topografin. Där man har tunna lager av morän eller blandjordarter följer vanligtvis 
grundvattenytan topografin ganska väl och den topografiska vattendelaren är en hygglig 
approximation även för grundvattendelaren. 

Figur 3-3 visar en generaliserad bild över hur potentiellt ytvatten inom det Yttre och Inre 
Utredningsområdet skulle röra sig utgående från den lokala topografin.  
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Figur 3-3. Ungefärliga flödesriktningar (blå pilar) för ytvatten. Lokala lågpunkter 
(orangerasterad). 

Planområdet tillhör ett delavrinningsområde för grundvatten som heter Rinner till Norra 
Vaxholmsfjärden enligt SMHI. Grundvattnets hudsakliga rörelse bedöms vara åt nordost, 
mot havet. Grundvattnets normalläge under markytan är inte känd.    

Enligt en utredning från Týrens (2013) riskerar Domaren 15 att ligga i ett stråk för ytavrinning 
vid mycket kraftiga regn. Deras utredning motsvarar ett scenario där ytavrinning sker till 
följd av att dagvattenledningarna är överbelastade. Enligt Tyréns (2013) riskeras ytavrinning 
från Domaren 14 över parkeringsytan mot lastytan som ligger nedanför parkeringsytan. 
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Dessutom riskeras ytavrinning från Kapellgatan över parkeringsytan ned mot lastytan. Detta 
överensstämmer väl med Geosigmas bedömning av hur avrinningsvägarna ser ut i området 
vid ett scenario där dagvattensystemet är överbelastat. Hur stor ytavrinningen från 
omkringliggande mark är beror på nederbördens intensitet, varaktighet och ledningsnätets 
kapacitet på platsen. I Figur 3-4 visas potentiell ytavrinning vid regn som är så kraftiga att det 
lokala ledningsnätet överbelastas. Detta utgör ett extremscenario och riskerna för att detta 
sker minskas idag av att det mellan Kapellgatan och Domaren 15 finns en kantsten som 
skyddar parkeringsplatsen från ytavrinning från Kapellgatan. Även risken för ytavrinning från 
Domaren 14 minskas av att det finns en upphöjning i asfalten mellan Domaren 14 och 
Domaren 15, se Figur 3-4. 

  
Figur 3-4. Ungefärliga flödesriktningar (blå pilar) för ytvatten vid extremregn då lokala 
dagvattennätet är överbelastat. Åtgärder i markytan (kantsten och upphöjning i asfalten) 
som eventuellt förhindrar detta är markerade med svart streck.  
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3.3 Infiltrationsförutsättningar och geologi 
Infiltrationskapaciteten för en jord beror bland annat på dess kornstorlek, packningsgrad och 
markens vattenhalt. När marken är torr är infiltrationskapaciteten som högst för att sedan 
avta med ökad mättnadsgrad. Vid helt mättade förhållanden kan infiltrationskapaciteten 
sättas lika med jordens mättade hydrauliska konduktivitet, KS. I sandiga eller grusiga jordar, 
som har hög dräneringsförmåga, kan man i allmänhet förvänta sig att mättade eller nära 
mättade förhållanden aldrig uppkommer nära markytan, så att jordens infiltrationskapacitet 
inte avtar särskilt mycket ens under långvariga regn med dimensionerande intensitet. För att 
marken inte ska översvämmas måste markens infiltrationskapacitet vara så stor att den kan 
hantera dimensionerande flöden. I Tabell 3-1 nedan anges generella infiltrationskapaciteter 
för olika svenska typjordar. 

Tabell 3-1. Mättad infiltrationskapacitet för olika jordtyper (VAV, 1983) 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt SGU:s jordartskarta i skala 1:25 000 består jordarterna i det Inre och Yttre 
Utredningsområdet nästan uteslutande av fyllning som underlagras av postglacial lera, se 
Figur 3-5.  Söder om planområdet finns ett höjdparti bestående av urberg.  

Jordtyp Infiltrationskapacitet 
(millimeter/timme) 

Morän 47 

Sand 68 

Silt 27 

Lera 4 

Matjord 25 
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Figur 3-5. Jordarter enligt SGUs jordartskarta.  

Enligt SGU:s jorddjupskarta varierar jorddjupen i området mellan 0-1 m. 
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Figur 3-6. Jorddjup enlig SGUs jorddjupskarta i skala 1:50 000 från SGUs Kartgenerator. 
Planområdets ungefärliga läge är markerat med en heldragen röd linje. 

3.4 Befintlig dagvattenhantering 
På parkeringsytan där den planerade byggnaden kommer att stå fanns vid platsbesöket två 
stycken synliga gallerbrunnar som samlar upp dagvattnet från parkeringsytan. Enligt ritning 
från Roslagsvatten är dessa två ledningar idag inte kopplade till det kommunala 
dagvattennätet. Brunnarna på parkeringsytan kan vara kopplade till ett separat 
infiltrationsmagasin eller så är påkopplingen till det kommunala dagvattennätet inte känd. 
Dimensionen på denna ledning är även okänd. 

På Kapellgatan finns en gallerbrunn i anslutning till parkeringsytan som samlar upp delar av 
det dagvatten som bildas på Kapellgatan. På parkeringsytan på fastigheten Domaren 14 finns 
gallerbrunnar för dagvatten. Även på lastytan i anslutning till Hamngatan finns 
gallerbrunnar. Samtliga gallerbrunnar antas vara anslutna till det kommunala 
dagvattennätet. Byggnaderna på fastigheter som omgärdar det Inre Utredningsområdet har 
alla stuprör för sitt takvatten. Stuprören går ned i mark och antas vara kopplade till den 
kommunala dagvattenledningen. Kommunal dagvattenledning (225 mm, betongledning) går 
längs Kapellgatan och viker sedan ned på Rådhusgatan för att slutligen ansluta till 
dagvattenledningen på Hamngatan (300 mm, betongledning).    

3.5 Förutsättningar för val av dagvattenlösning 
Vaxholms Stad och Roslagsvatten har tagit fram en dagvattenstrategi för Vaxholms Stad. Den 
ingår som en del av VA-Planen för Vaxholms Stad. Dessutom finns en checklista för 
dagvattenutredningar som Roslagsvatten tagit fram. Målet med dagvattenstrategin är att 
uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. För att uppnå detta ska dagvattnets 
kvantitet, kvalitet och gestaltning vara långsiktigt hållbar. Några viktiga punkter för att 
uppfylla målet i Dagvattenstrategin är att: 

 Undvika problem med översvämnings- och fuktskador på anläggningar. Som en del i 
detta skall häftiga flödestoppar undvikas och den naturliga vattencykeln ska 
efterliknas i mesta möjliga mån.  
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 Dagvattnets föroreningsinnehåll ska inte hota flora och fauna i recipienten eller 
grundvattenkvaliteten.   

 Öppna dagvattenlösningar ska prioriteras 
   
 

3.6 Recipient och avrinningsområde 
Planområdet ingår i ett tekniskt avrinningsområde som har Södra Vaxholmsfjärden som 
recipient (Tyréns, 2012). Södra Vaxholmsfjärden är klassat som ett kustområde och ligger 
cirka 250 m sydost om planområdet.   

3.6.1 Miljökvalitetsnormer (MKN) och status  
Södra Vaxholmsfjärden har av Vaxholms Stads dagvattensstrategi kategoriserats som en 
recipient som är känslig för föroreningar i dagvattnet. Denna klassificering är dock gjord 
2012.  

Enligt den senaste klassningen (2017-02-23) i VISS har Södra Vaxholmsfjärden en 
otillfredsställande ekologisk status. Södra Vaxholmsfjärden uppnår ej god kemisk status. Den 
kemiska statusen är dock god om hänsyn inte tas till bromerade difenyletrar, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar. Dessa två föroreningskategorier överskrids generellt i ytvatten i 
Sverige och därför görs en särskild klassning där hänsyn inte tas till dessa föroreningar.  

Södra Vaxholmsfjärden har ett kvalitetskrav på att uppnå god ekologisk till 2027. För den 
kemiska statusen har undantag getts för bromerade difenyletrar, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar. Halterna av dessa föroreningar får dock inte öka.         

3.6.2 Markavvattningsföretag 
Inga markavvattningsföretag har identifierats i planområdets närhet (sökning via 
Länsstyrelsens WebbGIS, Länskarta Stockholm, 2017-04-26).  
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4 Beräkningar 

4.1 Flöden från det Inre Utredningsområdet 
Tabell 4-1 visar uppskattade arealer för olika markanvändning i det Inre Utredningsområdet 
före och efter exploatering. Arealerna är uppskattade efter den gällande planskissen och 
representerar ett troligt scenario för den tilltänkta exploateringen. Värdena ska inte ses som 
den exakta ytfördelningen utan användas som en fingervisning för vilka effekter den ändrade 
markanvändningen kan medföra. Avrinningskoefficienterna har till största del tagits från 
P110.  

Regnintensiteten för ett dimensionerande 10-årsregn (Dahlström, 2010; Svenskt Vatten, 
2011) har beräknats baserat på uppskattningar av rinntiden för dagvatten inom det Inre 
Utredningsområdet. Rinntiden uppskattas till 10 minuter. Dessutom har dagvattenflöden för 
30- och 100-årsregn beräknats.  

Regnintensiteten vid ett dimensionerande 10-årsregn med 10 minuters varaktighet är för 
regionen 228 liter/sekund∙hektar, vilket motsvarar cirka 82 millimeter/timme. 

Tabell 4-1. Använda avrinningskoefficienter, samt beräknade, totala 
avrinningskoefficienter för befintlig och planerad markanvändning inom det Inre 
Utredningsområdet 

Markanvändning (Inre 
utredningsområde) φ (-) 

Area befintlig 
markanvändning  

(hektar) 

Area planerad 
markanvändning  

(hektar) 

φAtot (-) 

 befintlig 
markanvändning 

φAtot (-) 

 planerad 
markanvändning 

Takyta  0,9 0,04 0,09 

0,83 0,86 
Parkeringsyta 0,8 0,08 - 

Kvartersgata 0,8 - 0,02 

Gårdsyta 0,45 - 0,01 

 ∑ 0,12 0,12 

Dimensionerande dagvattenflöden för det Inre Utredningsområdet, för ett dimensionerande 
10-, 30- och 100-årsregn med 10 minuters varaktighet och 1,25 klimatfaktor, redovisas i 
Tabell 4-2. Små förändringar i avrinningskoefficienten kan ge relativt stora skillnader i flödet 
så de redovisade flödena bör främst ses som indikatorer på hur flödena kommer att 
förändras vid den nya markanvändningen. 
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Tabell 4-2. Beräknade dagvattenflöden för befintlig och planerad markanvändning, samt 
den procentuella ökningen av dagvatten som den planerade markanvändningen innebär 
vid ett dimensionerande flöde för ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet (228 
liter/sekund·hektar) och klimatfaktor 1,25 samt årsmedelflöden (årsnederbörd 632 
millimeter) 

Inre Utredningsområde 10-årsregn 
(liter/sekund) 

30-årsregn 
(liter/sekund) 

100-årsregn 
(liter/sekund) 

Årsmedelflöde 
(liter/sekund) 

Dagvatten som bildas vid 
befintlig markanvändning 

28 41 61 0,022 

Dagvatten som bildas vid 
planerad markanvändning 

29 42 62 0,022 

Förändring 
dagvattenbildning: 

4 % 2 % 2 % 0 % 

 

Enligt beräkningarna ökar dagvattenflödet vid ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet 
med cirka 4 % till följd av byggnationen av huset. De relativa förändringarna vid 30- och 100-
årsregn är cirka 2 %.  

4.1.1 Ytavrinning från grannfastigheter 
Enligt en utredning från Týrens (2013) riskerar Domaren 15 att ligga i ett stråk för ytavrinning 
vid mycket kraftiga regn. Deras utredning motsvarar ett scenario där ytavrinning sker till 
följd av att dagvattenledningarna är överbelastade. Enligt Tyréns (2013) riskeras ytavrinning 
från Domaren 14 över parkeringsytan mot lastytan som ligger nedanför parkeringsytan och i 
anslutning till Hamngatan. Dessutom riskeras ytavrinning från Kapellgatan över 
parkeringsytan ned mot Hamngatan. Detta överensstämmer väl med Geosigmas bedömning 
av hur avrinningsvägarna ser ut i området vid ett scenario där dagvattensystemet är 
överbelastat. Hur stor från ytavrinningen är beror på nederbördens intensitet, varaktighet 
och ledningsnätets kapacitet på platsen.   

4.1.2 Fördröjningsvolym 
För det Inre Utredningsområdet sker det enligt beräkningarna ingen nämnvärd ökning av 
dagvattenflödena. Däremot finns det inte någon känd fördröjning av dagvattnet inom 
planområdet idag. Dagvattenpolicyn betonar vikten av att översvämning vid kraftig 
nederbörd undviks. Därför rekommenderas att förbättringar görs jämfört med dagens 
situation. För att fördröja dagvattenflödet vid ett 10-årsregn till 15 Liter/sekund krävs en 
fördröjningsvolym på cirka 12 m3. Detta skulle medföra en ungefärlig halvering av 
dagvattenflödet i förhållande till dagens nivåer vid ett 10-årsregn.   
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4.2 Föroreningsbelastning 
För beräkning av föroreningshalter i dagvatten från olika typer av markanvändning har 
schablonvärden från databasen StormTac v.17.1.3 använts, se Tabell 4-3. Schablonvärdena 
är framtagna vid vetenskapliga studier med långa mätserier av dagvatten.  

Schablonhalterna jämförs med RTK:s riktvärde, Nivå 2M, för utsläppspunkter uppströms 
recipient (Region- och trafikplanekontoret, 2009).  
 
Beräkningarna visar att föroreningskoncentrationen potentiellt ligger över de 
rekommenderade riktvärdena för bly, zink och suspenderad substans vid dagens 
markanvändning. De planerade förändringarna leder i allmänhet till en minskning i 
föroreningskoncentrationen i dagvattnet jämfört med dagens markanvändning. Dock så ökar 
koncentrationen för kväve och fosfor enligt beräkningarna samt att riktvärdet för kadmium 
överskrids om inga reningsåtgärder införs. Om föreslagen rening införs tyder beräkningarna 
på att föroreningskoncentrationerna ligger under dagens halter för alla ämnen utom kväve. 
Kvävehalten påverkas inte av reningen i brunnsfiltret utan förblir oförändrad. Kvävehalten 
ligger dock under riktvärdet från RTK.      

Tabell 4-3. Föroreningskoncentration i dagvatten från Inre Utredningsområdet för befintlig 
och planerad markanvändning, samt föroreningskoncentration efter föreslagen rening, 
beräknat i StormTac (Larm, 2000). Föroreningsbelastningen har jämförts RTK:s riktvärden, 
nivå 2M. Rött = halten överstiger riktvärde, Orange = halten överstiger nuvarande halt, 
Grön = halten understiger nuvarande halt. 

Ämne 

Riktvärde 
(Nivå, 2M) 

[µg/l] 

Föroreningskoncentrationer (Inre Utredningsområdet) 
[µg/l] 

Befintlig 
Planerad, innan 

rening Planerad, efter rening  

Fosfor 175 92 94 72 

Kväve 2500 1300 1700 1700 

Bly 10 19 3,7 2,3 

Koppar 30 28 11 7,3 

Zink 90 97 32 19 

Kadmium 0,50 0,53 0,65 0,42 

Krom 15 11 3,3 1,7 

Nickel 30 4 3,7 2 

Kvicksilver 0,07 0,033 0,013 0,011 

Suspenderad 
substans 

60 000 96000 29000 27000 

Olja  700 500 36 36 

PAH  Saknas 1,2 0,38 0,11 

Benso(a)pyren 0,070 0,04 0,0088 0,005 
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Förändringen av föroreningsbelastningen för det Inre Utredningsområdet redovisas i tabell 
4-4. Av beräkningarna framgår att föroreningsbelastningen potentiellt ökar för kväve, fosfor 
och kadmium efter exploatering om inte reningsåtgärder införs. Med rening i brunnsfilter 
minskar föroreningsbelastningen för alla ämnen förutom för kväve. Kvävebelastningen 
påverkas inte av reningen i brunnsfiltret utan förblir oförändrad.    

Tabell 4-4. Föroreningsbelastning i dagvatten på årsbasis från det Inre Utredningsområdet 
för befintlig och planerad markanvändning, samt föroreningsbelastning efter föreslagen 
rening, beräknat i StormTac (Larm, 2000). Grön = föroreningsmängden understiger 
befintlig mängd och Orange = föroreningsmängd överstiger befintlig mängd 

Ämne 

Föroreningsbelastning (Inre Utredningsområdet) 
[kg/år] 

Befintlig Planerad, innan rening Planerad, efter rening 

Fosfor 0,065 0,066 0,051 

Kväve 0,93 1,2 1,2 

Bly 0,014 0,0026 0,0016 

Koppar 0,02 0,0074 0,0051 

Zink 0,069 0,023 0,013 

Kadmium 0,00038 0,00046 0,00029 

Krom 0,0075 0,0023 0,0012 

Nickel 0,0028 0,0026 0,0014 

Kvicksilver 0,000024 9,4E-06 0,000008 

Suspenderad 
substans 

68 20 19 

Olja 0,35 0,026 0,026 

PAH  0,00084 0,00027 0,000081 

Benso(a)pyren 0,000029 6,2E-06 3,5E-06 

 

Sammantaget sker klara förbättringar med avseende på dagvattnets 
föroreningskoncentration och föroreningsbelastningen från dagvatten på recipienten.    
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5 Förslag till framtida dagvattenhantering 
I kapitel 5.1 – 5.3 följer rekommendationer och lösningsförslag för dagvattenhanteringen 
inom planområdet. Förslag på placeringar av lösningsförslagen redovisas i Figur 5-1. 

5.1 Generella rekommendationer 
De föreslagna förändringarna, enligt gällande planskiss kommer att medföra en ökning av 
dagvattenflödena med cirka 4 % vid ett klimatkompenserat 10-årsregn med 10 minuters 
varaktighet.  

Eftersom ytan kommer att vara hårdgjord och/eller underbyggd är 
infiltrationsförutsättningarna för dagvatten obefintliga. Dessutom påpekas det i VA-planen 
att infiltration av dagvatten inom Vaxholms täta stadsbebyggelse är olämplig i större skala. 
Möjligheterna till öppen avledning (diken, rännor eller liknande) av dagvattnet är också 
begränsade eftersom den befintliga bebyggelsen inte tillåter det utan mycket stora insatser.  

För det Inre Utredningsområdet föreslås att det dagvatten som bildas på takytan samlas upp 
via stuprör och leds via markförlagda ledningar till en dagvattenbrunn med filter som ligger i 
anslutning till garagerampen. Dagvattenbrunnen kopplas via dagvattenledning till ett 
utjämningsmagasin som ligger i anslutning till brunnen. Från utjämningsmagasinet leds 
sedan dagvattnet till det kommunala dagvattennätet på Kapellgatan.  

Innergården beläggs lämpligen med ett betongraster som tillåter dagvattnet att infiltrera. I 
lagret under rasterytan läggs strypta dräneringsledningar med påkoppling på 
dagvattenledningen i Hamngatan. Utan dränering på innergården riskerar vatten att bli 
stående på taket till garaget vilket inte är lämpligt.      

För att undvika ytavrinning som når garageplanet bör infartsrampen förses med en 
förhöjning i asfalten som fungerar som ett fysiskt skydd mot ytavrinningen. Linjeavvattning 
som samlar upp dagvatten och avleder det mot dagvattenledning på Hamngatan är också ett 
möjligt alternativ. Garageplanet ska enligt kommunens rekommendationer vara avloppslösa 
om möjligt och i första hand ska städning ske genom torrstädning. Behöver garagegolvet 
skuras ska skurvattnet samlas upp och renas innan det leds till avloppet, alternativt tas 
omhand för rening externt. Avdunstningsrännor installeras för att ta hand om mindre 
mängder smältvatten som kan förekomma. Om garaget ska ha spolmöjlighet krävs det även 
att garaget förses med en oljeavskiljare som avloppsvattnet ska passera innan det leds till 
spillvattennätet i Hamngatan.  

Ytavrinnande dagvatten får vid extremregn avledas mellan skärmtaket, garagerampen och 
innergården mot lastytan, detta blir en sekundär avrinningsväg. Detta gäller både dagvattnet 
från Domaren 14 och Domaren 15. 
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Figur 5-1. Förslag på placeringar av lösningsförslagen för den planerade markanvändning 
enligt gällande planförslag.  
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5.2 Brunnsfilter 
Brunnsfilter är platseffektiva lösningar när det saknas ytor för till exempel 
dagvattendammar. De installeras i dagvattenbrunnar och kan utformas som i Figur 5-2.  

 

 

Figur 5-2. Illustration av principen för ett brunnsfilter. Illustration från StormTac. 

Det finns flera olika fabrikat av brunnsfilter och de anpassas efter de lokala förhållandena. 
För att upprätthålla filtrens renande kapacitet bör brunnen med filtret slamsugas två gånger 
per år och filtren bör bytas en till fyra gånger per år (Lindfors m.fl., 2014). Enligt 
kostnadsuppskattningar som nämns av Lindfors m.fl. (2014) bedöms en filterkassett kosta 
3000 kr och ett byte cirka 2000 kr. Kostnad för projektering, installation och underhåll 
tillkommer.     

5.3 Utjämningsmagasin 
För att det ska ske en förbättring av dagvattensituationen i förhållande till dagens läge bör 
det finnas en fördröjning av dagvattnet på platsen. Detta åstadkoms genom ett 
utjämningsmagasin. Utjämningsvolymen kan byggas upp av betongkammare, rörmagasin 
eller av kassettmagasin. Gemensamt för dessa är att de förses med ett utlopp som är strypt i 
förhållande till inloppet och att de är yteffektiva eftersom stora delar (nära 100 %) av deras 
volym utgörs av hålrum. I utjämningsmagasinen sker viss rening av dagvattnet utöver vad 
som anges i beräkningarna i kapitel 4.2. Reningen uppstår genom sedimentation av partiklar. 
Kassettmagasin bör anläggas ovanför högsta grundvattennivån och kan då anläggas utan 
tätskikt vilket tillåter infiltration till grundvattnet. Om det krävs kan kassettmagasin även 
anläggas under grundvattenytan, men kräver då att det omges av ett tätskikt samt att 
omkringliggande fyllning motverkar lyftkraften från grundvattnet (Lindfors m.fl., 2014). 
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Totalt krävs en utjämningsvolym på 12 m3 för att fördröja dagvattnet vid ett 10-årsregn och 
ett maximalt utflöde på 15 liter/sekund.         

5.4 Extremregn 
Vid extremregn (t.ex. 30- och 100-årsregn) kommer föreslagna dagvattenlösningar att 
brädda och dagvattnet behöver sekundära avrinningsvägar. För att uppnå detta är det viktigt 
att arbeta aktivt med höjdsättningen av området så att inte dagvatten blir ståendes mot till 
exempel byggnader. För att förhindra ytavrinning från Kapellgatan vid extremregn bör 
kantstenen som avgränsar parkeringsplatsen mot gatan i dagsläget förhöjas, alternativt att 
man skapar en förhöjning i asfalten vid entrén till infartsvägen. Området precis vid 
garagerampen riskerar att bli ett instängt område där ytavrinning från bland annat Domaren 
14 samlas med risk för att ytavrinningen når garageplanet. Därför bör garagerampens asfalt 
höjas upp med till exempel ett fartgupp för att förhindra att ytavrinning kan nå 
garageplanet. För att inte orsaka en försämring av dagvattensituationen på Domaren 14 vid 
extremregn bör det finnas en väg för vattnet att passera mellan skärmtaket, garagerampen 
och innergården och slutligen nå lastytan, se Figur 5-1. Om detta inte tillåts riskerar vattnet 
att bli stående på Domaren 14 och på ytan precis framför garagerampen. I de fall 
utjämningsmagasinet blir överbelastat måste dagvattnet tillåtas passera samma väg mellan 
skärmtaket, garagerampen och innergården. Vid extremregn leds alltså det dagvatten som 
dagvattennätet inte klarar av att hantera mot lastytan. Detta leder inte till en försämring 
jämfört med dagsläget.  
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