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1 Uppdraget 

1.1 Bakgrund  

Vasallen ska omvandla Rindö hamn och regementet KA1/Amf 1 till bostäder och hotell med 
konferensanläggning. Arbeten har påbörjats i området som består av nio delområden, A1 – 
A9. 

Vasallen har gett Geosigma AB i uppdrag att utföra en dagvattenutredning för delområdena 
A1 och A4, samt att föreslå lösning för eventuella översvämningsproblem i delområdena. 
Det aktuella planområdet kan ses på översiktskartan i Figur 1-1. Vasallen ska omvandla 
befintliga byggnader i området och även bygga nya hus inom vissa delområden. Visionen är 
att skapa en modern och levande skärgårdsmiljö med en mix av boende, arbete och fritid. 
För att möjliggöra detta behöver Vasallen därför utreda om fastigheterna kan hantera det 
dagvatten som tillrinner och bildas och hur det kan omhändertas. 

1.2 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 av ett tidigare grönområde leder 
till större areal av 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. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna utredning är att klargöra vilka konsekvenser den avsedda exploateringen 
kan ha för dagvattenflöden från planområdet och hur detta kan påverka övriga delar av 
planområdet och dess recipienter.  

Den planerade exploateringen av Rindö hamn innebär att det kommer att bli en 
omfördelning av de hårdgjorda ytorna. Valet av beläggningsmaterial på ytorna i planområdet 
avgör om dagvattenflödet från planområdet kommer att minska eller öka efter 
exploateringen. En anslutning till det befintliga dagvattensystemet medför en ökad 
flödesbelastning på dagvattensystemet som kan leda till bräddning av obehandlat dagvatten. 
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.  
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Dagvattenhanteringen ska ske i enlighet med Vaxholms Stads riktlinjer för 
dagvattenhantering och utgångspunkten är att dagvattenflödena och 
föroreningsbelastningarna ska minskas efter exploateringen.  

 

Figur 1-1. Översiktskarta där delområdena A1 och A4 är markerade med vitstreckade 
polygoner. 
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2 Material och metoder 

2.1 Material och datainsamling 

Bakgrundsmaterial och data som har använts för att genomföra denna utredning är bland 
annat: 

• Grundkarta med höjddata (erhållet från beställare) 

• Ledningskartor (erhållet från beställare) 

• SGU, Jordarts- och jorddjupskarta framtagna med SGUs kartgenerator 

• VA-Plan för Vaxholms Stad, Vaxholms Stad, 2014. 

2.2 Platsbesök i planområdet 

Ett platsbesök genomfördes den 8 maj 2015. Delområde A1 ligger i en dalgång omgärdat av 
höjder i öster och väster och väg 274 i norr. I söder mynnar dalgången ut i en sluttning ner 
mot Rindö hamn. Genom delområde A1 skär en vattendelare (Figur 3-3), vilket gör att 
delområdets norra del avvattnas norrut och delområdets södra del söderut. Vattnet från 
delområdets norra del infiltrerar naturligt genom gräs- och översilningsytor, se figur 2-1.  

 

Figur 2-1. Gräsområde väster om delområde A1 där dagvatten kan infiltrera. 

Delområde A4 består i dag av mark med tunna moränjordlager och blandskog. Delområdet 
är idag till större delen obebyggt förutom Grenadjärsvillan som ligger i delområdets centrala 
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delar med en grusad anslutningsväg som skär genom delområdet (Figur 2-2). Större delen av 
delområdet sluttar söderut ner mot havet. 

 

Figur 2-2. Område A4 med vägen som leder till grenadjärsvillan som ska bevaras. 

2.3 Flödesberäkningar 

Dagvattenflöden för delområden med olika markanvändning har beräknats med rationella 

metoden enligt sambandet:  

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝜑 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓     (Ekvation 1) 

där Qdim är flödet (liter/sekund) från ett delområde med en viss markanvändning. 

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. Dimensionerande dagvattenflöden från respektive 
markanvändning beräknas för ett 20-årsregn, enlig riktlinjerna från Svenskt Vatten P110.  

Beräkningarna enligt ekvation 2 görs med bilaga 10.6 till Svenskt Vatten P110, enligt 

ekvation 9.1 i samma publikation (justerad i rättelsedokument från Svenskt Vatten): 
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𝑉 = 0,06 ∙ (𝑖(𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛) ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 +
𝐾2∙𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛

𝑖(𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛)
) (Ekvation 2) 

där V är den dimensionerande specifika utjämningsvolymen (m3/hared), trinn är områdets 

rinntid och K är den tillåtna specifika avtappningen från området (l/s∙hared). För att 

kompensera för att avtappningen från magasinet inte är maximal annat än vid maximal 

reglerhöjd multipliceras den tillåtna avtappningen K med en faktor 2/3. 

V beräknas som en maxfunktion av olika regnvaraktigheter och intensiteter, vilket innebär 

att 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. 

2.4 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 (Alm m fl., 2010). Halterna av olika ämnen kan momentant 

dock variera kraftigt beroende på flödet och lokala förhållanden. 
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3 Planområdets förutsättningar  

De två delområdena A1 och A4 omfattar totalt drygt 6 hektar och ligger i Rindö hamn på 
Rindö i Vaxholm med Solöfjärden och Trälhavet som närmaste havsområde, se Figur 1-1. För 
flödesberäkningar och magasinsvolymer ingår även de befintliga byggnaderna, men 
eftersom befintliga byggnader har ett fungerande dagvattensystem redovisas dessa endast 
översiktligt. 

3.1 Bebyggelse och infrastruktur 

3.1.1 Delområde A1 – Befintlig 

Delområde A1 består av en grusväg med omkringliggande naturmark och avgränsas av 
Rindövägen i söder och väg 274 i norr. I öster ligger ett mindre skogsområde och i väster 
våtmarken som i dagsläget delvis fungerar som uppläggningsplats för massor under 
byggtiden (se kapitel 2.2). Längre västerut ligger en höjd med en sluttning ner mot 
våtmarken. Sammantaget har delområde A1 låg hårdgörningsgrad. 

3.1.2 Delområde A4 – Befintlig 

Delområdet består uteslutande av naturmark, förutom en villa i områdets centrala delar 
samt en grusväg som leder fram till villan. Marken lutar ner mot havet och består till stor del 
utav skog. 

3.1.3 Delområde A1 – Planerad 

För delområde A1 planeras en anslutningsväg som ersätter den befintliga grusvägen. I övrigt 
ska delområdet inte genomgå några större förändringar, se Figur 3-1. Den exakta 
vägutbredningen var vid författandet av denna utredning inte helt färdigställd. Som grund 
för beräkningarna har ett antagande om en 8 meter bred asfaltväg som löper genom hela 
delområdet använts samt en 3 m bred GC-väg som löper längs med asfaltvägen.  

3.1.4 Delområde A4 – Planerad 

I delområde A4 planeras ett nytt villaområde med cirka 21 villor och en ny vägslinga. 
Grenadjärsvillan i delområdets centrala del bevaras med respektavstånd till nytillkommande 
villor se Figur 3-1. 
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Figur 3-1. Förslag till markanvändning för delområde A1 och A4 från detaljplan upprättad 
2017-01-03 reviderad: 2017-01-25, Dp 408. Cykelvägen utgör en smal remsa som inte är 
möjlig att urskilja i figuren. 

 

3.2 Topografi 

Planområdet är lätt kuperat med en nivåskillnad som varierar mellan +14,5 meter vid 
vägområdet i norr (inom A1) och +29 meter i den nordvästra änden av A4. Inom de södra 
delarna av delområde A1 sluttar terrängen brant mot havet i söder. Inom delområde A1 
lutar terrängen generellt mot norr, men det går idag en vattendelare genom planområden 
och de sydliga delarna lutar istället söderut, Figur 3-2. Det finns i nuläget inga tydliga 
lågpunkter eller instängda områden inom planområdet som kommer att orsaka problem 
avseende dagvattenhanteringen. 

Det finns ett förslag på höjdsättning av markytan och därmed en ungefärlig 
grundläggningsnivå för bostäderna i planområdet. Fyllnadsjord skall schaktas bort och då bör 
man i planeringen se till att den blivande höjdsättningen i området underlättar 
dagvattenhanteringen, liksom att man väljer lämplig ny fyllnadsjord med bra porositet. 
Koordinatsystemet som används i planområdet är SWEREF 99 18 00 och RH 2000 används 
som höjdsystem. 

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 
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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 bland annat 
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 i planområdet skulle röra 
sig i terrängen under förutsättning att det inte fanns några avskärmande diken eller andra 
hinder.  

Det finns en vattendelare inom planområdet som skär genom delområde A1. Den 
huvudsakliga flödesriktningen för ytvatten och grundvatten i A1 bedöms vara från söder mot 
nordväst där ytvattnet samlas upp i ett gräsområde nordväst om planområdet där det 
infiltrerar. Tidigare har det funnits en trumma för vidare avvattning längs Byviksvägen norrut 
under Oskar-Fredriksborgsvägen, men denna trumma har pluggats för att boende längre 
nedströms upplevt tidvis höga dagvattenflöden. Söder om vattendelaren avvattnas området 
mot sydost som också är den huvudsakliga strömningsriktningen för delområde A4 där 
dagvattnet mynnar i Solöfjärdens ytvattenförekomst. 
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Figur 3-2. Topografi i delområde A1 och A4 (vitstreckade polygoner) med omgivningar. 
Höjdkurvor (grå linjer), vattendelare (blå linje) och ungefärliga flödesriktningar (ljusblå pilar) 
för ytvatten och grundvatten, om grundvattenytan följer markytans topografi. 

3.3 Geologi 

3.3.1 Grundvatten 

Grundvattenytan varierar naturligt under året, men också mellan olika år, beroende på bland 
annat nederbörd och temperatur. 

När det gäller grundvattnets flödesriktningar finns inga data som kan verifiera denna, eller 
var en eventuell grundvattendelare går. Grundvattendelaren behöver inte följa 
ytvattendelaren. Eftersom det i området är kuperad terräng med ett tunt lager morän på 
berg kan grundvattenytan antas följa terrängen relativt väl och grundvattendelaren ligger då 
i närheten av ytvattendelaren. 

Det finns inga grundvattenrör installerade i området, vilket gör det svårt att avgöra på vilken 
nivå grundvattenytan ligger, speciellt eftersom det är ett kuperat område. 

För att få kunskap om grundvattennivåerna behöver grundvattenrör installeras och mätas 
kontinuerligt under minst en hydrologisk cykel, alltså ett års tid. 

3.3.2 Jordarter 

Enligt SGUs jordartskarta består jordarterna i planområdet främst av postglacial lera och 
sandig morän med mindre områden av berg i dagen på höjderna, se Figur 3-4.  
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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 vid 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. 

 

  

Figur 3-4. Jordarter enligt SGUs jordartskarta i skala 1:25 000 från SGUs Kartgenerator. 
Planområdets ungefärliga läge är markerat med en svart ellips. 

 

Tabell 3-1. Mättad infiltrationskapacitet för olika svenska typjordar (Svenskt Vatten P105, 2011) 

Jordtyp Infiltrationskapacitet 
(millimeter/timme) 

Morän 47 

Sand 68 

Silt 27 

Lera 4 

Matjord 25 

 

Det finns ingen geoteknisk utredning utförd i området och därför är SGUs jorddjupskarta den 
enda information som finns att tillgå för att uppskatta jorddjupet till berg i området. Enligt 
SGUs jorddjupskarta varierar jorddjupen i området mellan 0 – 10 meter, Figur 3-5. 
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Figur 3-5. Jorddjup enlig SGUs jorddjupskarta i skala 1:50 000 från SGUs Kartgenerator. 
Planområdets ungefärliga läge är markerat med en svart ellips. 

3.4 Dagvattenhantering – Befintlig 

Dagvattenflödet sker idag utan fördröjning till slutna ledningar för vidare transport till 
dagvattnets recipient, Solöfjärden och Trälhavet. För de befintliga byggnaderna är 
takdagvattnet kopplat direkt till det lokala dagvattensystemet. 

3.5 Recipienter 

Solöfjärden och Trälhavet klassas som mindre känslig recipient av Vaxholms Stad med 
utgångspunkt från vattenstatusen i VISS. 

Det finns ett behov av fördröjning och rening av dagvattnet i området till följd av den tänkta 
exploateringen för att inte överbelasta dagvattensystemet och för att inte öka 
föroreningsbelastningen på recipienten. Målet är att minska både föroreningsbelastningen 
samt belastningen på befintligt dagvattennät. Fördröjningen och reningen av dagvattnet, 
innan det når recipienten, uppnås genom bland annat sedimentation, fastsättning av 
föroreningar på partiklar och växters upptag av näringsämnen. 

3.6 Vaxholms Stads riktlinjer för dagvattenhantering 

Vaxholms Stad har utarbetat riktlinjer för dagvattenhanteringen i kommunen med syftet att 
ha en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och att dagvattenhanteringen inte förhindrar 
recipientens möjligheter att hålla god status.  

Riktlinjer: 

• Lokalt omhändertagande (LOD) på de enskilda fastigheterna.  

• Fördröjning nära källan. 
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• Trög avledning mot recipient via bäckar och diken samt om det bedöms som 
nödvändigt en samlad fördröjning innan recipienten.  

• Bibehålla eller skapa sekundära avrinningsvägar vid extrema regn. 

• Vid all dagvattenhantering är det viktigt att undvika situationer där avledningen kan 
ge upphov till olägenheter för närliggande fastigheter samt ökad skredrisk pga. 
vattenmättad i skredkänsliga områden. 

• Reningsåtgärder ska helst utföras vid källan. 

• Kraftigt förorenat dagvatten ska, så långt som möjligt, inte blandas med mindre 
förorenat dagvatten. 

• I samband med tillfällig verksamhet som byggverksamhet, bergborrning och liknande 
verksamheter kan förorenat dag- spol- och processvatten med högt slaminnehåll 
behöva avledas från arbetsområdet. Åtgärder behöver vidtas för att ledningar och 
recipienter inte ska skadas. 

• 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. 
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4 Beräkningar 

4.1 Flöden och fördröjningsmagasin 

För beräkningar av dagvattenflödet före exploateringen har ortofoto använts för att beräkna 
markanvändningens uppskattade arealer. De uppskattade arealerna för 
dagvattenflödesberäkningarna efter exploateringen är framtagna efter det förslag till 
detaljplan som framtagits av stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholm för den tilltänkta 
exploateringen och framtida markanvändningen. Arealerna visar inte den exakta 
ytfördelningen av markanvändningen utan ska ses som en fingervisning för vilka effekter den 
ändrade markanvändningen kan medföra. 

Avrinningskoefficienten för naturmark har för både delområde A1 och A4 satts i den högre 
änden av det normala intervallet för naturmarksavrinning. Detta är gjort för att ta hänsyn till 
att naturmarken i båda fallen innehåller en del ytor som delvis är att betrakta som 
hårdgjorda, exempelvis grusade vägar, berghällar och en liten andel takytor som idag leds ut 
över den omgivande naturmarken. 

För delområde A1 har rinntiden beräknats till 20 min för den befintliga markanvändningen 
och 10 minuter för den planerade markanvändningen, vilket gör att regnintensiteten för ett 
dimensionerande 20-årsregn blir 190 l/s∙ha respektive 287 l/s∙ha. 

För delområde A4 har rinntiden beräknats till 20 min för den befintliga markanvändningen, 
vilket gör att regnintensiteten för ett dimensionerande 20-årsregn blir 190 l/s∙ha. För den 
planerade markanvändningen har rinntiden beräknats till 10 minuter, vilket gör att 
regnintensiteten för ett dimensionerande 20-årsregn blir 287 l/s∙ha. 

4.1.1 Delområde A1 

Uppskattade arealer för markanvändningen för område A1 presenteras i Tabell 4-1. 

Tabell 4-1. Uppskattade arealer för olika markanvändning som bidrar med dagvatten till område A1 före och 
efter exploatering 

Markanvändning Avrinnings-
koefficient 

Area före 
exploatering 
(hektar) 

Area efter 
exploatering (hektar) 

Grusväg 0,4 0,200 - 

Naturmark 0,1 0,574 0,424 

Asfaltväg 0,8 - 0,250 

GC-väg 0,8 - 0,100 

Totalt:  0,774 0,774 

Dimensionerande dagvattenflöden från respektive markanvändning för ett 20-årsregn, 
redovisas i Tabell 4-2. 

Dagvattenflödet från exploateringsområdets ytor före exploatering uppgår till 26,1 
liter/sekund för 20-årsregn med 20 minuters varaktighet. Dagvattenflödet från 
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exploateringsområdets ytor efter exploatering uppgår till 115,5 liter/sekund för ett 20-
årsregn inräknat en klimatfaktor på 1,25 (25 %) samt en varaktighet på 10 minuter. Små 
förändringar i avrinningskoefficienten kan ge relativt stora skillnader i flödet, därför bör de 
redovisade flödena främst ses som indikatorer på hur flödena kommer att förändras vid den 
nya markanvändningen. Den framtida markanvändningen inom delområde A1 är beräknad 
på att en 8 m bred asfalterad vägbana löper genom hela delområdet samt en 3 m bred GC-
väg som löper längs med asfaltvägen. 

För att fördröja ett 20-årsregn till den grad att avtappningen från området inte överstiger 
avtappningen innan exploateringen krävs en fördröjningsvolym på 65 m3. 

Tabell 4-2. Beräknade dagvattenflöden före och efter exploatering vid dimensionerande flöde för 20-årsregn. 
Nederbördsintensiteten har satts till 190 liter/s·ha för befintlig markanvändning och 287 l/s∙ha för planerad 
markanvändning 

Markanvändning Avrinnings-
koefficient 

(-) 

Dagvattenflöde före 
exploatering (l/s) 

Dagvattenflöde 
efter exploatering 

(l/s) 

Grusväg 0,4 15,2 - 

Naturmark 0,1 10,9 15,07 

Väg 0,8 - 71,8 

GC-väg 0,8 - 28,7 

Summa:  26,1 115,5 (inkl. 
klimatfaktor 1,25) 

 

Genom delområde A1 löper en vattendelare vilket innebär att ca 55 % av delområdet A1:s 
totala dagvattenflöde rinner norrut och 45 % söderut. Detta resulterar i ett dagvattenflöde 
på 63,5 l/s som rinner norrut och 52,0 l/s som rinner söderut. För att fördröja dagvattnet 
som rinner norrut så att flödena minskas jämfört med de nuvarande nivåerna krävs en 
utjämningsvolym på 36 m3 inom den norra delen av delområdet och en utjämningsvolym på 
29 m3 inom den södra delen av delområdet.  

4.1.2 Delområde A4 

Delområdets cirka 5,1 hektar som ligger på land består idag nästan uteslutande av kuperad 
skogsmark, vilket genererar ett dagvattenflöde på cirka 97,5 liter/sekund. När delområdet är 
utbyggt kommer cirka 2,0 hektar av delområdet ha omvandlats till villakvarter, vilket 
tillsammans med övriga delar av delområdet (väg, grusväg och cykelväg) generera ett 
dagvattenflöde på cirka 387 liter/sekund för ett 20-årsregn inklusive en klimatfaktor på 1,25 
(25 %). Förändringen av markanvändningen i delområdet skapar alltså en ökning av 
dagvattenflödet med 397 %.  

För att fördröja flödet så att det inte överstiger befintligt dagvattenflöde behövs ett 
fördröjningsmagasin på 204 m3. Eftersom majoriteten av dagvattnet från område A4 släpps 
direkt till recipienten blir främst föroreningsbelastningen den styrande faktorn för vilka 
dagvattenåtgärder som krävs för att uppfylla stadens och länsstyrelsens krav. Den andel av 
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delområde A4 som omfattar vattenområdet har inte använts i beräkningar då dessa inte 
bidrar till dagvattenbildningen.  

 

Tabell 4-3. Uppskattade arealer för olika markanvändning som bidrar med dagvatten till område A4 före och 
efter exploatering. *Vattenområdet inom delområdet har ej använts i beräkningarna då detta ej bidrar till 
dagvattenbildningen 

Markanvändning Avrinnings-
koefficient 

(-) 

Area före 
exploatering 

(ha) 

Area efter 
exploatering 

(ha) 

Villabebyggelse 0,25 0 2,01 

Naturmark 0,10 5,1 2,7 

Grusväg 0,40 0 0,02 

Väg 0,80 0 0,32 

Cykelväg 0,80 0 0,05 

Vatten* 1 0,5 0,5 

Totalt:  5,6 5,6 

 

Tabell 4-4. Beräknade dagvattenflöden före och efter exploatering vid dimensionerande flöde för 20-årsregn. 
Nederbördsintensiteten har satts till 190 liter/s·ha för befintlig markanvändning och 287 l/s∙ha för planerad 
markanvändning 

Markanvändning Avrinnings-
koefficient 
(-) 

Dagvattenflöde 
före exploatering 
(l/s) 

Dagvattenflöde 
efter exploatering 
(l/s) 

Villabebyggelse 0,25 - 181,2 

Naturmark 0,1 97,5 97,6 

Grusväg 0,40 - 2,9 

Väg 0,80 - 91,8 

Cykelväg 0,80 - 13,0 

Summa:  97,5  386,5 
(klimatfaktor 1,25) 

4.2 Föroreningsbelastning 

Solöfjärden och Trälhavet räknas som mindre känsliga för föroreningar av Vaxholms Stad. I 
Tabell 4-5 presenteras en jämförelse mellan den befintliga föroreningsbelastningen samt 
den planerade föroreningsbelastningen för delområde A1 och i Tabell 4-6 presenteras 
samma jämförelse för delområde A4. Schablonhalterna indikerar att samtliga studerade 
ämnen riskerar att öka till följd av den planerade markanvändningen jämfört med den 
befintliga. För att säkerställa att föroreningsbelastningen inte ökar efter planerad 
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markanvändning föreslås en rad förbättrande åtgärder. Effekterna av dessa presenteras i 
tabellerna under rubriken ”Efter rening”. Dessa åtgärder finns beskrivna under avsnitt 5. 

Inom delområde A1 uppnås en lägre årlig belastning efter föreslagna reningsåtgärder för 
samtliga studerade ämnen. Inom delområde A4 uppnås en lägre årlig belastning för samtliga 
studerade ämnen förutom kvicksilver och olja. Om föroreningsbelastningen från 
planområdet studeras i sin helhet istället för uppdelat i delområden minskar den årliga 
belastningen även för kvicksilver, se Tabell 4-7. 

Anledningen till att den årliga oljebelastningen från delområde A4 beräknas öka även efter 
föreslagna reningsåtgärder beror på att den lägsta möjliga utloppshalten från den föreslagna 
lösningsåtgärden uppnås, vilket visar att dagvattnet redan innan föreslagen rening är att 
betrakta som relativt rent. Detta resulterar i en låg beräknad reduktion av olja (ca 30 %). Då 
den lägsta möjliga utloppshalten i StormTac har hög osäkerhet jämfört med de föreslagna 
åtgärdernas förmåga att reducera olja från dagvatten bedöms funktionen för lägsta möjliga 
utloppshalt ge en missvisande bild över åtgärdernas förmåga att reducera olja från 
dagvattnet. Det är rimligt att förvänta sig att även dagvatten som, likt det från det aktuella 
området, är relativt rent likväl kan renas ytterligare i de föreslagna anläggningarna (som 
möjliggör rening genom bland annat filtrering, växtupptag, biologisk nedbrytning, infiltration 
m.m.).  Om funktionen för lägsta möjliga utloppshalt i StormTac slås av erhålls en 
oljereduktion på 95 %. För att uppnå en reduktion som innebär att den årliga belastningen 
av olja från planområdet minskas krävs en reduktion på ca 50 %, vilket bedöms vara möjligt 
att uppnå med föreslagna lösningar. 
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Tabell 4-5. Föroreningsbelastning i dagvatten från delområde A1 för befintlig och planerad  
markanvändning, samt föroreningsbelastning efter föreslagen rening, beräknat i StormTac v.18.3.2. 
Föroreningsbelastningen jämförs med den befintliga. Röd = halten ökar jämfört med befintlig markanvändning, 
Grön = halten minskar jämfört med befintlig markanvändning. * innebär att minsta möjliga utloppshalt för 
reningsåtgärden uppnås 

Ämne 

Föroreningsbelastning delområde A1 

Befintlig Planerad Efter rening 

µg/l kg/år µg/l kg/år µg/l kg/år 

Fosfor 110 0,22 110 0,28 21 0,054* 

Kväve 1 400 2,8 1 600 4,2 480 1,20* 

Bly 2,9 0,0058 3,0 0,0078 0,15 0,00039* 

Koppar 15 0,029 17 0,045 3,7 0,0096* 

Zink 16 0,032 16 0,043 3,9 0,010* 

Kadmium 0,20 0,00041 0,23 0,00060 0,072 0,00019* 

Krom 4,7 0,0093 5,6 0,014 2,0 0,0051* 

Nickel 4,1 0,0082 4,4 0,011 1,5 0,0039* 

Kvicksilver 0,045 0,000089 0,052 0,00013 0,016 0,000040* 

Suspenderad 

substans 
47 000 93 43 000 110 3 000 7,8* 

Olja (µg/l) 460 0,92 570 1,5 200 0,52* 

PAH (µg/l) 0,063 0,00013 0,078 0,00020 0,023 0,000060* 

Benso(a)pyren 0,0075 0,000015 0,0083 0,000022 0,0029 0,0000075* 

Tabell 4-6. Föroreningsbelastning i dagvatten från delområde A4 för befintlig och planerad  
markanvändning, samt föroreningsbelastning efter föreslagen rening, beräknat i StormTac v.18.3.2. 
Föroreningsbelastningen jämförs med den befintliga. Röd = halten ökar jämfört med befintlig markanvändning, 
Grön = halten minskar jämfört med befintlig markanvändning. * innebär att minsta möjliga utloppshalt för 
reningsåtgärden uppnås. Mörkgrön färg markerar belastning då funktionen ”minsta möjliga utloppshalt” är 
avstängd i StormTac  

Ämne 

Föroreningsbelastning delområde A4 

Befintlig Planerad Efter rening 

µg/l kg/år µg/l kg/år µg/l kg/år 

Fosfor 78 0,61 110 1,2 22 0,23 

Kväve 790 6,2 1 300 13 310 3,3* 

Bly 2,8 0,022 3,8 0,040 0,44 0,0046 

Koppar 7,5 0,059 13 0,14 3,3 0,035* 

Zink 17 0,14 36 0,38 3,9 0,041* 

Kadmium 0,15 0,0012 0,18 0,0019 0,072 0,00075* 

Krom 1,7 0,014 2,9 0,030 1,00 0,010* 

Nickel 2,3 0,018 3,6 0,038 1,5 0,016* 

Kvicksilver 0,0055 0,000043 0,020 0,00021 0,0062 0,000065 

Suspenderad 

substans 
17 000 140 30 000 310 3 000 31* 

Olja (µg/l) 130 1,1 290 3,0 200 2,1* 0,15 

PAH (µg/l) 0,047 0,00037 0,41 0,0043 0,023 0,00024* 

Benso(a)pyren 0,0047 0,000037 0,0089 0,000093 0,0029 0,000030* 
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Tabell 4-7. Föroreningsbelastning i dagvatten från hela planområdet för befintlig och planerad  
markanvändning, samt föroreningsbelastning efter föreslagen rening, beräknat i StormTac v.18.3.2. 
Föroreningsbelastningen jämförs med den befintliga. Röd = halten ökar jämfört med befintlig markanvändning, 
Grön = halten minskar jämfört med befintlig markanvändning. * innebär att minsta möjliga utloppshalt för 
reningsåtgärden uppnås. Mörkgrön färg markerar belastning då funktionen ”minsta möjliga utloppshalt” är 
avstängd i StormTac 

Ämne 

Föroreningsbelastning hela planområdet 

Befintlig Planerad Efter rening 

µg/l kg/år µg/l kg/år µg/l kg/år 

Fosfor 847 0,83 110 1,5 22 0,29 

Kväve 922 9,1 1 300 17 339 4,5* 

Bly 2,9 0,028 3,6 0,047 0,39 0,0050 

Koppar 9,0 0,088 14 0,18 3,4 0,044* 

Zink 17 0,17 32 0,42 3,9 0,051* 

Kadmium 0,16 0,0016 0,19 0,0024 0,072 0,00094* 

Krom 2,3 0,023 3,4 0,044 1,1 0,016* 

Nickel 2,7 0,026 3,7 0,049 1,5 0,020* 

Kvicksilver 0,013 0,00013 0,026 0,00034 0,0077 0,00011 

Suspenderad 

substans 
23 367 230 33 000 430 3 000 39* 

Olja (µg/l) 201 2,0 350 4,5 200 2,6* 0,45 

PAH (µg/l) 0,051 0,00050 0,35 0,0045 0,023 0,00030* 

Benso(a)pyren 0,0053 0,000052 0,0088 0,00011 0,0029 0,000038* 

 

4.2.1 Recipienter – Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Dagvattensystemet och den naturliga avrinningen från utredningsområdet avrinner till 
Solöfjärden och Trälhavets vattenförekomster, se Figur 4-1 och Figur 4-2. 

Enligt länsstyrelsens VattenInformationsSystem i Sverige, VISS (2018) 
(www.viss.lansstyrelsen.se) har Solöfjärden och Trälhavet måttlig ekologisk status på grund 
av problem med näringsämnen. Solöfjärden uppnår god kemisk ytvattenstatus (utan överallt 
överskridande ämnen) medan Trälhavet ej uppnår god kemisk status (utan överallt 
överskridande ämnen) på grund av tributyltennföreningar som hittats i sediment. 
Solöfjärden och Trälhavet har fastslagits ha måttlig ekologisk status men har föreslagits 
uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status. Eftersom det inte anses ekonomiskt eller 
tekniskt rimligt att åtgärda problemen med övergödning innan 2021 har tidsfristen för att 
åtgärda problemen med höga halter näringsämnen satts till 2027. Trälhavet har tidsfristen 
att åtgärda problemen med den ej goda kemiska statusen till 2027. 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Figur 4-1. Solöfjärdens vattenförekomst (www.viss.lansstyrelsen.se). 

 

 

Figur 4-2. Trälhavets vattenförekomst (www.viss.lansstyrelsen.se). 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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5 Förslag på framtida dagvattenhantering 

5.1 Delområde A1 

Den föreslagna förändringen av markanvändning kommer att medföra något ökade 
dagvattenflöden. Ökningen beror främst på den planerade vägen och GC-vägen vilket leder 
till ökade mängder hårdgjord yta i kombination med det beräknade framtida klimatet vilket 
innebär mer regn. Dagvattnet i både norra och södra delen om vattendelaren samlas upp i 
öppna svackdiken längs den nya anslutningsvägen, vilket leder till rening och fördröjning av 
dagvattnet jämfört med bortledning i dagvattenledningar. 

Dagvattnet från den planerade vägytan leds till öppna svackdiken som löper längs vägen. 
Svackdikena ger både rening och fördröjning av dagvattnet.  

Behovet för att fördröja ett 20-årsregn uppgår till 65 m3. Den maximala avrinningen från 
delområde A1 blir lägre jämfört med den befintliga situationen med implementering av 
svackdiken. 

Föreslagna åtgärder i punktform: 

• Dagvatten i delområdets södra del leds söderut till öppna svackdiken för fördröjning 
och rening. 

• Dagvatten i delområdets norra del leds till öppna svackdiken längs vägen för 
fördröjning och rening. 

• Det är viktigt att i ett tidigt skede planera höjdsättningen för delområdet så att 
dagvattenhanteringen kan fungera. Vägar och tomtmark höjdsätts så att dagvatten 
kan transporteras till föreslagna lösningar 

• Minimering av användningen av avrinningshinder som till exempel kantsten mellan 
vägområdet och svackdiken. 

I flödes- och föroreningsberäkningarna har det antagits att den nya markanvändningen 
kommer bestå av en 8 m bred asfalterad väg (enligt en körspårsanalys av WSP ska gatan vara 
7,5-8 m) som löper genom hela delområdet samt en 3 m bred GC-väg som löper längs med 
vägen.  

5.1.1 Hantering av eventuella översvämningsrisker i delområde A1 

För att minimera risken för att dagvatten från delområde A1 skall påverka områden 
nedströms delområde A1 på ett negativt sätt – genom översvämning – föreslås svackdikena 
underlagras av makadam för att skapa ytterligare en utjämningsvolym förutom dikenas 
reglervolym. För att fördröja delområde A1:s dagvatten så att flödena inte ökar på grund av 
den nya utformningen krävs 65 m3 magasineringskapacitet vid ett 20-årsregn. Förslagsvis 
anläggs svackdiken på en eller båda sidor om den planerade vägen vilket resulterar i ett eller 
två ca 310 m långa diken. Svackdikena föreslås vara 2 m breda med ett snittdjup på 20 cm. 
Detta i kombination med 30 cm djup, 50 cm bred, underliggande makadam skapar, om diken 
anläggs på båda sidor om vägen, en utjämningsvolym på 152 m3 som vida överstiger den 
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erforderliga utjämningsvolymen på 65 m3. Även med enbart svackdike på ena sidan av vägen 
överstigs alltså den erforderliga volymen. 

Det är därför möjligt att anpassa dikeslösningen efter de platsspecifika förutsättningarna så 
länge volymen uppgår till 65 m3 och allt vägdagvatten passerar genom svackdiket för rening. 
Exempelvis kan vägbanan enkelskevas, d.v.s. luta åt samma håll, eller så kan ett vanligt dike 
anläggas på ena sidan och anslutas till svackdiket via trummor under vägen, så att även det 
dagvatten som rinner till det vanliga diket renas i svackdiket. Det viktiga är att allt dagvatten 
avleds via svackdike och att den erforderliga volymen på 65 m3 uppnås. 

Figur 5-1 visar en bild på hur svackdikena kan utformas. Kupolbrunnar bör också anläggas i 
dikessluttningen för att överskottsvatten snabbt ska kunna ledas ned till den underliggande 
makadamen vid kraftiga regn, för att säkerställa att hela volymen kan utnyttjas.   

 

Figur 5-1. Sektionsbild över svackdike. Bilden är inte skalenlig och vägytan kan, om så önskas, 
enkelskevas för att allt dagvatten ska avrinna direkt mot svackdiket.  

5.2 Delområde A4 

Större delen av delområde A4 består av tunna jordlager på berg och de tillkommande 
byggnaderna kommer antagligen att anläggas på berg. Detta medför att naturlig infiltration 
till grundvattnet inte är enkelt, eftersom det inte kommer att finnas ett sammanhängande 
grundvattenmagasin i jordlagren i området. Eftersom det inte finns några naturliga ytor för 
infiltration av dagvatten och ytorna där dagvatten kan fördröjas är begränsade föreslås att 
dagvattnet översilas inom tomtmarken via utkastare. Eventuellt överskottsvatten samlas 
sedan upp i svackdiken längs planerade anslutningsvägar i området. Efter uppsamlingen i 
delområdets svackdiken tillåts dagvattnet sedan att översilas över naturmarken som sluttar 
ner mot vattnet i den södra delen av området. Svackdiken ger både en fördröjning och 
rening av dagvattnet, vilket även översilningen ner mot recipienten Solöfjärden samt inom 
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tomtmarken åstadkommer. Detta minskar dagvattnets eventuellt negativa påverkan på 
recipienten Solöfjärden. I Figur 5-1 visas ett exempel på hur ett svackdike kan utformas. 

Om ett svackdike med 1 m bredd anläggs på båda sidor om den planerade vägen med ett 
snittdjup på 20 cm skapas en utjämningsvolym på 152 m2. För att säkerställa att den 
erforderliga utjämningsvolymen uppfylls bör svackdikena anläggas med 40 cm djupt, 60 cm 
brett, underliggande makadam. Detta skapar en total utjämningsvolym på 207 m3, vilket är 
mer än den erforderliga utjämningsvolymen på 204 m3. I likhet med delområde A1 kan 
lösningen anpassas efter de platsspecifika förhållandena, exempelvis genom att ett vanligt  
vägdike anläggs på ena sidan vägbanan och förses med trummor som leder över dagvattnet 
till svackdiket för rening och fördröjning. Det viktiga är att den erforderliga volymen uppnås 
och att dagvattnet passerar svackdiket för att erforderlig rening ska uppnås. 

Det sydöstra hörnet av delområde A4 sluttar ner mot Grenadjärsvägen i öster vilket medför 
att dagvattnet i denna del av delområdet inte kan avledas samma väg som i övriga 
delområdet. Dagvattnet som bildas här föreslås fördröjas inom tomtmarken genom att 
skapa ett underliggande makadamlager under tomtmarken. För att omhänderta dagvattnet 
som bildas inom denna tomt krävs ca 4 m3 fördröjning för att inte skapa ökade flöden 
jämfört med dagens situation. Detta löses förslagsvis genom att dagvattnet som bildas inom 
denna tomtmark fördröjs i grov makadam med 30 % porositet, som underlagrar 
tomtmarken. För att uppnå fördröjning av 4 m3 dagvatten krävs 50 m2 makadam med ett 
djup på 30 cm. 

Föreslagna åtgärder i punktform: 

• Dagvattnet inom delområdet översilas grönytorna inom tomtmarken via utkastare. 

• Eventuellt överskottsvatten från tomtmarken samlas upp i svackdiken längs den 
planerade vägen inom området. För fastigheterna längs i söder tillåts dagvattnet 
istället översila mot naturmarken i söder. 

• Efter svackdiket tillåts överskottsdagvatten översilas över naturmarken ner mot 
Solöfjärden. Vid mindre regn kommer sannolikt vattnet infiltrera längs vägen och 
enbart små mängder nå fram till översilningen. Detta är dock avhängigt av 
infiltrationskapaciteten i det naturliga materialet under svackdikena. Eventuellt kan 
en mindre bäckfåra med erosionsskydd istället anläggas i sluttningen för att styra 
vattenflödet. 

• Vissa fastigheter i den sydöstra delen av bebyggelsen kommer höjdmässigt inte 
kunna avledas mot översiltningsstråken. Exakt vilka fastigheter som berörs beror 
dock av slutgiltig höjdsättning av området. Dagvatten från dessa fastigheter föreslås 
omhändertas i ett underjordiskt makadammagasin. En lämplig placering av detta kan 
vara i planområdets östligaste del. 

• Svackdikesbredden bör utformas med minst 1 m bredd på båda sidor om vägen. 
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Figur 5-2. Flödesriktningar (blå pilar) för dagvatten inom delområde A4. De röda pilarna 
representerar flödesriktningarna på väg och i föreslagna svackdiken.  

5.3 Extremregn 

Vid extrema regn, så som ett 100-årsregn, uppstår dagvattenflöden där planområdets 
dagvattenlösningar inte kommer att vara tillräckliga för att omhänderta allt dagvatten. Det 
är viktigt att planera höjdsättningen för hela området så att dagvatten kan transporteras via 
sekundära avrinningsvägar vidare ut på närliggande lokalgator, och att lågpunkter där 
dagvatten kan ansamlas undviks. Höjdsättningen av planområdet bör planeras för att klara 
hanteringen av extremregn, genom att om föreslagna svackdiken bräddar rinner 
överskottsvattnet ut på vägarna för vidare transport mot recipienten. Denna lösning medför 
att risken för skador på hus och grundläggning kan minskas. En enkel skiss på höjdsättning av 
byggnader ses i Figur 5-4. 
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Figur 5-3. Höjdsättningsförslag. Bild platsspecifikt anpassad från förlaga i Svenskt vattens 
publikation P105.  

5.3.1 100-årsregn 

Dagvattenflödena som uppkommer vid ett 100-årsregn redovisas i Tabell 5-1.  

Tabell 5-1. Dagvattenflöden vid 100-årsregn. Klimatfaktor ansatt för planerad markanvändning 

Delområde Flöde befintlig markanvändning 
(100-årsregn, 20 min varaktighet) 

Flöde planerad markanvändning 
(100-årsregn, 10 min varaktighet) 

A1 44 197 

A4 166 659 

 

Om villorna inom delområde A4 höjdsätts på ett korrekt sätt, så att vatten kan avrinna via de 
sekundära avrinningsvägarna (lokalgatan och naturmark) utan att vatten blir stående mot 
husen, bedöms planområdet klara av ett 100-årsregn. Inom de centrala delarna av 
villaområdet kan skålformade avledningsytor underlätta vattenavledningen som kan uppstå 
vid ett 100-årsregn, se Figur 5-4 och Figur 5-5. Alternativt kan villatomterna höjdsättas så att 
dagvattnet avrinner ner mot sluttningen i söder utan att ställa sig mot husfasaderna. 
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Figur 5-4. Förslag på placering av skålformade avledningsytor (svarta streck).  
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Figur 5-5. Exempelbild på skålformad avledningsyta som föreslås anläggas enligt Figur 5-4.  

5.4 Slutsats 

Beräkningarna av de dimensionerande flödena visar att de planerade förändringarna inom 
planområdet kommer medföra ökade dagvattenflöden. Med föreslagna lösningsalternativ 
för dagvattenhanteringen beräknas dagvattnet fördröjas så att flödena kommer att minska 
jämfört med den befintliga situationen. De reningsalternativ som presenteras beräknas rena 
dagvattnet så att föroreningsbelastningen på recipienterna Trälhavet och Solöfjärden 
minskas efter planerad exploatering. Enligt beräkningarna i StormTac kommer den årliga 
belastningen minska för alla studerade ämnen utom olja, där reningseffekten i modellen 
minskats till 30 % på grund av modellens lägsta möjliga utloppshalt. 

Den låga reningseffekten bedöms vara missvisande eftersom modellens lägsta möjliga 
utloppshalter har stora osäkerheter och baseras på mätningar som i huvudsak gjorts i 
områden med mer förorenat dagvatten än vad som är fallet i det aktuella området. Om 
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funktionen stängs av ger modellen istället en oljereduktion på 95 %. Detta är inte rimligt att 
förvänta sig en så stor minskning från de mycket låga nivåer av oljeförorening som beräknas i 
dagvattnet, men reningseffekten bedöms sannolikt komma att åtminstone överstiga 50 %, 
vilket är den nivå som krävs för att den årliga belastningen inte ska öka jämfört med idag. 

Planerad exploatering, med implementering av föreslagna dagvattenåtgärder, kan därför 
sammantaget ses som en förbättrande åtgärd för recipienterna samt en positivt bidragande 
faktor för att miljökvalitetsnormerna kan uppnås. För näringsämnen, som är den avgörande 
faktorn för recipienternas ekologiska status, beräknas exploateringen ge en markant 
minskad belastning jämfört med dagsläget. 

Vid extrema regn som 100-årsregn kommer stora mängder vatten falla över området på kort 
tid. Det är därför viktigt att byggnaderna höjdsätts så att de inte riskerar att skadas av 
översvämningar. 
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