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Sammanfattning 

ÅF Infrastructure AB har fått i uppdrag att utföra en dagvattenutredning för detaljplan på 

Kvarteret Lägret på Vaxön i Vaxholm stad. Utredningen gäller ett område på ca 6000m2 

som i dag är grustennisbana och tillfälliga grusparkeringar men som skall göras om till en 

större parkering. Utredningen innefattar beräkningar på flöden före och efter 

ombyggnation samt förslag på hanteringsåtgärder.  

Planområdet ligger centralt på Vaxön, i korsningen Lägergatan/Kungsgatan. Planområdet 

angränsar till en park i norr och till en kyrka i öst. Recipient för dagvattnet är Södra 

Vaxholmsfjärden som i dag klassas med ”Otillfredsställande” ekologisk status och ”Ej god” 

kemisk status. Detta baseras på höga halter näringsämnen och kvicksilver. 

Vaxholms stads dagvattenstrategi betonar att en hållbar dagvattenhantering tar hänsyn 

till såväl kvantitet, kvalitet som gestaltning. För att uppnå detta har ett antal riktlinjer 

tagits fram. Dessa innebär i korthet att ett naturligt avrinningsförlopp skall eftersträvas, 

att dagvattnet inte ska belasta recipienter så att det hotar fauna, flora och 

badvattenkvalitet samt att dagvattenlösningarna ska vara ett positivt tillskott i den urbana 

miljön. 

Flödesberäkningar har utförts för 5- 20-, och 100-årsregn. För planerad situation har en 

klimatfaktor på 1,25 använts. Den planerade situationen medför ett ökat dagvattenflöde 

orsakat  av klimatfaktorn. Mängden föroreningar ökar också jämfört med dagens situation.  

För att hantera dagvattnet föreslås en kombination av åtgärder. Dessa är genomsläpplig 

beläggning, träd i skelettjord samt ränndalar. Dräneringsledningar bör implementeras då 

jordmånen har begränsade perkolationsmöjligheter.  

Med de föreslagna lösningarna uppnås den erforderliga fördröjningsvolymen och 

föroreningshalterna blir mindre än innan ombyggnaden. Med föreslagen höjdsättning 

undviks instängda områden och även dagvatten vid extremregn avleds därför utan att ge 

skador på planområdet.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Utredningsområdet är en del av Lägret på Vaxholm som idag främst är parkmark. 

Vaxholms stad vill göra om utredningsområdet till parkeringsplats för att utöka antalet 

parkeringsplatser centralt på Vaxholm. För att söka permanent bygglov för parkering 

krävs en ny detaljplan och i samband med detta skall en dagvattenutredning utföras. 

Detaljplanen är i samrådsfasen. Utredningsområdet är markerat med svart fyrkant i 

Figur 1.  

 

Figur 1. Översiktskarta över planområdet, markerad med en svartstreckad linje (hitta.se, 2018). 

1.2 Uppdragsbeskrivning 

I denna rapport kommer ÅF enligt uppdrag att redovisa för:  

• Beskrivning av recipienternas status med resonemang om hur planen kan 

påverka recipienterna.  

• Beräkning av dagvattenflöden inom aktuellt område innan och efter 

exploatering.  

• Beräknad förändring i föroreningsbelastning från dagvatten från området före 

och efter exploatering. 

• Identifiering av ytor (storlek och placering) som krävs för fördröjning.  

• Förslag på principiell dagvattenhantering inom planområdet.  

• En grov kostnadsuppskattning för anläggning och drift baserat på förslag. 

2 Förutsättningar 

2.1 Underlag 

Följande underlag från beställaren har använts i denna utredning: 
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Underlag Datum 

Uppdragsbeskrivning och offert 2018-10-08 

Primärkarta dwg med extra höjdpunkter och planområde 2018-10-08 

”180918 Del av Lägret Dp 422_presentation” som pdf (inkl tidigare 
gestaltningsförslag) 

2018-10-08 

”Checklista för utredningar i detaljplaneskede” Roslagsvatten 2018-10-08 

Underlag befintliga dagvattenledningar Roslagsvatten 2018-09-24 

”Vaxön - översvämningsanalys-2013” Tyrens 2018-10-08 

VA-plan för Vaxholms stad (inkl Dagvattenstrategi) (2014-09-30) 2018-10-15 

  

  

Följande dokument och villkor har använts i denna utredning: 

Underlag Utgivare Publikationsår 

P83 Svenskt Vatten 2001 

P104 Svenskt Vatten 2011 

P105 Svenskt Vatten 2016 

P110 Svenskt Vatten 2016 

Skyfallskartering Länsstyrelsen 2018 

VISS, Vatteninformationssystem Sverige Länsstyrelsen 2018 

WebbGIS Länsstyrelsen 2018 

Genomsläpplighetskarta SGU 2018 

Jordartskarta SGU 2018 

Vaxön - Översvämningsanalys Tyréns 2013 

2.2 Dagvattenstrategi 

Vaxholms stad utgår ifrån två huvudprinciper gällande dagvatten i sin VA-plan: 

”En klimatanpassad långsiktig hållbar dagvattenhantering ska eftersträvas vid all 

planering för ny och befintlig bebyggelse  

”Dagvattnet som når Vaxholms vattenförekomster ska i största mån hålla sådana 

föroreningsnivåer att det inte försvårar arbetet med att uppnå god status enligt gällande 

miljökvalitetsnormer.”  

Strategin betonar att en hållbar dagvattenhantering tar hänsyn till såväl kvantitet, 

kvalitet och gestaltning. För att uppnå detta har ett antal riktlinjer tagits fram. Dessa 

innebär i korthet att ett naturligt avrinningsförlopp skall eftersträvas, att dagvattnet inte 

ska belasta recipienter så att det hotar fauna, flora och badvattenkvalitet samt att 

dagvattenlösningana ska vara ett positivt tillskott i den urbana miljön. Exempel på 

hanteringsåtgärder strategin tar upp för att nå målen är: 

- Lokalt omhändertagande på enskilda fastigheter 

- Fördröjning nära källan 

- Säkerställa sekundära avrinningsvägar vid extrema regn 
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- Rening vid källan som förstahandsval 

- Kraftigt förorenat dagvatten ska inte blandas med mindre förorenat dagvatten 

- Vid utformning av dagvattenåtgärder skall närheten till vägar där transport av farligt gods 

sker tas i beaktning.  

- Öppna dagvattenlösningar skall prioriteras och utformas så att de blir ett positivt inslag i 

bebyggelsen.  

2.3 Hydrologiska beräkningsmetoder 

Flödesberäkningar görs för 5-, 20- och 100-årsregn med varaktighet på 10 minuter. 

Hänsyn tas till ökade flöden  till följd av klimatförändringarna. För olika återkomsttider 

förväntas ökningen bli cirka 5 – 30 % vilket ger ett spann på klimatfaktorn för det 

beräknade regnet på 1,05 – 1,30. (Svenskt Vatten AB) 

2.3.1 Flöden 

För beräkning av regnintensitet har nedanstående ekvation enligt Svenskt Vatten P110 

kap 10.1 använts. Formeln gäller för regnvaraktigheter upp till ett dygn. 

𝑖Å = 190 ∗ √Å
3

∗
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2 

Där: 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑇𝑅 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟] 

Å = å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑 [𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟] 

Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella metoden 

med regnintensitet enligt Dahlströms formel ovan. Dagvattenflödena beräknas med 

följande formel. (Svenskt Vatten AB) 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖𝐴 ∗ 𝑘 

Där: 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠] 

𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑘 = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

2.3.2 Magasinsvolym 

Enligt instruktioner från beställaren skall  20mm nederbörd på utredningsområdet 

fördröjas. Den erforderliga fördröjningsvolymen tas därmed fram genom att den 

anslutna reducerade arean multipliceras med önskat regndjup enligt formeln nedan: 

𝑈𝑖 = 𝑑𝑟 ∗ 𝐴𝑖 ∗ 𝜑𝑖 = 𝑑𝑟 ∗ (𝐴𝑟𝑒𝑑 ∗ 10000) 

Där: 

𝑈𝑖 = 𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑓ö𝑟𝑑𝑟ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3] 

𝑑𝑟 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑑𝑗𝑢𝑝 [𝑚] 

𝐴𝑖 = 𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 [𝑚2] 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

𝐴red = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 reducerade 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 
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2.4 Miljökrav på recipient för dagvatten 

Recipient för dagvattnet från utredningsområdet är Södra Vaxholmsfjärden. Den är på 

den södra sidan av Vaxön och dess utbredning visas med ljusblå linjering i figur 2.  

2.4.1 Miljökvalitetsnormer för dagvatten 

EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 som 

Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så kallade 

miljökvalitetsnormer, normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som införts i svensk 

lag för att komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor. Normerna för 

vatten beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. 

Varje vattenförekomst statusklassificeras sedan i syfte att beskriva vattenförekomstens 

vattenkvalitet i dagsläget. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status 

eller potential innan år 2021 samt att ingen vattenförekomsts status får försämras, den 

ska istället förbättras eller bevaras. Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för 

vattenförekomster, ekologisk status och kemisk status. (HaV, 2016; VISS) 

Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts på att 

vattenkvaliteten inte får försämras samt att målen gällande kemisk och ekologisk status 

ska uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som används för 

statusklassificering av vattenförekomsten, inte får försämras. Projekt eller verksamheter 

som orsakar en försämring riskerar således att inte tillåtas. 

2.4.2 Recipienten- Södra Vaxholmsfjärden  

Södra Vaxholmsfjärdens placering och utbredning framgår i figur 2. 

 

Figur 2. Översiktskarta för recipienten Södra Vaxholmsfjärden (VISS, 2018) 

Recipienten är enligt vattendirektivet en vattenförekomst och klassas i VISS enligt tabell 

1. Statusklassificeringen för ekologisk och kemisk status sattes år 2017 i samband med 

den andra förvaltningscykeln.  

 

Tabell 1. VISS statusklassificering av Södra Vaxholmsfjärden från 2017-02-23. 
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Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Södra 

Vaxholmsfjärden 

SE SE592420-

182210 

Otillfredsställande 

ekologisk status 

God ekologisk status 

2027 

Ej god kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 

ytvattenstatus 

 

Södra Vaxholmsfjärden klassificeras med otillfredsställande ekologisk status. Detta 

grundas på ett otillfredsställande klorofyllvärde, måttliga ljusförhållanden och en förhöjd 

halt av näringsämnen. Den kemiska statusen är satt till ”Uppnår ej god” på grund av 

halterna av kvicksilver och PDBE vilket tagits fram genom regionala mätningar respektive 

en nationell extrapolering. 

Planområdet innefattar både parkeringsplatser och väg vilket är markanvändningar som 

ger upphov till relativt höga föroreningshalter. Ifall ingen rening sker innan dagvattnet 

från dessa områden når recipient riskerar det att bidra till att MKN för recipienten inte 

uppfylls. 

3 Områdets förutsättningar 

3.1 Planbeskrivning 

Planområdet ligger på centrala Vaxön, vid korsningen Lägergatan/Kungsgatan. Det är en 

del av Kvarteret Lägret som förr var ett övningsfält för militärer men i dag till största delen 

består av parkmark. Utredningsområdet består idag av en grustennisbana samt två 

parkeringsplatser. De delar av Kungsgatan och Lägergatan som angränsar till parkeringen 

ingår även de i utredningsområdet. Inga förändringar planeras dock för dessa områden 

varför huvudfokus för denna utredning kommer att ligga på området där tennisbanan och 

parkeringsplatserna ligger. Hädanefter kommer detta delområde refereras till 

som ”parkeringsområdet” och det övriga området som ”vägområdet”. När hela området 

åsyftas används termerna”planområdet” eller ”utredningsområdet”. Planområdet är 

markerat med svart linje och parkeringsområdet med gult i ortofotot i figur 3.  

 

Figur 3 Ortofoto över planområdet med parkeringsområdet markerat med gul linje (Google 2018) 
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Utredningsområdet ligger på ca +8 m ö.h. med lägsta punkten i sydöstra delen på +7,31m 

och högstanivån +9,21m i nordväst. Området är terassliknande uppbyggt med 

parkeringen i väst högst, tennisplanen i mitten lite nedanför och den östra parkeringen  

strax nedanför tennisbanan. Vägarna runtom parkeringarna ligger högre. En karta över 

topografin med lågpunkten(röd cirkel) och högpunkten(blå cirkel) redovisas i figur 4. 

 

Figur 4 Topografi på planområdet. Planområdesgräns markerad med blå linje. 

Området ligger inom verksamhetsområde för dagvatten med Roslagsvatten som VA-

huvudman. För mer information om avvattningen se avsnitt 3.3.  

3.2 Geotekniska förhållanden 

3.2.1 Markförhållanden 

Jordmånen på utredningsområdet består av postglacial lera. Detta innebär låg 

infiltrationshastighet(genomsläpplighet) och därmed begränsade möjligheter till lokalt 

omhändertagande, framförallt vid mer intensiva regn. Jorden håller dock vatten bra. Vid 

platsbesöket vittnade en granne om att det i dagsläget väldigt sällan blev stående vatten 

på de befintliga parkeringarna. Detta tyder på att det för nuvarande jordstruktur vid 

majoriteten av regn går att omhänderta vattnet på planområdet så länge 

fyllningsmaterialet ovanpå leran kan hålla en del vatten och vattnet fördröjs till den grad 

att infiltrationshastigheten är tillräcklig. Ett utdrag ur SGUs jordartskarta visas i figur 5 där 

utredningsområdet är markerat med svart fyrkant. Ingen geoteknisk undersökning har 

utförts på området men detta bör övervägas för att få en bättre bild av jordmånen och 

grundvattennivåerna.  
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Figur 5 Jordmån på planområdet 

3.2.2 Grundvattennivåer 

Det finns i underlaget till denna utredning ingen data om grundvattennivån på 

utredningsområdet. SGUs grundvattenkarta ger området den lägsta nivån för 

uttagsmöjligheter, mindre än 0,16 l/s. I länsstyrelsens webbGIS finns grundvattennivåer 

uppmätta strax norr och söder om utredningsområdet. Nivåerna ligger då på 10 

respektive 7 m men även om det kan ge en fingervisning kring hur det kan vara på 

utredningsområdet så är det en stor osäkerhetsfaktor, dels för att mätningarna inte gäller 

planområdet och dels för att grundvattennivåerna skiftar över året. Det är därmed stor 

osäkerhet kring hur grundvattenförhållandena är just på utredningsområdet.  

3.3 Avrinning 

Utredningsområdet är en del av avrinningsområdet som är markerat med gult i figur 6. 

Den svarta fyrkanten markerar planområdets position.  
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Figur 6 Avrinningsområde planområdet befinner sig i 

Figur 7 visar flödesriktningen för ytavrinnande vatten på planområdet baserat på 

topografi. 

 

Figur 7. Nuvarande avrinning inom utredningsområdet. 
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Den 5 oktober 2018 utfördes ett 

platsbesök. Bilderna i figur 8-13 är tagna 

vid detta tillfälle och används här för att 

visa på hur avrinningen begränsas och 

styrs av platsens utformning. Figur 8 är 

tagen från sydväst och visar på den 

terassliknande utformningen på 

parkeringsområdet.  

Lutningen på parkeringarna är blygsam 

och grusunderlaget gör att 

flödeshastigheten ytterligare begränsas. 

Figur 9 visar den västra och östra 

parkeringen. 

 

Figur 9  Västra(vänster) respektive östra(höger)  parkeringen         

Det är en liten grässlänt runt om 

tennisbanan men det finns en kant 

i slutet av denna så inget vatten 

rinner in på banan den vägen (se 

Figur 10). Inget eller marginellt 

med vatten rinner från 

tennisbanan österut mot 

parkeringen då det finns en 

avskärmning och gräsyta som 

stoppar upp även där.  

Figur 11 visar grusvägen i öster som är planområdets lägsta 

punkt. Häcken bredvid kan ha en fördröjande verkan så att 

lite vatten förväntas rinna från parkeringen till grusvägen.   

Begränsad avrinning sker in på parkeringsområdet på grund 

av kantade vägar och en liten gräshöjd norr om 

tennisbanan(se figur 12). Viss avrinning kan dock ske in 

söderifrån via infarten till parkeringarna. Infarten visas i figur 

13. 

Figur 8 Parkeringsområdet från sydväst 

Figur 10 Slänt vid tennisbanan 

Figur 11 Grusväg i den östra den av 
planområdet (bild tagen från norr) 
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Figur 12 Gräshöjden norr om tennisbanan (vänster bild tagen från norr, höger bild tagen från öst) 

 

 

Figur 13 Infart till parkeringsområdet 

Området är del av verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattennätet ligger under 

Lägergatan och Kungsgatan och tar därmed hand om dagvattnet från vägarna. Några 

brunnar finns i angränsande områden på parkeringsområdet. En översikt över 

dagvattenledningarnas placering på planområdet redovisas i figur 14. 

Dagvattenledningarna  illustreras med grön färg.  

 

Figur 14 Dagvattenledningar (grönt) på planområdet 
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3.4 Markavvattningsföretag 

Markavvattningsföretag är gemensamhetsförläggningar enligt anläggningslagen och är en 

vanlig företeelse i Sverige där bönder under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal dikade ut 

stora ytor för att odla upp kärr, mosse eller annan vattendränkt mark. Företaget måste 

omprövas eller avvecklas om flöden till företaget avleds eller förändras. (Länsstyrelsen, 

2017) 

Det finns enligt Länsstyrelsen inga registrerade markavvattningsföretag på eller i närheten 

av utredningsområdet.  

3.5 Lågpunktskartering 

Den östra delen av parkeringsområdet markeras som ett instängt område både i 

översvämningsanalysen för Vaxön och i Länsstyrelsens skyfallskartering. Det gäller 

tennisbanan och vidare österut. Området räknas inte till de helt översvämmade i analysen 

men enligt Länsstyrelsen finns det risk för stående vatten på 10-30 cm på tennisbanan och 

den östra parkeringen. Figur 15 och 16 visar urklipp ur Länsstyrelsens respektive Tyréns 

översvämningskarteringar. Utredningsområdet är markerat med svart fyrkant.  

 

Figur 15 Länsstyrelsens översvämningskartering (webbGIS) 



 

Sida 12 av 30 

 

 

Figur 16 Översvämningskartering från ”Vaxön - översvämningsanalys-2013” med planområdet markerat med svart fyrkant 

4 Flödesberäkningar 

4.1 Befintlig situation 

Utredningsområdet består i dag av en grustennisbana, parkering, gångväg, gräsyta och 

väg. Parkeringsplatserna på området som ska göras om har grusunderlag. 

Markanvändningen illustreras i bilaga 1 samt i figur 17 nedan. 

  

Figur 17. Befintlig markanvändning för planområdet. 

4.1.1 Markanvändning 

Tabell 2 beskriver den befintliga markanvändningen genom att redovisa de separata 

ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerade yta. 

P110 har använts som utgångspunkt vid valet av avrinningskoefficienter. För 100-

årsregnet har avrinningskoefficienterna höjts på grund av att regnintensiteten är högre 

och att exempelvis gräsytor snabbt mättas vid kraftiga regn.  
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Tabell 2. Areaberäkning för befintlig markanvändning inom planområdet. Avrinningskoefficient för 100-

årsregn inom parantes. 

Delområde Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient Reducerad yta [ha] 

Parkeringsområdet Grusparkering 1452 0,4 (0,8) 0,058 

 Grustennisbana 627 0,4 (0,8) 0,025 

 Gräsyta 1370 0,1 (0,5) 0,014 

 Gångväg grus 154 0,2 (0,6) 0,003 

 GC-väg asfalt 304 0,8 (1) 0,024 

Vägområdet Asfaltsparkering 202 0,8 (1) 0,017 

 Väg  960 0,8 (1) 0,077 

 GC-väg asfalt 316 0,8 (1) 0,025 

 Gräsyta 635 0,1 (0,5) 0,006 

Totalt  6019  0,249 

4.1.2 Flöden 

Flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1 samt reducerade ytor enligt 

tabell 2. Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde för 5, 20 och 100-årsregn och 

en regnvaraktighet på 10 minuter. 

• 𝑖5−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 181 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 287 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

• 𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 489 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

Dagvattenflödet har beräknats utan klimatfaktor för befintlig markanvändning. 

Resultaten för planområdet redovisas i tabell 3. Volymerna baseras på ett 10-

minutersregn. För 100-årsregnet har avrinningskoefficienterna enligt kutym höjts pga. 

den höga regnintensiteten och snabbt mättade gräsytor. 

Tabell 3. Beräknade dagvattenflöden för befintlig situation vid ett 5- 20 och 100-årsregn. 

Delområde 

Flöde [l/s]  Volym (m3) 

5-årsregn 20-årsregn 100-årsregn 5-årsregn 
20-

årsregn 

100-

årsregn 

Parkeringsområdet 22,5 36,6 134,1 13,5 21,4 80,5 

Vägområdet 22,6 35,7 87,8 13,5 21,4 52,7 

Totalt 45,1 71,3 221,9 27,0 42,8 133,1 

4.2 Planerad utformning 

Den planerade förändringen innebär att tennisbanan försvinner och det istället för två 

separata parkeringar blir en stor parkering. Den nya markanvändningen illustreras i bilaga 

2 och i urklippet i figur 18 nedan.  
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Figur 18. Planerad markanvändning för planområdet. 

4.2.1 Markanvändning 

Tabell 4 beskriver den planerade markanvändningen genom att redovisa de separata 

ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerande yta. 

För 100-årsregnet har avrinningskoefficienterna höjts på grund av att regnintensiteten är 

högre och att exempelvis gräsytor snabbt mättas vid kraftiga regn. För de ytor som är 

avsedda för hanteringsåtgärder med skelettjord har avrinningskoefficienten 0,1 valts då 

dessa ytor kommer att vara ytor med växtlighet. 

Tabell 4. Areaberäkning för planerad markanvändning inom planområdet. 

Delområde Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient 
Reducerad yta 

[ha] 

Parkeringsområdet Parkering körytor 1218 0,4 (0,8) 0,049 

 Uppställningsytor 1150 0,2 (0,8) 0,023 

 
Träd och grönytor 

hantering 

373 

0,1 (0,5) 0,004 

 Gräsytor  678 0,1 (0,5) 0,007 

 GC-väg (grus) 145 0,2 (0,6) 0,003 

 GC-väg (asfalt) 341 0,8 (1) 0,027 

Vägområdet GC-väg (asfalt) 316 0,8 (1) 0,025 

 Parkering 202 0,8 (1) 0,016 

 Väg 960 0,8 (1) 0,077 

 Gräsytor  635 0,1 (0,5) 0,006 

Totalt  6019  0,237 

4.2.2 Flöden 

Översiktliga flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1, reducerade 

ytor enligt tabell 4 samt med en klimatfaktor på 1,25. Regnintensitet har beräknats med 

specifikt flöde vid ett 10 minuters 5-, 20- och 100-årsregn. 

• 𝑖5−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 226 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 358 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 
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• 𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 611 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

Resultaten för dagvattenflöden samt volym redovisas i tabell 5. 

Tabell 5. Beräknade dagvattenflöden och dess volym för planerad situation vid ett 5- 20- och 100-årsregn med 

en klimatfaktor på 1,25. 

Delområde 

Flöde [l/s]  Volym (m3) 

5-årsregn 20-årsregn 100-årsregn 5-årsregn 
20-

årsregn 

100-

årsregn 

Parkeringsområdet 24,3 38,4 153,6 14,6 23,0 92,2 

Vägområdet 28,2 44,6 76,1 16,9 26,8 45,7 

Totalt 52,5 83,0 229,7 31,5 49,8 137,8 

 

I och med förändringen på planområdet kommer dagvattenflödet att öka något. Ökningen 

beror främst på klimatfaktorn, utan den skulle dagvattenflödet minska. För att 

förändringen på planområdet inte ska innebära någon försämring av dagsläget krävs 

därför mindre fördröjningsåtgärder. Vid extrema regn ökar flödet extra mycket på grund 

av att det finns rätt stor andel icke hårdgjorda ytor som i samband med de kraftiga regnen 

ger upphov till mer ytavrinning.  

4.3 Magasinsvolym 

Enligt Vaxholms  stad skall 20 mm av nederbörden kunna fördröjas på planområdet. Detta 

innebär att det krävs en magasinsvolym på 48m3 för att uppfylla fördröjningskravet. 

Uppdelat på de två delområdena innebär det 23m3 för Parkeringsområdet och 25m3 för 

Vägområdet. Ifall fördröjningsåtgärder av den storleken anläggs kommer området att 

kunna hantera regn i storleksordningen 20-årsregn utan överbelastning av systemet. 

Beräkningarna har utförts i enlighet med formler och antaganden i avsnitt 2.3.2.  

5 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga beräkningar har utförts i databasen StormTac för föroreningskoncentrationer 

och -mängder inom området före och efter exploatering. Koncentrationerna och 

mängderna har summerats för de två delområdena och redovisas i tabell 6 och 7 som 

planområdets totala föroreningsbidrag till recipienten. De markanvändningar som 

använts i beräkningarna återfinns i tabell 2 och 4. 

De ämnen som analyserats är de 13 standardämnena enligt StormTac. 

Tabell 6. Föroreningskoncentrationer (µg/l) för hela planområdet före och efter exploatering. Koncentrationer 

som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet Befintlig situation Planerad situation 

Fosfor (P) µg/l 120 120 

Kväve (N) µg/l 1800 1900 

Bly (Pb) µg/l 15 18 

Koppar (Cu) µg/l 27 31 

Zink (Zn) µg/l 75 90 

Kadmium (Cd) µg/l 0,28 0,32 

Krom (Cr) µg/l 7,1 9 

Nickel (Ni) µg/l 6,6 8,5 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,053 0,061 

Suspenderad substans (SS) µg/l 69000 86000 

Oljeindex (Olja) µg/l 480 570 

PAH16 µg/l 1,4 1,8 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,026 0,034 
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*Beräknade med årsmedelnederbörd på 636 mm. 

Tabell 7 Föroreningsmängder (kg/år) för hela planområdet före och efter exploatering. Mängder som 

överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet Befintlig situation Planerad situation 

Fosfor (P) kg/år 0,29 0,35 

Kväve (N) kg/år 4,5 5,2 

Bly (Pb) kg/år 0,037 0,051 

Koppar (Cu) kg/år 0,068 0,086 

Zink (Zn) kg/år 0,19 0,25 

Kadmium (Cd) kg/år 0,00071 0,0009 

Krom (Cr) kg/år 0,018 0,025 

Nickel (Ni) kg/år 0,017 0,024 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00013 0,00017 

Suspenderad substans (SS) kg/år 170 230 

Oljeindex (Olja) kg/år 1,2 1,6 

PAH16 kg/år 0,0037 0,0051 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,000066 0,000094 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 636 mm. 

I och med förändringen så kommer föroreningarna från planområdet att öka. 

Föroreningshaltens storlek varierar beroende på föroreningstyp men majoriteten av 

ämnena ökar med minst 20 %. Studeras mängdökningen ökar alla utom fosfor med minst 

20 %, och majoriteten med 30 %. Störst ökning har BaP med en 31-procentig ökning av 

halten och en mängdökning på 42 %.  

6 Dagvattenhantering 

6.1 Allmänna rekommendationer 

Dagvattenhanteringen ska följa de riktlinjer som beskrivs i avsnitt 2.2. Ytor med lägre 

avrinningskoefficienter ska därför premieras och åtgärder ska införas för att inte 

föroreningshalterna i dagvattnet blir för höga. Lösningar som bidrar till en trevlig närmiljö 

ska väljas i första hand ifall det är tekniskt möjligt.  

6.1.1 Höjdsättning och översvämningsrisk 

Vid kraftigare regn än de dimensionerande 10-årsregnen kommer vattnet inte kunna 

avledas tillräckligt snabbt via det planerade dagvattensystemet. Då måste området vara 

höjdsatt så att vattnet avrinner mot områden som kan översvämmas utan skador. Svenskt 

Vatten rekommenderar att nybyggda fastigheter dimensioneras så att 

marköversvämningar med skador på byggnader sker mer sällan än vart 100:e år (Svenskt 

Vatten P110, 2016). För att förhindra stående vatten på parkeringen leds dagvattnet 

genom lutning österut mot GC-vägen. Vattnet på vägområdet leds vidare via gatunätet.  

6.1.2 Miljöanpassade materialval 

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som inte innehåller miljöskadliga 

ämnen väljas. Kända material som avger föroreningar är exempelvis takbeläggning, 

belysningsstolpar och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt innehåller zink. 

Plastbelagda plåttak avger organiska föroreningar. Planen bör därför inte föreskriva 

material som ger ifrån sig miljöskadliga ämnen som exempelvis zinktak. Byggvaror bör 

klara egenskapskriterier som satts upp av branschorganisationer såsom BASTA eller 

Byggvarubedömningen. För att undvika onödigt tillskott av miljöfarliga ämnen är det 

viktigt att tidigt se över de materialval som ska användas för byggnation. 
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6.2 Dagvattenlösningar 

För att hantera dagvattnet på planområdet föreslås att träd i skelettjord och 

genomsläpplig beläggning implementeras. I de följande två avsnitten presenteras dessa 

tekniker.  

6.2.1 Träd i skelettjord 

Skelettjord är en teknik som har tagits fram för att skapa goda förutsättningar för träd 

som planteras i en hårdgjord statsmiljö. Skelettjord kan även fungera som ett 

underjordiskt magasin för dagvatten och bidra med fördröjning och rening. 

Varje träd ska ges en skelettjordsvolym på minst 15 m3/träd. Trädrötterna ska ges 

möjlighet att växa i princip obegränsat i åtminstone två riktningar. Minimibredden på 

växtbädden bör inte understiga 4 meter för större skogsträd, typ lind, lönn och ek. För 

mindre träd typ rönn, körsbär och prydnadsapel, ska bredden aldrig understiga 2 meter. 

Generösare växtvolymer ger bättre växtförutsättningar. Växtbädden bör ha ett djup på 

0,8-1 meter. Figur 19 visar en schematisk skiss över plantering av träd i skelettjord. Vid tät 

beläggning på skelettjorden krävs regelbunden rensning av brunnar så att vattentillförseln 

kan upprätthållas. Vid hög belastning av föroreningar kan skelettjorden behöva bytas ut 

med jämna mellanrum (Stockholm Vatten och Avfall, 2017b). Fördröjningsvolymen i 

skelettjorden skapas av porvolymen som i den vanliga skelettjorden är omkring 10 % och 

i luftig skelettjord cirka 30 % av den totala volymen. 

 

Figur 19. Schematisk illustration över plantering av träd i skelettjord (Stockholm stad, 2018). 

6.2.1.1 Drift och skötsel  

De första två åren kan etableringsstöd behövas för träden. Ifall skelettjorden ligger under 

tät beläggning krävs regelbunden rensning av brunnarna, vanligtvis ca en gång per år. Med 

hög föroreningsbelastning kan utbyte av skelettjorden bli aktuellt. Partiklar i dagvattnet 
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som sätter igen porer gör att utbyte av jorden beror mycket på hur närområdet ser ut och 

mängden sedimenttransport med dagvattnet. Ingen gödsling eller bevattning krävs då 

dagvattnet står för detta.  

6.2.2 Genomsläppliga beläggningar 

En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till traditionell asfalt och 

bidrar med flödesutjämning och rening av dagvatten. Ytor som släpper igenom vatten 

minskar även risken för översvämningar vid kraftiga regn. Exempel på en 

genomsläppliga beläggningar kan ses i figurerna 20-22. 

 

Figur 20. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med grusfogar. 

 

 

Figur 21. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med gräs. 
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Figur 22. Exempel på genomsläpplig beläggning med gräs (alltimark.se). 

Grus, hålstensbeläggning, beläggningar med genomsläppliga fogar och genomsläpplig 

asfalt är några beläggningsexempel. Under den översta beläggningen finns lager av 

makadam i olika grovlekar som släpper igenom och filtrerar dagvattnet nedåt. När vattnet 

rinner genom beläggningen och underlaget renas det i flera steg genom sedimentation, 

filtrering och fastläggning. En genomsläpplig beläggning bidrar till effektiv ytanvändning 

då flödesutjämning skapas direkt under beläggningsytan. För att funktionen på 

genomsläppliga beläggningar ska bibehållas krävs kontinuerligt underhåll så de inte sätter 

igen. 

Beroende på markens infiltrationskapacitet kan genomsläppliga beläggningar anläggas på 

olika sätt. Är infiltrationskapaciteten begränsad kan dräneringsledningar anläggas. Är det 

mindre än en meter till grundvattnet under överbyggnaden bör vattnet inte infiltreras och 

kan då anläggas med exempelvis en tät duk och ledningar som avleder vattnet som 

infiltrerar. Se figur 23 och 24 för exempel på hur system med genomsläppliga beläggningar 

kan utformas. 

En yta med genomsläpplig beläggning upplevs oftast som mjukare och mer trivsam. 

 

Figur 23. Genomsläppliga beläggningar med infiltration och dräneringssystem (CIRIA, 2015). 
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Figur 24. Genomsläppliga beläggningar utan infiltration (CIRIA, 2015). 

6.2.2.1 Drift och skötsel  

Genomsläppliga beläggningar behöver regelbundet underhåll då partiklarna i dagvattnet 

efter ett tag kan sätta igen beläggningen. Detta görs på olika sätt beroende på beläggning 

exempelvis högtrycksspolning, vakuumsugning eller utbyte av igensatt fogmaterial. 

Exempelvis gör 1-2 vakuumsugningar per år att permeabel asfalt är välfungerande. Om 

armerat gräs används är även gräsklippning en del av underhållet.  

6.3 Föreslagen dagvattenhantering 

I detta avsnitt beskrivs ett förslag på dagvattenhantering på planområdet inklusive en 

grov kostnadsuppskattning för anläggning och drift. 

6.3.1 Översikt 

I figur 25 ses en skiss över föreslagen dagvattenhantering för planområdet. Här ges en 

ungefärlig bild av dagvattensystemens storlek och placering i planområdet. En mer 

detaljerad dagvattenplan kan ses i bilaga 3. 

 

Figur 25 Dagvattenåtgärder på planområdet. 
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För att hantera dagvattnet används beläggningar med låg avrinningskoefficient, 

skelettjord samt ränndalar. Höjdsättningen är utförd så att hela området lutar åt öster. 

På detta sätt undviks instängda områden och översvämningar. Uppställningsplatserna 

ytsätts med armerat gräs vilket ger låg avrinning och bidrar med grönska. Skelettjord 

placeras i områden mellan och runt parkeringsplatsen. Där planteras träd och eventuellt 

andra växter. Skelettjorden fördröjer och renar dagvattnet och det leds sedan ut via 

dräneringsledningar till dagvattennätet.  Ränndalar konstrueras på strategiska platser på 

körytorna för att samla upp och leda vattnet mot skelettjorden. Valet av grus till 

parkeringens körytor är positivt för ytavrinningen då detta enligt schablonvärden 

minskar ytavrinningen med mer än hälften jämfört med en normal asfaltsyta. Det finns 

inga åtgärder inplanerade på vägområdet då kraven på fördröjning och rening på 

området uppfylls genom att hanteringsåtgärder implementeras på parkeringsområdet 

där det ändå kommer att byggas om.  

Med 1 m djup skelettjord på alla hanteringsytor krävs en porositet på 0,13 för att uppnå 

den erforderliga magasinsvolymen. Det kan vara fördelaktigt att välja en jord med högre 

porositet så att det finns marginal att ta av ifall jorden med tiden packas ihop och fylls 

på med partiklar från dagvattnet. Skelettjorden anläggs med dräneringsledningar vilka 

leds till dagvattennätet då möjligheterna för lokal infiltration är begränsade på grund av 

jordmånen. Det kan vara bra att komplettera med en geoteknisk undersökning på 

platsen för att konfirmera infiltrationsmöjligheterna, undersöka djup och se hur 

grundvattennivån ligger.  

Gröna lösningar har valts för att de ger en god reningsgrad men även för deras 

rekreationella egenskaper. De passar bra i den tanke som kommunen har med att göra en 

bra övergång mellan park och parkering. Dessutom ligger det i linje med 

dagvattenpolicyns mål om lokalt omhändertagande. 

6.3.2 Kostnadsuppskattning anläggning och drift 

Anläggning av träd i skelettjord för detta sammanhang uppskattas kosta ca 60 000 SEK per 

träd. Området rymmer ca 15 träd vilket innebär en kostnad på 900 000 SEK. Då det inte 

krävs någon bevattning eller gödsling av träd i skelettjord är det rensning av brunnarna 

och eventuellt utbyte av jorden som är den huvudsakliga driftkostnaden. Etableringsstöd 

kan vara aktuellt de första två åren. En grov kostnadsuppskattning är ca 6000/träd de 

första två åren och sedan 500 kronor/träd årligen. Detta innebär en totalkostnad för 15 

träd på 150 000 för en 10-årsperiod.   

Anläggning av genomsläpplig beläggning kostar ca 850 SEK/m2 för armerat gräs. Med 

1150m2 armerat gräs på planområdet innebär detta en anläggningskostnad på 977 500 

SEK. Driftskostnaden för armerat gräs beror på hur ofta materialet sätts igen och vilken 

metod som väljs för rensning. Rensning kan bli aktuellt 1-2 ggr per år.  

6.4 Föroreningsberäkningar efter föreslagen dagvattenlösning 

Detta kapitel redovisar hur dagvattenåtgärderna som rekommenderats i kapitel 6.3 

påverkar planområdets slutgiltiga föroreningsbidrag. 

Tabell 8 och 9 redovisar de totala föroreningskoncentrationerna och 

föroreningsmängderna efter föreslagna åtgärder för dagvattenhanteringen inom 

planområdet. Åtgärderna innefattar anläggningar i form av skelettjord vilken tar hand 
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om ytavrinningen från vissa delar av planområdet. Beräkningarna har utförts i databasen 

StormTac. 

Tabell 10 redovisar den procentuella reningseffekten av föroreningsmängder efter det att 

dagvattnet passerat reningsanläggningarna. 

Tabell 8. Föroreningskoncentrationer (µg/l) före exploatering och efter exploatering med föreslagna 

dagvattenlösningar.  

Förorening Enhet Befintlig situation 
Efter föreslagen 

dagvattenlösning 

Fosfor (P) µg/l 120 89 

Kväve (N) µg/l 1800 985 

Bly (Pb) µg/l 15 5,85 

Koppar (Cu) µg/l 27 14,25 

Zink (Zn) µg/l 75 34 

Kadmium (Cd) µg/l 0,28 0,1595 

Krom (Cr) µg/l 7,1 2,75 

Nickel (Ni) µg/l 6,6 2,35 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,053 0,0395 

Suspenderad substans (SS) µg/l 69000 23700 

Oljeindex (Olja) µg/l 480 300 

PAH16 µg/l 1,4 0,57 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,026 0,0125 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 636 mm. 

Tabell 9. Föroreningsmängder (kg/år) före exploatering och efter exploatering med föreslagna 

dagvattenlösningar.  

Förorening Enhet Befintlig situation 
Efter föreslagen 

dagvattenlösning 

Fosfor (P) kg/år 0,29 0,243 

Kväve (N) kg/år 4,5 2,68 

Bly (Pb) kg/år 0,037 0,0163 

Koppar (Cu) kg/år 0,068 0,0394 

Zink (Zn) kg/år 0,19 0,094 

Kadmium (Cd) kg/år 0,00071 0,00044 

Krom (Cr) kg/år 0,018 0,0076 

Nickel (Ni) kg/år 0,017 0,0065 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00013 0,00011 

Suspenderad substans (SS) kg/år 170 64,2 

Oljeindex (Olja) kg/år 1,2 0,83 

PAH16 kg/år 0,0037 0,00155 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,000066 0,000034 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 636 mm. 

Tabell 10. Reningseffekten av planerad situation med föreslagna dagvattenlösningar. 

Reningseffekt [%] 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

26 48 68 54 62 50 69 72 35 72 47 68 63 

Med föreslagna dagvattenhanteringsåtgärderna uppnås reningseffekter på 26 till 72 % 

beroende på ämne (se tabell 10 ovan). Föroreningsreduktionerna innebär att både 
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halter och mängder är mindre för den planerade utformningen med rening än för den 

befintliga utformningen. Därmed uppnås kravet att ingen försämring får ske på 

planområdet i och med detaljplaneändringen. Högst förbättring jämfört med befintlig 

situation uppnås för krom, nickel och lösta föreningar där mängderna minskar med 58, 

59 respektive 62 %.  

7 Slutsats och rekommendationer 

Enligt beräkningarna på den nya markanvändningen på planområdet där hänsyn tagits till 

ett förändrat klimat kommer dagvattenflödet från planområdet att öka med ca 15 %. Även 

mängden föroreningar i dagvattnet kommer att öka. Den nya situationen kräver en 

magasinsvolym på 48 m3 för att uppfylla kravet på omhändertagande av 20 mm.  

Även om det finns begränsade infiltrationsmöjligheter på planområdet på grund av 

jordmånens typ går det bra att implementera gröna lösningar för att hantera dagvattnet. 

Det fördröjda och renade dagvattnet leds vidare till dagvattennätet via 

dräneringsledningar. Träd och annat växtlighet i skelettjord passar bra in på planområdet 

då de både uppfyller kraven på dagvattenhantering men även bidrar till den naturliga 

övergång från den intilliggande parken som efterfrågas.  

I och med den nya höjdsättningen bildas inga instängda områden på planområdet. Genom 

de föreslagna dagvattenhanteringsåtgärderna uppnås den erforderliga 

fördröjningsvolymen och föroreningshalterna från planområdet blir lägre än de är idag. 

Den föreslagna planlösningen innebär således mer grönska, mer fördröjning och mindre 

föroreningar än idag.           
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Bilagor  

Bilaga 1 – Befintlig markanvändning 

Bilaga 2 – Planerad markanvändning 

Bilaga 3 – Översikt föreslagen dagvattenhantering 
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