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1 Sammanfattning 
 
Avrinningen från planområdena N1 och N2 sker i dag från naturmark och småhusbebyggelse 
med naturlig infiltration och fördröjning. I och med en exploatering kommer mindre del av 
avrinningen att infiltrera i marken, tas upp av växter samt fördröjas. Avrinningen från området 
blir då både större och intensivare. Till stor del lindras effekterna av att planområdet N2 inte 
exploateras i någon större omfattning samt att de västra delarna av N1 har markförhållanden 
som sannolikt ger mycket goda infiltrationsförhållanden. I de östra delarna av N1 finns en sänka 
med finkorniga jordar där infiltration är svårare men i detta område är åtgärder vidtagna 
(ledningar, krossdiken) för att dränera av området. Hur avrinningen från N2 belastar Fruvik norr 
om Skärgårdsvägen bör beaktas då all avrinning från N2 passerar detta område.  

 
Genom att tillämpa LOD på fastigheter där detta är möjligt med enkla metoder bedöms den 
ökade dagvattenmängden inte utgöra ett problem i de västra delarna av N1. För den östra delen 
av N1 bör befintlig ledning (Ø 300 mm) bytas ut mot en större dimension (Ø 400 mm) i 
samband med en eventuell omläggning av ledningen. Genom denna åtgärd bedöms avledningen 
av dagvatten kunna ske utan olägenheter vid de flesta regntillfällen. 
 
Värmdös dagvattenstrategi föreskriver LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) i största 
möjliga utsträckning. Dagvattenstrategin klassar föroreningshalterna i dagvatten från 
småhusområden som ”låga”. Eftersom planområdena saknar genomfartstrafik och verksamheter 
kommer föroreningshalterna avseende flera parametrar uteslutande att ligga inom klassningen 
”låga halter”. Några insatser för att rena dagvatten, utöver avledning i diken och infiltration, 
bedöms därför inte vara nödvändigt för att skydda recipienterna Grisslingen och Torsbyfjärden. 
 
Det finns sannolikt en viss dag/grundvattenpåverkan från det nybyggda villaområdet vid 
Astrakanvägen norr om de östra delarna av N1. Dagvatten infiltreras i området men kan 
sannolikt tränga fram under utfyllnaden som utgör grunden för väg och bebyggelse. Ett 
avskärande dike föreslås nedanför släntfoten i utfyllnaden strax norr om tomterna vid 
Näverängsvägen i den östra delen av N1. 

 
På grund av nivåskillnaderna i området kan vattnet från de hårdgjorda ytorna på vissa tomter 
avrinna snabbt ut mot gator och grannfastigheter. Vid höjdsättningen av de planerade tomterna 
bör detta beaktas. På vissa platser kan det vara aktuellt med åtgärder för att hindra alltför stor 
avrinning, till exempel genom dagvattenrännor. Även avrinningen från vägarna, bland annat 
Torshällsvägen i område N2, bör ses över så att avrinningen inte medför skador och 
olägenheter. 
 
Speciella platser där snö som plogats upp i området kan lagras bör etableras. Dessa placeras 
lämpligen på sådant sätt att avrinningen från smältande snöhögar kan bortledas utan olägenheter 
för intilliggande fastigheter.  
 
Under anläggningsskedet är risken mycket stor för grumling och utsläpp av främst oljeprodukter 
från entreprenadmaskiner. Vid sprängningsarbeten inom området tillkommer betydande 
mängder kväve från s.k. ”bomsalvor” och spill av sprängmedel som transporteras bort med 
dagvattnet. Genom att redan i inledningsskedet ha vidtagit åtgärder för att förhindra utsläpp kan 
effekterna av byggverksamheten dämpas eller helt utebli. 
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2 Bakgrund och syfte 
Detta PM syftar till att översiktligt beskriva befintlig ytavrinning samt möjligheter till 
omhändertagande av dagvatten efter exploatering inom två planområden, Näverängsvägen (N1) 
och Torshällsvägen (N2) i Värmdövik, Värmdö kommun. Av områdena är N1 prioriterat i 
planarbetet. Planområdena är beläget söder om Hemmesta på Värmdölandet och omfattar 
bebyggelse för permanentboende och fritidshusbebyggelse. Delar av planområdena har 
kommunalt VA men all bebyggelse ska anslutas då syftet med planarbetet är att anpassa 
området för permanentboende. 
 
Område N2 ligger inom Torsbyfjärdens avrinningsområde. N1 avvattnas till största delen till 
Grisslingsfjärden. 
 
 

 
Figur 1. Detaljplaneområden 
 

3 Metodik, underlag 
Befintligt material, bland annat baskarta, SGU:s jordartskarta och samlingskarta från kommunen 
har använts som underlag för utredningen. Ett platsbesök har genomförts 20090113. 
 
Ingen information har inhämtats avseende el- och telekablar i området. 
 

Naturmark 

Naturmark 
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4 Kommunal dagvattenstrategi  
 
Värmdö kommun har riktlinjer för hantering av dagvatten som togs fram 2005. De övergripande 
målen för hanteringen av dagvatten i Värmdö som kommunen arbetar för att: 
• Grundvattenbalansen ska bibehållas 
• Förorenat dagvatten ska inte släppas ut i miljön. 
• Bräddning i spillvattennätet på grund av dagvattenbelastning ska inte förekomma 
• Byggnader och anläggningar ska skyddas mot skador orsakade av dagvatten. 
• Bebyggelsemiljön ska berikas och vattenprocesserna synliggöras 
 
 
Enligt Värmdös dagvattenstrategi ska i första hand åtgärder vid källan ske för den typen av 
område som fastigheterna kommer att utgöra efter utbyggnad. Infiltration och avledning i öppna 
diken förordas. De åtgärdsförslag som ges i rapporten följer i möjligaste mån kommunens 
riktlinjer för dagvattenhantering. Se även avsnitt 5 om bedömningsgrunder. 

 
 

5 Bedömningsgrunder - dagvatten 
Nationella bedömningsgrunder för dagvatten saknas. Detaljerade krav på rening av dagvatten 
förkommer normalt inte. Dagvatten behandlas i Miljöbalken, Boverkets byggregler samt i 
Naturvårdsverkets föreskrifter om skrotbilsverksamhet och bensinstationer varav de sistnämnda 
inte är aktuella för planområdet. 

 
Värmdös dagvattenstrategi klassar föroreningshalterna i dagvatten från småhusområden som 
”låga ” (skala: låga-måttliga-höga halter). Eftersom planområdena saknar genomfartstrafik och 
verksamheter kommer föroreningshalterna avseende flera parametrar uteslutande att ligga inom 
klassningen ”låga halter”.  
 

6 Reningsmetoder för dagvatten 
För att minska tillförseln av föroreningar som t.ex. tungmetaller och organiska miljögifter samt 
näringsämnen till en recipient finns i huvudsak fyra generella metoder att tillgå: 

 
• Åtgärda källorna till föroreningarna 
• Installation av någon typ av reningsanläggning (ex dammar, avsättningsmagasin) 
• Infiltration i mark som alternativ till avledning via ledningsnät 
• Avledning till reningsverk  

 
För planområdet är avledning till reningsverk uteslutet då avledning till reningsverk normalt inte 
accepteras i duplikatområden. Dammar bedöms dock inte vara ett realistiskt alternativ i området 
på grund av terräng- och markförhållanden. Underjordiska avsättningsmagasin är kostsamma 
och kan inte anses motiverade enkom för detta planområde. 
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Infiltration i mark av kraftigt förorenat dagvatten är inte lämpligt då detta leder till att mark och 
grundvatten på sikt blir kraftigt förorenat. Vid låg föroreningsgrad som i detta fall med ett 
mindre bostadsområde och låg trafikintensitet bör infiltration kunna användas utan förbehåll där 
detta är tekniskt möjligt. Förutsättningen är att inga verksamheter eller byggnadsmaterial som är 
miljöbelastande förekommer. Infiltrationen kommer även att kraftigt reducera dagvattenflödena 
från området.  

 

7 Förutsättningar 
Situationsplan med uppskattade delavrinningsområden inlagda, se bilaga 1 och 2. 
Utsläppspunkter i recipienter, se figur 7. Markförlagda elkablar finns främst i N1. 

7.1 Planområde N1 

7.1.1 Avrinning och terrängförhållanden 
 
Allmän beskrivning 
Det aktuella området är ca 22 ha stort och består i nuläget till största delen av gles villa- och 
fritidshusbebyggelse samt en större naturmark i söder (ca 7 ha) och ett mindre naturområde i 
norr. Höjdvariationerna är relativt stora. Exploateringsgraden i den västra delen av området är 
hög medan den östra delen av Näverängsvägen kännetecknas av stora tomter med öppen mark 
närmast vägen samt skog i högre upp på tomtmarken. 
 
En vattendelare finns i området med ungefärligt läge vid Viks Skogsväg i nord-sydlig riktning. 
Den östra delen (delavrinningsområde C) avvattnas via ett avvattningsföretag till havsviken 
Grisslingen söder om planområdet. Den västra delen (delavrinningsområde A och B) avvattnas 
dels till Grisslingen, dels till Torsbyfjärden via diken och ledningar. 
 
 
Delavrinningsområde A 
Den högsta höjden utgörs av ett bergparti vid områdets nordvästra del vid Elofshällsvägen som 
gränsar till västra delen av område N2. Avrinningen från området samt bebyggelsen längs med 
Viks skolväg leds via diken och ledningar till vägdiket längs med Skärgårdsvägen (se även N2, 
7.2.1). Elofshällsvägens övre delar är försedda med krossfyllt dike på den östra sidan 
(omslagsfoto) och ett mindre skåldike på den västra sidan. Det är inte känt om det finns 
dränledningar lagda i dikesbotten. Längs med Elofshällsvägen ner mot Viks skolväg finns inga 
tydliga diken anlagda (figur 2). En lågpunkt ligger i fastigheten norr om korsningen 
Elofshällsvägen/Viks skolväg. Vid platsbesöket i augusti 2009 observerades inget vatten 
stående på mark.  Grundvattennivåerna var enligt SGU nära de normala i östra Svealand under 
augusti . Då marken till stora delar utgörs av sandjordar infiltreras sannolikt en stor del av 
dagvattnet innan det når Viks skolväg. 
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Figur 2. Dikesanvisning längs med Elofshällsvägen. Liten trumma lagd under infart 
 
 
Delavrinningsområde B  
 
Den avrinning som återstår efter passage av dikesanvisningarna i Viks Skogsväg och 
Näverängsvägen samlas i en lågpunkt strax norr om parkeringsplatsen vid Viks skola. Vid 
platsbesöket kunde inget dike eller kulvert lokaliseras som avleder vattnet vidare. Därför 
bedöms det mesta av dagvattnet infiltrera eller ledas ytligt över parkeringsplatsen som faller 
relativt kraftigt mot ett dike i den södra delen. Diket avleder vattnet vidare söderut, sannolikt 
mot Grisslingen. Då marken till stora delar utgörs av sandjordar infiltreras troligen en stor del av 
dagvattnet innan det når diket. 
 
 
 
Delavrinningsområde C 
 
Den östra delen av planområdet är förhållandevis flackt längs med Näverängsvägen. Längs med 
vägen i den norra delen av slingan är krossdiken med dränledningar anlagda (figur 3). Dessa 
mynnar i en samlingsbrunn (figur 4) där en ledning (Ø300) avleder vatten till ett dikesföretag 
(se avsnitt 7.1.3) via diken och trummor. 

 
För att undvika problem med blöt mark och översvämningar har, utöver diken och ledningar ett 
nedströms liggande dike fördjupats genom bergschakt på 1990-talet. Diket börjar strax öster om 
planområdets östra gräns och slutar i en trumma (Ø400) under Åkerövägen i det nyanlagda 
villaområdet norr om N1. Från den södra sidan av Näverängsvägen har anslutande trummor 
lagts för att avleda vatten från ett mindre vägdike. 
 
Längs med den södra delen av vägslingan finns diken i skogsmarken i planområdets södra del. 
Avrinningen från detta dike berör inte övrigt avrinningssystem. 
 
 

Trumma ca 
100 mm 
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Figur 3. Krossfyllt dike längs med Näverängsvägens övre norra del 
 
 

 
Figur 4. Samlingsbrunn vid Näverängsvägens övre norra del. Utlopp till vänster (österut) 
 

 
 

7.1.2 Markförhållanden, grundvatten 
Den västra delen av planområdet (delavrinningsområde A och B) delen av området finns 
isälvsmaterial med förmodad hög infiltrationsförmåga. De högst belägna delarna av 
Elofshällsvägen samt två mindre områden, ett norr om Näverängsvägen och ett söder om samt 
norr om Viks Skogsväg består av berg i dagen, möjligen med tunt jordtäcke.  
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Den östra delen av planområdet (delavrinningsområde C) har en annan karaktär med berg i 
dagen följt av morän och silt i de flackare partierna. Förekomsten av silt är helt avgränsad till 
den norra delen av Näverängsvägens slinga. Berg i dagen eller tunt jordtäcke förekommer i 
delavrinningsområdets västra del samt i området som innesluts av Näverängsvägens slinga. En 
mindre utlöpare med berg i dagen sträcker sig även in på en tomt norr om Näverängsvägen. 
Mellan bergspartierna och området med silt finns områden med morän. 
 
Strax norr om ligger ett nytt villaområde längs med Astrakanvägen (figur 5) på utfylld mark 
med en med en brant slänt mot tomterna på den norra sidan av Näverängsvägen. Sannolikt är de 
synpunkter som framförts angående vatten på en fastighet vid Näverängsvägen orsakade av 
vatten från detta område som inte kan infiltrera utan rinner på berg söderut. 
 
Infiltrationsförhållandena bedöms som mindre goda i området kring Näverängsvägen men det 
bör vara möjligt att infiltrera i moränen mellan siltområdet och området med berg i dagen. 
 
 
 

 
Figur 5. Infiltrationszoner längs med Astrakanvägen norr om Näverängsvägen, planområde N1 
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Figur 6. Markförhållanden, planområden (omarbetad efter SGU: jordartskarta) 
 
Grundvattnets strömningsriktning bedöms i huvudsak vara styrd av terrängen, liksom den som 
den ytliga avrinningen. Undantag kan förekomma i områden med större sprickbildning i berget. 
Här kan grundvattnet ha en djupare strömning i sprickornas riktning. 
 
I områden med morän kan grundvattnets hastighet variera stort beroende på vilka fraktioner som 
ingår. Överlag kan svallade moräner föra relativt stora mängder grundvatten. I området kring 
Näverängsvägen där silt finns kan grundvattnets strömningshastighet antas vara låg.  
 
 

7.1.3 Vattendomar och avvattningsföretag (dikesförrättningar) 
 
Ett dikesföretag berör planområdets avrinning. Detta ligger öster om planområdet i en dalgång 
öster om villaområdet Hagaberg. Se tabell 1 och figur 7. 
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Tabell 1. Uppgifter om dikesföretaget (källa: http://lanstema.lst.se) 
markavvattningsforetag 
ID 1423
NAMN Viks tf 1952
ARKIVNUMMER *1580
AREA__HA_ 6.06
KONTAKTPER 
ANMäRKNING Se även 333-1995-19008
KOMMUNNAMN Värmdö
KOMMUNKOD 120
LäNSNAMN Stockholms län

 

 
 

 
Figur 7. Markavvattningsföretag och ungefärliga utsläppspunkter för dagvatten från 
planområdena (markerat). 
 

7.1.4 Recipient 
Dagvattnet från N1 leds till Grisslingen. Grisslingen är instängd havsvik där en större officiell 
badplats ligger, Grisslinge havsbad. Rekreationsintresset utgörs främst av, utöver bad, av 
fritidsbåttrafik samt skridskoåkningen vintertid.  
 
Grisslingen är en eutrofierad havsvik med måttlig ekologisk status. Risk finns att ekologisk 
status/potential inte uppnås till 2015. Grisslingen bedöms därför som en känslig recipient som 

Avvattningsföretag 
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bör avlastas från utsläpp av näringsämnen och föroreningar. Detta gäller speciellt 
dagvattenutsläpp i närheten av badet kan som påverka vattenkvaliteten negativt.  

 
Då marken i den västra delen av planområdet består av genomsläppliga sandlager kommer 
avrinningen och därmed även tillförseln av näringsämnen och föroreningar sannolikt att 
reduceras kraftigt genom infiltration.  
 
 

7.1.5 Vattentäkter 
Området eller dess avrinning berör inget befintligt skyddsområde eller allmän vattentäkt på 
land. Ett tiotal enskilda brunnar finns i området enligt SGU:s brunnsdatabas. Brunnarna, 
(djupborrade) är med något undantag avsedda för vattenuttag.  
 
 

7.1.6 Befintliga anläggningar för dagvattenhantering 
Utöver de krossfyllda dikena i området finns inga uppgifter om speciellt anordnade 
anläggningar för rening eller fördröjning i området eller nedströms detta. Diket öster om 
Näverängsvägen kan dock fungera som fördröjningsmagasin. 
 
  
 

7.2 Planområde N2 

7.2.1 Avrinning och terrängförhållanden 
Det aktuella området är ca 12 ha stort och består i nuläget till största delen av gles villa 
bebyggelse och naturmark. Stora höjdvariationerna förekommer inom området som i den norra 
delen lutar brant mot Skärgårdsvägen. Den högsta höjden utgörs av ett bergparti vid områdets 
västra del. I de centrala delarna av området, längs med Torshällsvägen förekommer ett relativt 
flackt parti där avrinningsriktningen inte är tydlig. Vid platsbesöket observerades inget vatten 
stående på mark. Grundvattennivåerna var enligt SGU nära de normala i östra Svealand under 
augusti. Området saknar ledningssystem för dagvatten. 
 
Tomtmarken innehåller relativt mycket skog, främst i den norra delen. I områdets södra del 
förekommer stora ytor med berg i dagen vilket ger snabb och kraftig avrinning. Vid 
Torshällsvägens slut i den norra delen av området förekom erosionskador på nerfarten till en 
fastighet strax öster om vändplanen. 
 
Ytavrinningen går huvudsakligen i nordlig riktning, huvudsakligen via ytavrinning till ett 
uppsamlande dike längs med Skärgårdsvägen. Därefter leds vattnet vidare till Torsbyfjärden via 
ett system av ledningar och diken som även belastas av avrinning från småhusbebyggelse 
mellan Skärgårdsvägen och Torsbyfjärden. Enligt uppgifter tränger även en del av avrinningen 
genom Skärgårdsvägens vägbank och tränger ut på tomtmark i området kring 
Berglinds väg/Fruviksvägen. Det finns även indikationer på att ledningssystemet i 
Fruviksområdet inte alltid klarar all avrinning. 
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7.2.2 Markförhållanden, grundvatten 
I stora delar av området finns berg i dagen samt ytnära berg, vilket tyder på ett ringa jorddjup. 
I områdets centrala delar finns flackare partier där marken kan bestå av morän. Lera 
förekommer sannolikt inte på grund av läget på en bergsrygg. (se fig.6). Enligt SGU:s 
jordartskarta är hela området berg i dagen vilket innebär att den största delen av området har ett 
jordlager mindre än 0,5 m. 
 
Detaljerade upplysningar om markförhållanden och grundvatten finns inte för området. Med 
undantag för de centrala flacka delarna torde grundvattennivån inte ligga nära markytan. 
 
  
Grundvattnets strömningsriktning bedöms vara styrd av terrängen i huvudsak i nordlig riktning, 
dvs. som den ytliga avrinningen. Undantag kan förekomma i områden med större sprickbildning 
i berget. Här kan grundvattnet ha en djupare strömning i sprickornas riktning. Sannolikt är den 
lokala grundvattenbildningen liten på grund av tätt berg och stark lutning mot Skärgårdsvägen. 
 
I områden med morän kan grundvattnets hastighet variera stort beroende på vilka fraktioner som 
ingår.  
 

7.2.3 Vattendomar och avvattningsföretag (dikesförrättningar) 
Inga avvattningsföretag berör området. 
 
 

7.2.4 Recipient 
Dagvattnet från N2 leds diffust och via vägdiken till Torsbyfjärden. Torsbyfjärden är en 
eutrofierad havsvik med måttlig ekologisk status. Risk finns att ekologisk status/potential inte 
uppnås till 2015. Torsbyfjärden bedöms dock inte vara en lika känslig recipient som Grisslingen 
på grund av det omfattande vattenutbytet med övriga innerskärgården. Rekreationsintresset 
utgörs främst av fritidsbåttrafik. Officiella badplatser i närheten av planområdet saknas. 
 
 

7.2.5 Vattentäkter 
Området eller dess avrinning berör inget befintligt skyddsområde eller allmän vattentäkt på 
land. Cirka 6 enskilda brunnar finns i området enligt SGU:s brunnsdatabas. Brunnarna, 
(djupborrade) är med något undantag avsedda för vattenuttag.  
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7.2.6 Befintliga anläggningar för dagvattenhantering 
Det finns inga uppgifter om speciellt anordnade anläggningar för rening eller fördröjning i 
området eller nedströms detta. Diket längs med Skärgårdsvägen kan dock fungera som 
fördröjningsmagasin. 
 

8 Planförslag, effekter och konsekvenser 
 
Ökade hårdgjorda ytor på grund av utbyggda vägar, bebyggelse, parkeringsytor med mera enligt 
planförslaget kommer att påverka avrinningen från området, både med avseende på kvalitet som 
kvantitet. Detta är en naturlig konsekvens av att naturmarken ersätts med hårdgjorda ytor 
avsedda för fordonstrafik och boende.  
 
Föroreningsbelastningen ökar för de flesta ämnen beroende på exploateringsgrad och 
trafikintensitet och vilka verksamheter som placeras i området. Belastningsökningen avseende 
föroreningar bedöms dock bli liten måttlig på grund av en relativt låg exploateringsgrad. 
Vägarna i området är inte genomfartsvägar och därmed kommer enbart trafik till 
bostadsområdet att bidra till föroreningstillförseln. Därför kan dagvatten från området, oavsett 
yta, sannolikt infiltreras där så är möjligt. Ett förbehåll måste göras om verksamheter kommer 
att etableras i området eller om ytor används för uppställning av maskiner, båtar och 
transportfordon. Om detta är aktuellt bör en rening av dagvattnet i olje/slamavskiljare ske före 
infiltration. 

 
Klimatprognoser gjorda av  SMHI pekar på risken för en ökning av antalet tillfällen med extrem 
väderlek vilket gör att översvämningsrisken nedströms området måste beaktas redan i 
planeringsskedet. Den ökande andelen hårdgjorda ytor kommer att bidra till en snabbare 
avrinning och därmed en ökad hydraulisk belastning på nedströms liggande delar av 
avrinningssystemet. I ett naturområde sker avrinningen långsammare och en stor andel 
avdunstar.  

 
Avrinningen från fastigheterna sker i dag till största delen från naturmark med naturlig 
infiltration och fördröjning. I och med en exploatering kommer en mindre andel av avrinningen 
att infiltrera i marken, tas upp av växter, avdunsta och fördröjas. Avrinningen från området blir 
då både större och intensivare.  

 
Värmdös dagvattenstrategi föreskriver i största möjliga utsträckning LOD (lokalt 
omhändertagande av dagvatten) och ”trög” avrinning i diken för 
småhusområden/förändringsområden där föroreningshalten är låg (klass1). Ytterligare 
reningsåtgärder behöver inte vidtas för denna typ av område.  
 
Infiltrationsförhållande är inte i detalj undersökta men varierar i området, förhållandena är sämst 
i den östra delen samt i de områden där berg i dagen förekommer. De friliggande mindre husen i 
området bedöms kunna hantera fastighetens vatten lokalt på tomten genom enklare 
infiltrationsmagasin av ”dagvattenkassettyp” alternativt stenkistor främst avsedda för 
takavrinning. I områden med sand kan sannolikt direkt infiltration ske utan vidare åtgärder. 
Tillgänglig naturmark kan också kan utnyttjas för fördröjning och infiltration.  En studie av 
infiltrationsmöjligheterna i området bör göras med utgångspunkt i geotekniska data och 
uppgifter om planerad utfyllnad.  



 

 
 

  
Dagvattenutredning – 
Näverängsvägen/Torshällsvägen    

15 (17)

 
Johan Ekvall 08-566 411 96 2009-09-16  
   

 
 
 

Beställare: Värmdö kommun 
Dagvattenhantering Värmdövik Uppdragsnummer: 221889 
      
J:\_uppdrag\221889\Teknik\=Rapport=\Text\Värmdövik dagvatten rev1.doc 

 
Samtliga P-platser kan förses med genomsläpplig beläggning (figur 8). Genom att låta p-ytorna 
falla svagt mot omgivande gator kan överskottsvatten som inte kan infiltreras ledas bort denna 
väg vid intensiv nederbörd eller då marken är frusen och infiltration är svår att åstadkomma 
direkt från ytan. 

 

 
Fig. 8. Parkeringsyta på bussdepån i Ramsmora (Stavsnäs), exempel på permeabel 
ytbeläggning med fall ner mot grönyta. 
 

 
 

I bilaga 1-3  redovisas översiktligt avrinningssituationen i området samt åtgärdsförslag.  
  
Med hänsyn tagen till klimatförändring med allt intensivare regn bör man även ta hänsyn till 
regn med längre återkomsttid. Exempelvis har Helsingborgs kommun börjat dimensionera efter 
10-årsregn istället för som brukligt 2- och 5 års regn.  
 

 
Om dagvattnet behandlas enligt ovan, med infiltration och avledning i diken uppstår 
endast ringa eller inga negativa konsekvenser för miljön eller dagvattenledningsnätet. Att 
helt undvika negativa miljökonsekvenser vid ytlig avrinning är dock inte möjligt då ingen 
normalt förekommande reningsteknik för dagvatten kan reducera samtliga näringsämnen och 
föroreningar till en ”naturligt” låg nivå. Framför allt gäller detta lättlösta ämnen som t.ex. 
vägsalt.  

 
Under anläggningsskedet är risken mycket stor för grumling och utsläpp av främst 
oljeprodukter från entreprenadmaskiner. Vid sprängningsarbeten inom området tillkommer 
betydande mängder kväve från s.k. ”bomsalvor” och spill av sprängmedel som transporteras 
bort med dagvattnet. Genom att redan i inledningsskedet ha vidtagit åtgärder för att förhindra 
utsläpp kan effekterna av byggverksamheten dämpas eller helt utebli. 
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9 Behov av ytterligare anpassning och åtgärder 
 
Bebyggelsen i bostadsområdet vid Astrakanvägen norr om fastigheterna vid Näverängsvägen 
kan ge ett oönskat tillskott av dag- och mark/grundvatten till delavrinningsområde C. 
Astrakanvägen har relativt stora infiltrationszoner för dagvatten från väg och tomtmark men då 
hela området består av utfyllnad finns risk för att det infiltrerade vattnet rinner ut vid foten av 
den skarpa slänt som skapats mot söder och fastigheterna vid Näverängsvägen. En möjlig 
lösning är att anlägga ett avskärande dike nedanför släntfoten. Detta innebär dock att den smala 
remsa med äldre skog som finns kvar ytterligare decimeras. 
 
Delar av planområdena kan få avvattningsproblem då avrinningen från berg i dagen eller berg 
med tunt jordtäcke kan bli kraftig i samband med intensiva och/eller långvariga regntillfällen. 
Det finns därmed risk för att allt tillrinnande vatten inte kan tas om hand lokalt på tomterna vid 
denna typ av vädersituationer. På grund av nivåskillnaderna i området kan vattnet från de 
hårdgjorda ytorna på vissa tomter avrinna snabbt ut mot gator och grannfastigheter. Vid 
höjdsättningen av de planerade tomterna bör detta beaktas. 

 
Infiltration i mark ger oftast en effektiv fastläggning av föroreningar i det övre markskiktet. 
Föroreningar som är lättrörliga, t.ex. vägsalt, kan dock transporteras vidare till grundvattnet. 
Genom att i möjligaste mån undvika halkbekämpning med salt från bedöms 
miljökonsekvenserna bli små. För avrinningen från området i sin helhet bedöms inget 
reningsbehov föreligga innan infiltration sker.  

 
Speciella platser där snö som plogats upp i området kan lagras bör etableras. Dessa etableras 
lämpligen på sådant sätt att avrinningen från smältande snöhögar kan bortledas utan olägenheter 
för intilliggande fastigheter. Snö kan innehålla relativt stora mängder föroreningar relativt 
dagvatten. Därför är det en fördel om avsmältningen kan ske så att det mesta av smältvattnet 
avleds/infiltreras i för ändamålet speciellt avsett område som kan saneras om behov föreligger. 

 
En öppen avledning av dagvatten kan komma att utgöra ett positivt inslag i boendemiljön, goda 
exempel på detta finns bl.a. i boken ”En långsiktigt hållbar dagvattenhantering – planering och 
exempel”. Med de naturliga nivåskillnader som finns inom planområdet finns möjligheter att 
skapa öppna avrinningsstråk som skulle kunna bidra till områdets utformning. 
  

 
Figur 9. Exempel på öppet avrinningsstråk i bebyggelse (Västerås) 
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BILAGA 3
FLÖDESBERÄKNING

Planområde N1 Näverängsvägen

Område A

Utlopp norrut mot trumma under skärgårdsvägen

Nuläge
Yta Area  red Ared Yta Area  red Ared
Väg 230 m 0,1 0,6 0,04 Väg 230 m 0,1 0,8 0,06
Tomt (grusås) 3 0,05 0,15 Tomt 3 0,1 0,30
Total yta 3,1 0,19 Total yta 3,1 0,36

Rinntid hastighet
tomt 160 m 0,4 m/s
dike 175 m/s 0,5 m/s
tid 12,5 min

Återkomsttid
Dim regn 10 år 221 l/sha
I=10 min 5 år 96 l/sha

Nuläge Efter exploatering Ökning
10 år 42 l/s 78 l/s 86%
5 år 18 l/s 34 l/s

Område B

Norra delen av området som består av brant sluttande bergig naturmark ska exploateras.
Avrinningen måste avledas (täckdike, avskärande dike) så att området nedströms ej belastas 
Den planerade GC-vägen kommer bidra med ökad avrinning. 
Södra delen av området ligger på sand och infiltrationen i området är god.
Vattnet leds västerut längs Näverängsvägen till parkeringen vid skolan.
Vattnet rinner idag troligen i fyllningen under parkeringen till ett dike söder om parkeringen. 
Åtgärder vid parkeringen kan bli nödvändiga
Det finns naturmark ovanför parkeringen där det är lämpligt att installera en fördröjnings-/infiltrationsåtgärd. 

Nuläge Efter exploatering
Yta Area  red Ared Yta Area  red. FaktAred
Väg 500 m 0,15 0,6 0,1 Väg 500 m 0,15 0,8 0,12
gc-väg - - - gc-väg 0,03 0,6 0,02
Tomt 0,41 0,1 0,0 Tomt 1,03 0,3 0,26
Skog 0,62 0,05 0,0 Skog 0,37 0,1 0,02
Skog i brant 1,07 0,1 0,1 tomt i brant 1,07 0,4 0,43
Total yta 2,2 0,27 Total yta 2,65 0,84

Rinntid hastighet
dike 500 m 0,5 m/s
tid 17 min

Återkomsttid
Dim regn 10 år 147 l/sha
I=20 min 5 år 86 l/sha

Nuläge Efter exploatering Ökning
10 år 40 l/s 124 l/s 213%
5 år 23 l/s 72 l/s

Området har sannolikt god infiltrationskapacitet
Vattnet rinner längs Viksgatan med smalt vägområde

Efter exploatering

Uppdrag 221889
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Område C

Utlopp österut mot dike

Nuläge
Yta Area  red Ared Yta Area  red Ared
Väg 700 m 0,2 0,6 0,12 Väg 1000 m 0,3 0,8 0,24
Tomt 4,5 0,1 0,45 Tomt 6,1 0,2 1,22
Naturtomt 1,6 0,05 0,08 Naturtomt - - -
Natur 1,4 0,05 0,07 Natur 1,4 0,1 0,07
Total yta 7,7 0,72 Total yta 7,8 1,53

Rinntid hastighet
dike 750 m 0,5 m/s
tid 25 min

Återkomsttid
Dim regn 10 år 109 l/sha
I=30 min 5 år 86 l/sha

Nuläge Efter exploatering Ökning
10 år 78 l/s 167 l/s 113%
5 år 62 l/s 132 l/s

Befintlig ledning ut från område är D300 mm. Trummans kapacitet är 80l/s ca 5 promille

För en framtida avvattning utan dämning eller fördröjning bör ledningen dimensioneras för 200 l/s
dvs minst D400 mm

Astrakanvägen som ligger utanför planen men innanför avrinningsområdet 
bedöms ha fördröjd avrinning och deltar därför inte i beräkningen av 

Infiltrerat dagvatten bildar en förhöjd grundvatten nivå som trycker mot 

Efter exploatering

Det kan innebära förhöjda grundvattennivåer

dimensionerande utflöde från område C. 

 nedströms. Ett dräneringsdike i skogsområdet kan avhjälpa problemen.

Naturtomter (skogsklädda tomtdelar) inom området kommer avverkas. 
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Planområde N2 Torshäll
Område D1

Avvattningen sker mot Skärgårdsvägen
Utlopp genom trumma D300 under väg
Området har tunt eller mycket tunt jordlager på berg vilket ger snabb avrinning och små möjligheter till fördröjning.
Diket vid skärgårdsvägen fungerar som utjämningsmagasin
Vattnet infiltrerar i vägkroppen och rinner ut norr om Skärgårdsvägen.

Nuläge
Yta Area  red Ared Yta Area  red Ared
Väg 90 m 0,027 0,6 0,02 Väg 90 m 0,027 0,8 0,02
Tomt 1,6 0,25 0,40 Tomt 1,6 0,4 0,64
Total yta 1,627 0,42 Total yta 1,627 0,66

Rinntid hastighet
tomt 70 m 0,2 m/s
väg 90 1 m/s
(dike 415 0,5 m/s)
tid 7 min

Återkomsttid
Dim regn 10 år 221 l/sha
I=10 min 5 år 96 l/sha

Nuläge Efter exploatering Ökning
10 år 92 l/s 146 l/s 59%
5 år 40 l/s 64 l/s

Trummans kapacitet är 80l/s vid 5 promille
Trumman avvattnar även område A (80 l/s, 10 årsregn) i planområde N1
Trumman ska enligt de teoretiska beräkningarna utsättas för 170 l/s var 10 år, 
dvs över dess kapacitet. Vägdiket fungerar då som utjämningsmagasin.
Konsekvensen blir dock trumman dämmer flödet ut från området.

Område D2

Avvattningen sker mot Skärgårdsvägen
Utlopp genom trumma av ej känd dimension under väg. Trumman sköts av Vägverket
Området har tunt eller mycket tunt jordlager på berg vilket ger snabb avrinning och små möjligheter till fördröjning.
Diket vid skärgårdsvägen fungerar som utjämningsmagasin
Vattnet infiltrerar i vägkroppen och rinner ut norr om Skärgårdsvägen.

Nuläge
Yta Area  red Ared Yta Area  red Ared
Väg 600 m 0,18 0,6 0,11 Väg 600 m 0,18 0,8 0,14
Tomt 4,1 0,25 1,03 Tomt 4,1 0,4 1,64
Total yta 4,28 1,13 Total yta 4,28 1,78

Rinntid hastighet
tomt 70 m 0,2 m/s
väg 100 1 m/s
(dike 415 0,5 m/s)
tid 8 min

Återkomsttid
Dim regn 10 år 221 l/sha
I=10 min 5 år 96 l/sha

Nuläge Efter exploatering Ökning
10 år 250 l/s 394 l/s 57%
5 år 109 l/s 171 l/s

Om trummans dämmer fungerar vägdiket som fördröjningsmagasin

Efter exploatering

Efter exploatering
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Område E

Avvattningen sker mot Skärgårdsvägen
Utlopp genom trumma under väg
Området har tunt eller mycket tunt jordlager på berg vilket ger snabb avrinning och små möjligheter till fördröjning.
Diket vid skärgårdsvägen fungerar som utjämningsmagasin
Troligen infiltrerar vatten genom väguppbyggnaden 

Nuläge
Yta Area  red Ared Yta Area  red Ared
Väg 320 m 0,21 0,6 0,13 Väg 320 m 0,21 0,8 0,17
Tomt 3,1 0,25 0,78 Tomt 3,1 0,4 1,24
Total yta 3,31 0,90 Total yta 3,31 1,41

Rinntid hastighet
tomt 125 m 0,2 m/s
drändike 162 1 m/s
(dike 50 0,5 m/s)
tid 13 min

Återkomsttid
Dim regn 10 år 221 l/sha
I=10 min 5 år 96 l/sha

Nuläge Efter exploatering Ökning
10 år 199 l/s 311 l/s 56%
5 år 86 l/s 135 l/s

Trumman dämmer vid 10 års regn
Diket fungerar som fördröjningsmagasin

Område F

Avvattningen sker mot Skärgårdsvägen
Utlopp genom trumma under väg
Området har tunt eller mycket tunt jordlager på berg vilket ger snabb avrinning och små möjligheter till fördröjning.

Nuläge
Yta Area  red Ared Yta Area  red Ared
Natur 0,2 0,1 0,02 Natur - - -
Tomt 0,5 0,25 0,13 Tomt 0,7 0,4 0,28
Total yta 0,7 0,15 Total yta 0,7 0,28

Rinntid hastighet
tomt 125 m 0,2 m/s
tid 10 min

Återkomsttid
Dim regn 10 år 221 l/sha
I=10 min 5 år 96 l/sha

Nuläge Efter exploatering Ökning
10 år 32 l/s 62 l/s 93%
5 år 14 l/s 27 l/s

Efter exploatering

Efter exploatering

Uppdrag 221889
Beställare Värmdö kommun 4(5)
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Område G

Avvattningen sker mot Skärgårdsvägen/rondell
Området har tunt eller mycket tunt jordlager på berg vilket ger snabb avrinning och små möjligheter till fördröjning.

Nuläge
Yta Area  red Ared Yta Area  red Ared
Stor tomt 0,8 0,1 0,08 Stor tomt 0,8 0,1 0,08
Tomt 0,5 0,25 0,13 Tomt 0,5 0,4 0,20
väg - - - väg 80 m 0,024 0,8 0,02
Total yta 1,3 0,205 Total yta 1,3 0,28

Rinntid hastighet
tomt 105 m 0,2 m/s
tid 9 min

Återkomsttid
Dim regn 10 år 221 l/sha
I=10 min 5 år 96 l/sha

Nuläge Efter exploatering Ökning
10 år 45 l/s 62 l/s 37%
5 år 20 l/s 27 l/s

Efter exploatering

Uppdrag 221889
Beställare Värmdö kommun 5(5)


