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Sammanfattning 
För närvarande pågår detaljplaneläggning av området Gustavsberg 1:7, Västra 
Charlottendal i Värmdö. I den norra delen av planområdet (VärmdöBostäder) 
planeras tre flerbostadshus med 4-5 våningar och markparkeringar. I den södra 
delen (JM) planeras radhus och terrassvillor med privat parkering. Föreliggande 
dagvattenutredning har tagits fram som underlag för det pågående 
detaljplanearbetet. 

I rapporten beskrivs de lokala förutsättningarna för hantering av dagvatten, den 
nuvarande och framtida belastningen från området beräknas och åtgärder 
föreslås för att begränsa framtida flöden och föroreningsmängder till recipienten 
Farstaviken. 

Genomförda beräkningar visar att den planerade exploateringen utan åtgärder 
skulle innebära en ökat flöde och näringsbelastning till Farstaviken. Mängderna 
av tungmetaller och suspenderat material (partiklar) förväntas också öka efter 
exploateringen. 

Med konsekvent tillämpning av de åtgärder för lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD) som rapporten föreslår, i kombination med nedströms 
befintliga naturliga och anlagda fördröjningsanläggningar, är vår bedömning att 
den planerade exploateringen inte riskerar att negativt påverka förutsättningarna 
för att nå miljökvalitetsnormerna (MKN) för Farstaviken och Baggensfjärden.    
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1 Inledning 
På uppdrag av JM AB och VärmdöBostäder AB har WRS AB utfört en 
dagvattenutredning som underlag för det pågående detaljplanearbetet för 
fastigheten Gustavsberg 1:7. Detaljplanen ska möjliggöra för nya bostäder i 
form av lägenheter och radhus.  

Dagvattenutredningen ska: 

• Utifrån nytt planskissunderlag och analys av platsens förutsättningar 
utreda möjligheter för en flödesutjämnande och renande 
dagvattenhantering inom planområdet. 

 
• Beräkna dimensionerande flöden och utjämningsbehov för ny 

tillkommande ytor, samt redovisa flöden, föroreningsmängden och 
utjämnings- och reningsbehov för hela planområdet. 

 
• Redovisa konkreta exempel på LOD-åtgärder inom kvartersmark, som 

motverkar ökad föroreningsbelastning till ytvattenrecipienterna. 
Föreslagen hantering redovisas på planskiss och i rapport. 

 

2 Förutsättningar 

2.1 Områdesbeskrivning 

Planområdet är beläget 1,5 km från centrala Gustavsberg, väster om 
Gustavsbergsvägen och norr om Värmdö marknad. Området omfattar ca 2 
hektar och består av skogsmark. Sydväst om utredningsområdet ligger det 
tidigare reningsverket Tjustvik som sedan några år fungerar som pumpstation 
och längs med Blå Blomvägen öster om planområdet ligger bostäder, se Figur 1 
och Figur 2. 
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Figur 1. Utredningsområdet (röd

Bilden är ett utsnitt ur fastighetskartan

Figur 2. Flygbild på utredningsområdet (röd

markanvändning. Källa

2.2 Markförhållanden och

Området ligger på en höjd 
Möjligheterna för naturlig
har många lokala lågpunkter 
Figur 5). Det finns även några plana områden mellan kullarna på den västra 
sidan där vatten kan bli stående mellan regn 

Marken inom planområdet är
+31 och +39 m.  
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. Utredningsområdet (röd linje) är beläget väster om Blå Blom

Bilden är ett utsnitt ur fastighetskartan. 

ygbild på utredningsområdet (röd linje) med nuvarande 

markanvändning. Källa: hitta.se. 

Markförhållanden och topografi  

ligger på en höjd där marken består av urberg (se Figur 3). 
naturlig infiltration är därför relativt begränsade. Planområdet 
lågpunkter som fungerar som naturliga utjämningsmagasin

Det finns även några plana områden mellan kullarna på den västra 
vatten kan bli stående mellan regn (se Figur 5). 

Marken inom planområdet är kuperad och skogbevuxen och varierar mellan 

Dagvattenutredning för detaljplan för Gustavsberg 1:7, Västra Charlottendal, Värmdö. 

 
mvägen. 

 

Planområdet 
utjämningsmagasin (se 

Det finns även några plana områden mellan kullarna på den västra 

mellan 
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Figur 3. Utredningsområdets (ungefärlig utbredning markerad med blå linje) 

naturliga jordlager består av 

osammanhängande morän

2.3 Planerad förändring av

Detaljplanens syfte är att utveckla 
delen av området (VärmdöB
våningar och markparkeringar. I den södra delen (JM) planeras 
terrassvillor med privat parkering
utfyllningar bör undvikas. 

Föreslagen utformning av området 

2.4 Nuvarande

Avrinningen sker i dagsläget från det centrala höjdpartiet mot den lägre 
terrängen i alla riktningar. En naturlig vattendelare 
Ytvattnet från den norra delen av området rinner ner
sedan norrut, bl.a. via 
Farsta slottsvik. 
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. Utredningsområdets (ungefärlig utbredning markerad med blå linje) 

naturliga jordlager består av fyllning på torv och urberg med tunt 

osammanhängande morän. Utsnitt från SGU:s jordartskarta. 

Planerad förändring av området 

te är att utveckla området till ett bostadsområde. I den 
delen av området (VärmdöBostäder) planeras tre flerbostadshus med 4
våningar och markparkeringar. I den södra delen (JM) planeras radhus och 

privat parkering. Terränganpassning ska eftersträvas och 
utfyllningar bör undvikas.  

Föreslagen utformning av området illustreras på Figur 5. 

Nuvarande avvattning 

Avrinningen sker i dagsläget från det centrala höjdpartiet mot den lägre 
i alla riktningar. En naturlig vattendelare finns centralt på höjden

orra delen av området rinner ner från höjden och rör sig 
bl.a. via ett dike som passerar Gustavsbergs ridhus och rinner ut i 

Dagvattenutredning för detaljplan för Gustavsberg 1:7, Västra Charlottendal, Värmdö. 

. Utredningsområdets (ungefärlig utbredning markerad med blå linje) 

. I den norra 
ostäder) planeras tre flerbostadshus med 4-5 

radhus och 
ing ska eftersträvas och 

Avrinningen sker i dagsläget från det centrala höjdpartiet mot den lägre 
finns centralt på höjden. 

från höjden och rör sig 
och rinner ut i 
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Vatten som avrinner från den östra och södra delen av området leds via 
terrängen och den dikesanvisning som finns utmed Blå Blomvägen ner mot 
parkeringen söder om området där det kan infiltrera ner i det makadamfyllda 
utjämningsmagasin som ligger under parkeringen (det så kallade magasin 2). 
Det är dock osäkert om allt vatten infiltrerar ner i magasinet eller om det vid 
höga flöden istället rinner ut på parkeringen och/eller Blå Blomvägen.   

 

 

Figur 4. Det flacka diket utmed Blåblomvägen ska leda vattnet till det 

makadammagasin som finns under parkeringen, men det finns risk för att 

vattnet bräddar ut på vägen. Foto WRS. 

Magasinet under parkeringen dräneras i sin tur till det dike som finns söder om 
parkeringen. Till detta dike leds också dagvatten från det stora 
utjämningsmagasin som finns under Värmdö marknad. Vattnet rinner sedan 
vidare till ett våtmarksområde öster om Blå Blomvägen och därifrån vidare i 
ledning utmed Gustavsbergsvägen, för att slutligen mynna i den inre delen av 
Farstaviken. 

En mindre del av planområdet avrinner ytledes mot väster, utmed 
ledningsstråket mot Tjustviks pumpstation.  

Avrinningen från det idag skogbeklädda planområdet genomgår alltså 
flödesutjämning i många steg, både lokalt inom området och även i de 
utjämningsmagasin som anlagts i dagvattensystemet nedströms.  
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Figur 5. Nuvarande avrinning från planområdet, utritat på illustrationsplan 

daterad 2017-05-23. Illustrationen finns även i format A3 i bilaga 1.  

2.5 Recipienten Farstaviken 

Recipient för planområdet är Farstaviken. Farstaviken är en trösklad vik i 
Baggensfjärden, Östersjön. Viken har ett största djup på knappt 20 meter. 
Tidigare har den tjänat som recipient för avloppsvatten från både Gustavsbergs 
samhälle och från den gamla porslinsfabriken. Som ett resultat av detta är 
bottensedimentet förorenat och vattnet mycket näringsrikt. På bottnen råder 
syrefria förhållanden året runt. 

Farstaviken måste alltså med nuvarande status bedömas vara en olämplig 
recipient för alla slags förorenade vatten, även dagvatten, trots att skyddsvärdet 
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inte är så stort i dagsläget. Utgångspunkten måste vara att utsläppen ska minska 
och recipientens status förbättras. 

Baggensfjärden (vattenförekomst SE591760-181955) har som helhet 
otillfredsställande ekologisk status och når inte upp till miljökvalitetsnormen 
(MKN) god status baserat på biologiska parametrar som indikerar övergödning. 
Till år 2027 ska Baggensfjärden nå god ekologisk status.  

Baggensfjärden uppnår heller ej god kemisk ytvattenstatus. Ämnen som inte 
uppnår god kemisk status i vattenförekomsten är kvicksilver, kadmium, bly och 
tributyltenn-föreningar. Även halten av polybromerade difenyletrar (PBDE) 
bedöms överskrida gränsvärdet i fisk (det gäller för alla ytvatten i landet). 
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel i bl.a. 
textil, möbler, plastprodukter, elektroniska produkter och byggnadsmaterial. 
(http://viss.lansstyrelsen.se/ 2017-06-09) 

2.6 Grundvattenrecipient 

I VISS (https://viss.lansstyrelsen.se/) finns inga registrerade vattenförekomster 
för grundvatten inom området.  

2.7 Markföroreningar 

Det finns inga uppgifter om markföroreningar inom planområdet och det 
bedöms som osannolikt att det skulle förekomma.  

2.8 Mål och krav för dagvattenhanteringen 

2.8.1 Värmdö kommuns dagvattenpolicy 

Värmdö kommun har tagit fram en dagvattenpolicy1 för att vägleda boende, 
fastighetsägare, kommunens handläggare med flera i frågor som rör 
dagvattenhanteringen. I kommunen är det i första hand recipienten eller den 
mottagande markens känslighet som avgör hur dagvattenhanteringen ska se ut. 
Policyn redovisar riktlinjer för hur dagvattenhanteringen bör ske inom 
kommunen samt ger fakta angående dagvatten och dagvattenhantering. 
Dagvattenpolicyn har varit styrande för detta utredningsarbete. 

 
Dagvattenpolicyn antogs i mars 2012 och innebär att kommunen ska arbeta för 
att: 

• Dagvatten tas om hand så nära källan som möjligt. 

• Grundvattenbalansen bibehålls. 

• Övergödning och förorening av grundvatten, insjöar och vattendrag 
minimeras. 

• Dagvatten och spillvatten separeras. 

                                           
1
 Dagvattenpolicy för Värmdö kommun, antagen 2012-03-14.  
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• Skador på fastigheter och andra anläggningar inte uppkommer. 

• Ny bebyggelse planeras så att även framtida, högre flöden kan hanteras 
utan risker. 

• Bebyggelsemiljön berikas och att vattenprocesserna synliggörs. 

• Snöupplag lokaliseras till lämpliga platser så att förorenat smältvatten 
inte släpps ut i miljön. 

 
Dagvattenhanteringen ska ske enligt följande prioriteringsordning: 

1. Hårdgjorda ytor 

Andelen hårdgjorda ytor ska minimeras för att minska dagvattenavrinningen. 

2. Källsortera 

Källsortera dagvattnet, så att inte ”rent” dagvatten förs till en yta där det 
förorenas, eller blandas med sådant dagvatten som redan är förorenat. 

3. LOD 

Dagvatten från hårdgjorda ytor bör tas om hand så nära källan som möjligt. 
Detta sker företrädelsevis genom olika metoder för lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD). 

4. Öppen avledning 

Det vatten som inte kan infiltrera nära källan, bör om möjligt avledas i öppna 
avrinningsstråk. I dessa utjämnas det avrinnande flödet under vattnets transport, 
samtidigt som en viss avskiljning av föroreningar sker. 

5. Samlad fördröjning eller rening 

Om det avrinnande dagvattnet inte kan tas om hand inom det område där det 
genereras kan fördröjnings-/reningsanläggningar anläggas längre ned i 
systemet. Öppna anläggningar är att föredra eftersom de både har en renande 
och fördröjande funktion, samtidigt som de ger ett positivt inslag i 
boendemiljön. 

6. Till recipient 

Om det är uppenbart att dagvattnet inte är förorenat eller att det inte blir några 
hydrauliska problem p.g.a. höga dagvattenflöden kan det ledas direkt till 
recipient eller markområde via dagvattenledning eller dike. 

För högfrekventerade parkeringar med fler än 10 platser anges i 
dagvattenstrategin att slam och olja bör avskiljas innan dagvatten leds vidare till 
recipient. Detta kan ske både med hjälp av en traditionell oljeavskiljare eller 
genom naturliga processer i omkringliggande mark. Det parkeringar som blir 
aktuella i planområdet kommer inta att vara högfrekventerade, men principerna 
ovan föreslås ändå tillämpas.  

2.8.2 Försämringsförbudet 

Miljökvalitetsnormerna för vatten (MKN) är bindande för tillsyns- och 
tillståndsmyndigheter. En verksamhet/åtgärd får inte tillåtas om den kan orsaka 
en försämring av statusen för en vattenförekomst eller äventyra uppnåendet av 
god status/god potential hos en vattenförekomst. Det innebär att Länsstyrelsen 
vid prövning av en detaljplan ska upphäva kommunens antagandebeslut, om det 
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finns risk för planen leder till försämrad vattenstatus, i detta fall i Farstaviken. 
Det är därför viktigt att åtgärder görs för att motverka en föroreningsbelastning 
från planområdet.  

3 Dagvattenflöden  

För bestämning av dimensionerande flöden har rationella metoden använts  
(Formel 1). Det är en statistisk överslagsmetod som lämpar sig för mindre 
områden (upp till cirka 50 hektar) med liknande rinntider inom området. 

 
Formel 1. Rationella metoden, beräkning av dimensionerande flöde.  

   
���� = � ∙ � ∙ 	(��) ∙ �� 

   
  qdim = dimensionerande flöde [l/s] 
  A = avrinningsområdets area [ha] 
  φ = avrinningskoefficient [-] 
  i(tr) = dimensionerande nederbördsintensitet [l/s ha], beror på 
            regnets återkomsttid 
  kf = klimatfaktor [-] 
 

Dimensionering görs utifrån ett 10-årsregn och i resultaten redovisas även 
dimensionerande flöden för 2-, 20- och 100-årsregn (Q2, Q20 och Q100). 
Dimensionerande varaktighet är 10 minuter till följd av antagna rinntider 
mindre än 10 minuter. Under dessa förutsättningar gäller regnintensiteten 
228 l/s enligt Dahlström 20102. 

Befintligt område klassas som kuperat skogsområde och utifrån 
illustrationsplanen har framtida markanvändning indelats i kategorierna 
flerfamiljshusområde och radhusområde.  

Resultaten av beräkningarna visar att de dimensionerande flödena i planområdet 
förväntas blir fyra gånger större efter exploatering om inga åtgärder görs för att 
fördröja flödet (Tabell 1). I och med ökad hårdgörning innebär det att 10-
årsflödet ökar från 57 l/s till 228 l/s då den viktade avrinningskoefficienten ökar 
från 0,1 till 0,4. Avrinningskoefficienten beskriver andelen av nederbörden på 
en yta som förväntas avrinna på ytan (i det flesta fall till ett dagvattensystem). 

 

  

                                           
2
 Dahlström, B. 2010. Regnintensitet – en molnfysikalisk betraktelse. Svenskt Vatten 
Utveckling Rapport 2010-05. 
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Tabell 1. Resultat av beräkningar för dimensionerande flöden. 
Markanvändning och avrinningskoefficienter (φ) enligt P110. Arealer är 
beräknade utifrån ortofoton och illustrationsplan. Reducerad area är arealen 
för markanvändningen gånger den markanvändningsspecifika 
avrinningskoefficienten. Flöden är beräknade för 2- (Q2), 10- (Q10), 20- (Q20) 
och 100-årsregn (Q100) enligt rationella metoden (inklusive klimatfaktor 
1,25).  

Markanvändning 
Areal Φ Red. 

Area Q2 Q10 Q20 Q100 

Ha [-] ha l/s l/s l/s l/s 

        
Nuvarande 

       
Skogsmark, bergig och kuperad 2 0,1 0,2 34 57 72 122 

        
SUMMA NUVARANDE 2 0,1* 0,2 34 57 72    122  

        
Framtida 

       
Flerfamiljshusområde 0,9 0,4 0,36     60 103 129  220 

Radhus/kedjehusområde 1,1 0,4 0,44     74  125 214  269  

        
SUMMA FRAMTID 2 0,4* 0,8    134 228 287  489 

        
Ökning 

l/s 
  

101 171 215  367 

                    300 % 
*Viktad avrinningskoefficient för hela området. 

Områdets flödesutjämnande förmåga är idag med en genomsnittlig 
avrinningskoefficient av 0,1 är god. Efter exploatering ökar den genomsnittliga 
avrinningskoefficienten till 0,4.  

För att flödet inte ska öka från området vid ett dimensionerande 10-årsregn har 
en magasinsberäkning utförts enligt Svenskt Vatten P1103. Beräkningen ger ett 
magasinsvolymsbehov på 92 m3 för att flödet inte ska öka från planområdet i 
och med exploateringen. Beräkningen har tagit hänsyn till en klimatfaktor på 
1,25. 

Det befintliga magasinet under parkeringen sydöst om planområdet (det så 
kallade magasin 2) har enligt projekteringshandlingarna en magasinsvolym för 
dagvatten på 750 m3. Här finns alltså en tillgänglig volym som vida överstiger 
behovet för hela området på 92 m3. Det är dock endast ca halva planområdet 
som avvattnas mot magasinet. I övriga avvattningsriktningar finns också 
naturliga utjämningsmöjligheter i terrängen utanför planområdet som effektivt 
bedöms utjämna flöden. Det kommer med de förslag som ges i kapitel 5 också 
finnas goda möjligheter att utjämna flöden inom planområdet. 

Vid ett 100-årsregn med 10 minuters varaktighet blir det maximala flödet i 
storleksordningen 489 l/s per hektar. Detta flöde behöver inte anpassas för 
framtida klimatförändringar eftersom intensiteten på de största regnen inte 
förväntas öka i framtiden4. Under den första timmen av ett 100-års regntillfälle 
kommer nästan 60 mm regn vilket på nybyggnadsområdets reducerade yta av 
0,8 hektar skulle leda till en volym på 480 m3. Denna kan delvis magasineras 
inom planområdet och i angränsande anlagda och naturliga magasin, men det 

                                           
3
 Svensk Vatten P110 Kap 10.6, Magasinsberäkning med hänsyn till rinntid enligt 
Dahlström 2010 för varaktigheter upp till 1 dygn. 
4
 Lars Bengtsson, 2014, Svenskt Vatten Utveckling rapport 2014-19, Identifiering av 
extrema händelser och dess översvämningskonsekvenser i tätort 



 

Dagvattenutredning för detaljplan för Gustavsberg 1:7, Västra Charlottendal, Värmdö. 
WRS AB. Upprättad 2017-06-22 

13 (23) 

krävs, som i all planering av ny bebyggelse, även säkra avrinningsvägar för att 
hantera det flöde anläggningarna inte hinner hantera.  

4 Beräknad föroreningsbelastning 

4.1  Föroreningsbelastning utan åtgärder 

Den totala närsalts- och föroreningsbelastningen med dagvatten från 
planområdet har beräknats utifrån nuvarande och framtida markanvändning i 
planområdet med hjälp av StormTac. StormTac är en statistisk modell som 
utifrån markanvändning och årsnederbörd beräknar förväntade halter och 
mängder av föroreningar i dagvattnet. Modellen använder sig av 
avrinningskoefficienter och schablonhalter som är markanvändningsspecifika.  

Beräkningen beskriver en framtida situation utan lokalt omhändertagande av 
dagvatten, som en grund för att beskriva åtgärdsbehovet i det planerade 
området. 

Årsmedelnederbörden för Värmdö är 616 mm5. Notera att 
avrinningskoefficienterna som används för beräkning av föroreningsbelastning 
skiljer sig något från avrinningskoefficienterna som avser dimensionerande 
flöden i avsnitt 3. Utifrån illustrationsplanen har planerad framtida 
markanvändning indelats i kategorierna radhus/kedjehusområde och 
flerfamiljshusområde. I beräkningen tas inte hänsyn till åtgärder för att utjämna 
eller rena dagvatten. 

Tabell 2. Beräknad årsavrinning och belastning av näringsämnen (P och N), 
partiklar (SS) och oljeföroreningar före och efter planerad exploatering. 
Avrinning och belastning är även uppdelade på varje markanvändningstyp i 
nuvarande och framtida planområde. Resultaten är beräknade med StormTac. 
Situationen efter exploatering är om inga utjämnande och renande åtgärder 
vidtas.  

Markanvändning 
Areal ϕ Red. Area Årsavrinning P N SS Olja 

ha [-] ha m
3
 kg/år kg/år kg/år kg/år 

         
Nuvarande 

        
Skogmark 2 0,05 0,1 616 0,07 1,6 23 0,17 

         
Summa 2 0,05* 0,1 616 0,07 1,6 23 0,17 

         
Framtida 

        
Radhus/kedjehusområde 1,1 0,4 0,44 2720 0,5 3,2 98 1,3 

Flerfamiljshusområde 0,9 0,4 0,36 2220 0,8 4,0 175 1,8 

Summa 2 0,4* 0,8 4940 1,3 7,2 273 3,1 

         

Differens    
      + 4324 +1,2 +5,6 +250 +2,9 

           
* Viktad avrinningskoefficient för hela området. 
 

 

En jämförelse av fosformängderna i dagvattnet före och efter exploatering visar 
på en ökning 0,07 kg till 1,3 kg. 

                                           
5
 SMHI, 2016. Luftwebb. [http://luftwebb.smhi.se/] 
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Beräknade förändringar av mängderna tungmetaller, suspenderat material 
(partiklar) och organiska föreningar redovisas i Tabell 3. Årsmängderna av 
metaller, olja och partiklar förväntas öka efter exploateringen om inga åtgärder 
vidtas.  

Alla angivna förändringarna är små i absoluta mängder och ligger förmodligen 
nära beräkningarnas felmarginal. Föroreningsbelastningen beräknas öka för alla 
ämnen jämfört med före exploatering, som visats i Tabell 2 och 3, vilket beror 
på att områdets markanvändning efter exploatering utgörs av bostadsområde.  
 

Tabell 3. Beräknad belastning av tungmetallerna bly, koppar, zink, kadmium, 
krom, nickel och kvicksilver före och efter planerad exploatering. 
Belastningen är även uppdelad på varje markanvändningstyp i nuvarande och 
framtida planområde. Resultaten är beräknade med StormTac. 

Markanvändning 
Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg 

g/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år 

        
Nuvarande 

       
Skogsmark 5 10 25 0,2 1 1 0 

Summa 5 10 25 0,2 1 1 0 
 
        
Framtida 

       
Radhus/kedjehusområde 26 54 180 1,3 13 15 0 

Flerfamiljshusområde 38 75 250 1,8 30 23 0 

        
Summa 64 129 430 3,1 43 38 0 

        

Differens 
+59    +119 +405 +2,9   + 42 +37 +/-0 

       
 

5 Förslag till dagvattenhantering 
Nedan beskrivs förslag på hur dagvattenhanteringen i området kan utformas för 
att skapa lokal fördröjning och rening av dagvatten. Dagvatten från 
bostadsområden är vanligtvis måttligt förorenat, men samtidigt är belastningen 
från den nuvarande naturmarken mycket liten. När området exploateras behöver 
därför åtgärder göras för att belastningen inte ska öka till recipienten 
Farstaviken.  

Även om ambitionen är att eftersträva terränganpassning och undvika 
utfyllningar, så kommer det i praktiken inom delar av området att behöva göras 
utfyllningar för att förbereda marken för bebyggelse. Om utfyllningar görs med 
makadam (som har en stor porvolym) så kan dessa fungera som 
utjämningsmagasin. Denna möjlighet bör beaktas i samband med 
detaljprojekteringen.  

Åtgärdsförslagen illustreras i Figur 6 och på bilaga 2.  
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Figur 6. Föreslagen dagvattenhantering inom planområdet. Illustrationen 

finns även i format A3 i bilaga 2. 

5.1 Åtgärder i södra planområdet  

I den södra delen (JM) planeras radhus och terrassvillor med privat parkering. 
För de villor och radhus som planeras i väster och söder finns goda 
förutsättningar att avvattna tomtmarken ut mot omgivande terräng i många 
punkter och på så sätt undvika koncentrerade dagvattenflöden. För radhus i 
öster behöver dränering från tomtmark avledas mer samlat. Vatten som inte kan 
infiltrera utan behöver avledas på ytan kan avledas via lokalgator eller 
dikesstråk.  
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Tomtmark 

• Tak avvattnas via stuprör med utkastare till grönytor. Den lokala 
fördröjningen kan förstärkas genom att mindre stenkistor anläggs för 
omhändertagande av takvatten.  

• Dräneringsvatten avleds i första hand mot omgivande mark i 
planområdets ytterkanter. För tomter i öster så kan dräneringen behöva 
samlas upp i gemensamma ledningstråk.   

 

Figur 7. Exempel på takvatten som avleds via ränndal till mindre stenkista 

respektive gräsmatta. Foto WRS (tv), www.steriks.se (th). 

Privata parkeringar 

Parkeringsplatser på tomtmark förslår luta mot anslutande gräsmattor på 
tomtmark, så att eventuella föroreningar kan fastläggas i denna mark. Marken 
behöver ha en svag lutning mot gata så att överskottsvatten vid kraftigare regn 
inte rinner in mot husen. 

Lokalgator 

Lokalgator föreslås utföras utan rännstensbrunnar. Vatten avleds i stället till 
makadamdiken på den lägre liggande sidan av gatan (se Figur 8 och 9). Det 
vatten som inte hinner infiltrera ska röra sig utmed gatan och vidare till diken 
som leder vidare vatten till omgivande terräng.  
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Figur 8. Exempel på makadamdike utmed lokalgatan Kvarndammsringen, 

Charlottendal. Makadamdiket. I diket finns på några ställen kupolbrunnar 

som ansluter till dröneringsledningen för att hantera höga flöden. Foto WRS. 

 

 

Figur 9. Principskiss makadamdike. Notera att andra materialfraktioner än de 

som illustreras i figuren kan användas. Illustration WRS. 

5.2 Åtgärder i norra planområdet 

I den norra delen av området (VärmdöBostäder) planeras tre flerbostadshus med 
4-5 våningar och markparkeringar. Även här är förutsättningarna goda för att 
avvattna dagvatten ytledes mot omgivande mark.  

Tak 

Tak avvattnas via stuprör med utkastare till grönytor. Den lokala fördröjningen 
kan förstärkas genom att stenkistor anläggs för omhändertagande av takvatten. 
Marken från huskropparna bör ha en svag lutning så att takvatten kan avrinna 
mot omgivande terräng från husen.  
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Gårdsmark 

Hårdgjorda gårdsytor bör avvattnas mot angränsande grönytor och planteringar. 
Planteringar (växtbäddar) kan utföras med en lite nedsänkning relativt den 
hårdgjorda ytan. På så sätt skapas en fördröjningsvolym på växtbädden. 
Gårdsytor bör i så stor utsträckning som möjligt utföras med genomsläppliga 
material.  

Parkeringsplatser 

För parkeringsytor bör principen vara att olja och andra trafikrelaterade 
föroreningar ska kunna avskiljas innan vattnet leds ut från planområdet. 
Förslagsvis avleds de större parkeringsytorna till angränsande gräsytor eller så 
kallade infiltrationsstråk (se Figur 10 och Figur 11), där föroreningar som olja 
kan fastläggas och brytas ner i markprofilen.   

 

 

Figur 10. Infiltrationsstråk utmed gata. Foto WRS. 

 

Figur 11. Principskiss infiltrationsstråk. Illustration WRS. 
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Figur 12. Parkering med genomsläpplig beläggning i Malmö (Augustenborg). 

Foto WRS. 

5.3 Behov av åtgärder utanför planområdet 

Det system för avledning och fördröjning av dagvatten som kommer att ta emot 
dagvatten från det nya planområdet kan behöva ses över och förbättras för att 
säkerställa en fortsatt god funktion.  

Vatten som avrinner utmed Blå Blomvägen 

Diket utmed Blå Blomvägen är mycket grunt och det finns risk för att vatten 
rinner ut på gatan vid högre flöden. Diket verkar ursprungligen varit ett 
makadamdike, som med tiden fyllts med jord. Diket behöver ses över och 
makadamen kan behöva bytas ut. Diket hade ursprungligen kontakt med 
magasinet under parkeringen (det så kallade magasin 2), men i dagsläget finns 
risk för att vattnet i stället rinner ut på vägen (se Figur 4). 

Förslagsvis anordnas en mer definierad anslutningspunkt till magasinet under 
parkeringen, t.ex. med en brun med sandfång (för att minska risken för att 
magasinet sätter igen).  Det är viktigt att vattnet från planområdet ansluts till 
magasinet, då det är utformat och dimensionerat för att hantera flödet från detta 
område.  
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Figur 13. Befintligt dike utmed Blå Blomvägen. Foto WRS. 

Vatten som avrinner direkt mot befintlig parkering i sydost  

Även väster om parkeringen så finns risk för att infiltrationszonerna (som 
planerades vi projekteringen) som kan leda ner vatten till magasinet under 
parkeringen har satt igen. Detta bör undersökas och åtgärdas om det finns 
behov.    

 

Figur 14. Parkeringen fotograferad från väster. Foto WRS. 
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Vatten som avrinner mot Värmdö marknad i söder  

Dagvatten från den sydvästra delen av den planerade villabebyggelsen rör sig 
mot söder utmed VA-stråket och den tidigare kraftledningsgatan mot baksidan 
av Värmdö marknad. I dagsläget verkar vattenflödet dämmas norr om det 
uppfyllda område som tidigare var uppställningsplats för tillfällig 
fjärrvärmepanna. Möjligtvis infiltrerar vattnet i denna fyllning. I samband med 
exploateringar av området behöver det säkerställas att dagvattnet kan ledas 
vidare från detta område mot öster och magasinet under parkeringen.  
 

 

Figur 15. Lågpunkt bakom Värdö marknad dit vatten från den sydvästra 

delen av planområdet letar sig. I bakgrunden syns det uppfyllda område som 

tidigare var uppställningsplats för tillfällig fjärrvärmepanna. 

Vatten som avrinner mot väster 

Dagvatten som avrinner från den planerade villabebyggelsen mot väster hamnar 
i ett mycket flackt markparti direkt väster om de tänkta villorna. Detta 
markområde kan behöva en försiktig dränering för att undvika att vatten blir 
stående under längre perioder. Det är annars risk för att dessa vattensamlingar 
ger upphov till mycket myggor.  
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Figur 16. Flackt område väster om den planerad villabebyggelsen som tidvis 

står översvämmat. 

Vatten som avrinner mot nordost utmed GC-väg 

Diket utmed GC-vägen öster om planområdet, som går i nordlig riktning, är 
mycket flackt och grunt. Här kan det finnas behov att fördjupa och bredda detta 
dike för att vatten från planområdet inte ska rinna ut på GC-vägen vid kraftiga 
regn. 

 

Figur 17. Vägikde utmed GC-väg öster om området (bild mot norr). 
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Vatten som avrinner mot norr 

Det vatten som avrinner mot norr kommer att passera naturliga lågpunkter i 
terrängen utanför planområdet där ytterligare fördröjning kommer att ske.  

5.4 Hantering av extremregn 

För att inte riskera att byggnader och annan infrastruktur kommer till skada och 
för att undvika översvämningar inom området vid extrem nederbörd (t.ex. 100-
årsregn) ska höjdsättningen efter exploatering möjliggöra att dagvatten från 
området avleds ytledes på lokalgator och i avrinningsstråk/diken med hög 
kapacitet.  

6 Bedömda effekter av föreslagna åtgärder 
Med de åtgärder som föreslås in inom planområdet och de naturliga och anlagda 
fördröjningsanläggningar som finns nedströms planområdet så är vår 
bedömning av flödesbelastningen på systemet nedström kommer att öka endast 
marginellt. Med föreslagna åtgärder bedöms även föroreningsbelastningen även 
i framtiden att vara mycket låg från området och kommer således inte begränsa 
möjligheterna att uppnå god vattenstatus i Farstaviken.  

Reningsbehovet för de typiskt dagvattenrelaterade ämnena fosfor, koppar och 
zink är enligt StormTac-beräkningen 90-95 % för att inte transporten från 
området ska öka. Med föreslagna renings- och fördröjningsåtgärder inom 
planområdet kan den partikelbundna andelen av dessa föroreningar avskiljas 
lokalt, vilket motsvarar 50-70 % av föroreningsmängden. Kvarvarande 
lösta/finpartikulära föroreningsmängder kommer till mycket stor del att 
avskiljas i de naturliga och anlagda fördröjningsanläggningar som finns 
nedströms planområdet.  
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