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Sammanfattning
Arbetet med en ny detaljplan för fabriksområdet (Gustavsbergs porslinsfabrik)
pågår. Planen ska i första hand skapa förutsättning för rivning av delar av den
äldre industribebyggelsen och för ändrad markanvändning från industri till
småskalig centrumhandel och bostäder.
Denna utredning beskriver övergripande förutsättningar för
dagvattenhanteringen såsom markförhållanden, avrinningsområdet, befintliga
dagvattenledningar, beräknade dagvattenflöden och föroreningsmängder.
Vidare beskrivs effekter av framtida klimatförändringar som berör
dagvattenhanteringen. Slutligen ges förslag till principer för en lokalt
reducerande och fördröjande dagvattenhantering. En särskild redovisning av
förutsättningarna för en reningsanläggning i Farstaviken ges också.
Planområdet på ca 25 ha karakteriseras av mycket hög hårdgörningsgrad, där de
bebyggda och hårdgjorda ytorna framför allt utgörs av stora takytor och stora
asfalterade ytor i form av parkeringar och uppställningsytor. Avrinningsområdet
har bestämts till 106 ha och omfattar ett område som sträcker sig från
Farstaviken i norr, till Värmdö marknads norra del i söder, och till kyrkogården
och delar av bostadsområdet Hästhagen i öster. I väster följer vattendelaren
höjdryggarnas topografi väster om fabriksområdet och bostadsområdet vid
Charlottendalsvägen. De till ytan dominerande markanvändningsslagen vid
sidan av fabriksområdet är bostadsområden och skog. Recipienten Farstaviken
är mycket näringsrik. På bottnen råder syrefria förhållanden året runt och
bottensedimentet är förorenat av bl a den tidigare industriverksamheten.
Detaljplanen beräknas innebära något minskade flöden och föroreningsmängder
till följd av den förändrade markanvändningen, även utan vidtagna LODåtgärder. Exempelvis beräknas utsläppen av fosfor, kväve och partiklar minska
med 4 kg, 40 kg respektive 2-3 ton. Förväntat varmare vintrar till följd av
klimatförändringar ger i framtiden minskad vårflod och minskade
flödesvariationer i Kvarnsjön och Kvarndammens vattensystem, och
följaktligen minskad risk för överbelastning av huvuddagvattenledningen, den
s.k. ”varma rännan”. Effekten av förväntade, högre havsnivåer i framtiden är
osäker då varma rännans och andra ledningars nivå inte varit kända.
Principer för reducering, fördröjning och rening av dagvatten från samtliga
bebyggda eller hårdgjorda ytor inom planområdet föreslås. Förslagen bedöms
ge mycket god flödesreducering och fördröjning, samt kraftigt minskade
föroreningsutsläpp från de ytor som omfattas av hanteringen.
Ytbehovet för en reningsanläggning för dagvatten från område A2 (” varma
rännan”) beräknas ligga inom intervallet 1400-7300 m2 och för en anläggning
som även inkluderar centrumdagvattnet, inom intervallet 3300- 17 000 m2.
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1 Inledning
Gustavsbergs samhälle är uppvuxet kring den gamla porslinsfabriken, centralt
belägen i tätorten, på södra sidan om Farstavikens innersta del. De gamla
fabrikslokalerna är nu på väg att lämnas, varför nya användningsmöjligheter för
fabriksområdet med dess attraktiva läge har uppstått. Fabriksområdets läge
framgår av figur 1.
Under 2009 blev planprogrammet som berör hela Gustavsbergs centrala delar
färdigt och nu pågår arbetet med nya detaljplaner inom projektområdet, bl a en
ny detaljplan för fabriksområdet. Detta detaljplanearbete syftar i första hand till
att skapa förutsättning för rivning av delar av den äldre storskaliga
industribebyggelsen och ändrad markanvändning från industri till småskalig
centrumhandel och bostäder, enligt förebild från bl a Järla sjö i Nacka.

Figur 1. Karta över Gustavsbergs centrala och södra delar. Fabriksområdets
läge har ringats in med röd markering.

Förutsättningarna för dagvattenhantering och konsekvenser av föreslagen
inriktning och ombyggnation av Gustavsbergs fabriksområde har behövt
klarläggas som underlag för detaljplanearbetet. En särskild redovisning av
förutsättningarna (flöden och ytbehov) för en lösning med skärmbassäng i
Farstaviken har även efterfrågats, både som separat lösning för "varma rännans"
dagvatten och som gemensam lösning med centrumområdets dagvatten.
I rapporten redovisas:
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−

karterat avrinningsområde och markanvändning, beräknad årsavrinning
och dagvattenburna föroreningstransporter före och efter förändrad
markanvändning

−

en översiktlig bedömning av konsekvenser för dagvattenhanteringen till
följd av detaljplanens genomförande

−

dimensionerande dagvattenflöden inom detaljplaneområdet per
huvuddelområde

−

en översiktlig bedömning av behovet av ytterligare ledningskapacitet i
framtiden med hänsyn till förutsebara förändringar till följd av
klimatförändringar

−

övergripande förslag på framtida dagvattenhantering

−

tekniska förutsättningar för en dagvattenreningsanläggning i
Farstaviken, dels för enbart dagvattnet från ”varma rännan” och dels för
en kombinerad anläggning för både dagvattnet från ”varma rännan” och
centrumdagvattnet

Uppdraget har utförts av Daniel Stråe, Rickard Olofsson och Jonas Andersson
på WRS Uppsala AB. Värmdö kommuns representant har varit Robert Berg på
VA-kontoret.

2 Metodik och underlagsmaterial
En första okulär bedömning av avrinningsvägar, lokala vattendelare och
markanvändning inom och i anslutning till fabriksområdet gjordes vid ett
platsbesök 2010-02-16. Den fortsatta bestämningen av det tekniska
avrinningsområdet har gjorts i CAD utifrån digitalt topografiskt underlag
(höjdsystem RH00) och ledningskarta som erhållits från kommunen.
Kompletterande uppgifter, bl a om nuvarande och prognostiserad årsdygntrafik
på Gustavsbergsvägen, har erhållits från kommunen på startmöte och via mejl.
För vissa nybebyggda områden har Håkan Dillman, som tidigare arbetat för JM
i området, tillfrågats om förekomst av ledningar. Även handlingar från
projekteringen av COOP-området har nyttjats. Det kan inte uteslutas att
kännedom om vissa ledningar saknats under utredningsarbetet. Information om
ledningsdimensioner och vattengångar (lutningar) har endast undantagsvis
funnits att tillgå i underlaget.
För översiktlig bestämning av Kvarnsjöns och Kvarndammens
avrinningsområde har länsstyrelsens digitala kartfunktion på nätet nyttjats.
Kartering av markanvändning inom avrinningsområdet för fabriksområdet har
gjorts i CAD utifrån digitalt kartunderlag, platsbesök och flygbilder. För
beräkningsmetoder och antaganden för föroreningsberäkningar, se avsnitt 4.
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Uppgifter från programskedet om planområdet och markförutsättningar har
hämtats från Värmdö kommuns hemsida.
Uppgifter om framtida avrinning och reducerad yta från centrumområdet för
bestämning av ytbehov för en gemensam dagvattenreningsanläggning i
Farstaviken har hämtats från WSP:s dagvattenutredning från 2008 som erhållits
av kommunen.
Samtliga figurer och foton i huvudrapport och bilagor är producerade av WRS
om inte annat anges.

3 Förutsättningar
3.1 Aktuellt detaljplaneområde
Det aktuella planområdet för fabriksområdet omfattar ca 25 ha och begränsas i
norr av Farstaviken, i öster av Gustavsbergsvägen (med vissa små avvikelser), i
söder av Idrottsvägen och i väster av Rättarvägen och Båtvägen (figur 2).

Figur 2. Aktuellt detaljplaneområde för Gustavsbergs fabriksområde.

Planområdet karakteriseras av mycket hög hårdgörningsgrad, där de bebyggda
och hårdgjorda ytorna framför allt utgörs av stora takytor, bl a på fem stora
fabriks-/industribyggnader, samt stora asfalterade ytor i form av parkeringar och
uppställningsytor (figur 2 och 3).
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Figur 3. Området karaktäriseras av stora fabriks-/industribyggnader
och asfalterade ytor, framför allt i form av parkeringar.
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1

3.2 Markförhållanden

Fabriksområdet är till stora delar utfyllt. Utfyllnadens mäktighet är bara
undantagsvis känd. Den naturliga jorden under fyllningen består enligt SGU:s
jordartskarta av glacial lera. Lerdjupet är inte känt men ökar sannolikt norrut
mot Farstaviken. Infiltration av nederbörd kan ske i moränen i
övergångszonerna mellan leran i dalgången och omgivande höjdpartier i söder,
öster och väster. Grundvattnet förväntas sedan röra sig under leran norrut mot
Farstaviken. Det antas även finnas ett övre grundvattenmagasin i
fyllningsjorden ovan leran.
Delar av fyllningsmassorna innehåller föroreningar, bl a i form av kadmium, bly
och PAH (polycykliska aromatiska kolväten), härrörande från porlinsglasyr från
krossat porslin.
Marknivån inom planområdet varierar mellan +1,4 m och +15 m. Generellt
faller marken i nord-nordostlig riktning mot Farstaviken och mot
huvuddagvattenledningen utmed Gustavsbergsvägen.
Planområdet bedöms ur avrinningshänseende vara öppet (möjligen med
undantag för helt lokala lågpunkter), d v s avrinning kan i samband med extrem
nederbörd eller avsmältning, då ledningsnätets kapacitet överskrids, ske på
markyta eller gator utan att området eller byggnader översvämmas.
Dagvattenledningar finns framdragna i området, se efterföljande avsnitt.
Grundvattenytans nivåvariationer ovan leran är okänd.
Ett utdrag från SGU:s jordartskarta som inkluderar planområdet redovisas i
figur 4.

1

Uppgifterna i detta avsnitt härär om inte annat anges från Hugner, A. 2009.
Planområdet Hela Gustavsberg. Mark- och vattenförhållanden. Structor Mark
Stockholm AB. 2009-05-19.
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Figur 4. Översikt av områdets naturliga geologi (SGU). Fabriksområdet ligger i
den västra delen av tätortsmarkeringen för Gustavsberg (gult fält), söder om
Farstaviken som återfinns längst upp till vänster i bild. Området täcks enligt
kartan av lera-silt med ett antal mellanliggande mindre bergpartier.

3.3 Avrinningsområde och dagvattenledningsnät
Avrinningsområdet för den södra sidan av Farstavikens innersta del, där
fabriksområdet ingår, har bestämts till 106 ha. Det omfattar ett område som
sträcker sig från Farstaviken i norr, till Värmdö marknads norra del i söder, och
till kyrkogården och delar av bostadsområdet Hästhagen i öster (men inga delar
öster om Skärgårdsvägen). I väster följer vattendelaren höjdryggarnas topografi
väster om fabriksområdet och bostadsområdet vid Charlottendalsvägen.
Avrinningsområdet kan indelas i två delområden, där huvudområdet, ett ca
93 ha stort område (A2) avvattnas via huvuddagvattenledningen, den så kallade
”varma rännan”, som mynnar längst in i Farstaviken. Hit avvattnas de centrala
och östra delarna av fabriksområdet. Den nordvästra delen av fabriksområdet
liksom en markremsa på dess västra sida, totalt omfattande ett område på ca 13
ha, avvattnas istället via två eller flera mindre dagvattenledningar och diffust till
Farstaviken. Avrinningsområdet med markanvändning, dagvattenledningar och
diken redovisas i bilaga 1 och 2.
Till huvudavrinningsområdet kommer även utflödet från Kvarndammen som
leds via en 200 mm-ledning till ”varma rännan”, vilken tidigare försåg och
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avledde vatten från porslinsfabriken2. Kvarndammens avrinningsområde upptar
ca 19 ha och utgör ett sekundärt avrinningsområde till huvudavrinningsområdet
eftersom dammen utgör en egen recipient (bilaga 1 och bilaga 2). Ur
urbanhydrologiskt perspektiv bedöms avrinningen från området vara trögt (låg
exploateringsgrad, samt stor sjöyta och utjämningsvolym i förhållande till
tillrinningsområdet). Medelavrinningen från Kvarndammen till ”varma rännan”
uppskattas till ca 1,4 l/s3.
Till Kvarndamman kan även ett delflöde komma från Kvarnsjön i samband med
högt vattenstånd i Kvarnsjön. Överledning sker via en mindre (ca 200 mm)
ledning genom vallen som avskiljer dammen från sjön4. Det normala utloppet
från Kvarnsjön sker i nordostlig riktning till Ösby Träsk via ett anlagt dike och
kulvertar. Kvarnsjöns avrinningsområden omfattar ca 200 ha (2,0 km2) och
domineras av skog. I avrinningsområdet ingår en sträcka av Värmdöleden,
södra delen av Värmdö marknad och mindre delar av bostadsområdena i
Hästhagen och Ösbydalen, se figur 5.

Figur 5. Kvarnsjöns avrinningsområde (ca 200 ha).

2

Muntlig uppgift från kommunen.
Överslagsberäkning: 0,2 km2 x 7 l/s/km2 = 1,4 l/s. Källa specifik avrinning: SMHI,
1994. Sveriges vattenbalans. Årsmedelvärden 1961-1990 av nederbörd, avdunstning
och avrinning. SMHI Hydrologi, nr 49.
4
Muntlig uppgift från kommunen.

3
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Ur urbanhydrologiskt perspektiv bedöms avrinningen från Kvarndammens
avrinningsområde vara mycket trögt p.g.a. låg exploateringsgrad, samt stor
sjöyta och utjämningsvolym i förhållande till det resterande avrinningsområdet.
I samband med korta, intensiva regn då dagvattenledningsnätets kapacitet inom
fabriksområdets avrinningsområde nyttjas maximalt, bedöms fördröjningen i
Kvarnsjöns och Kvarndammens avrinningsområde vara så lång och stor att
flödestopparna ej sammanfaller, om man alls kan tala om någon puls från
Kvarndammen. För det uppströms liggande systemet är det istället långa,
lågintensiva och volymrika regn, liksom häftiga avsmältningsförlopp på
vårvintern, samtidigt som markerna är vattenmättade, som kommer att utgöra
dimensionerande nederbördstillfällen. Sammantaget bedöms tillflödet från
Kvarndammens avrinningsområde spela en underordnad roll för
momentanbelastningen på ”varma rännan”.
3.4 Markanvändning
Den karterade markanvändningen inom avrinningsområdet för fabriksområdet
redovisas på karta i bilaga 1 samt i tabell 1. De till ytan dominerande
markanvändningsslagen är bostadsområden, handel/centrum (fabriksområdet –
se motivering i avsnitt 4) och skog. Den genomsnittliga avrinningskoefficienten
har beräknats till 0,36 och den reducerade ytan till 38 ha.
Tabell 1. Karterad markanvändning inom fabriksområdets
och Kvarndammens avrinningsområden

A1

Yta

Nuvarande

Radhus
Flerfamiljshus
Handel/centrum
Skog
Summa
A2
Nuvarande

ha

1
0
10
2
13
Yta
ha

Vägar (10 000 f/d)
Villor
Flerfamiljshus
Handel/centrum
Park
Skog
Summa
Totalt

1,6
17
19
20
4
31
93
106

Kvarndammen

Yta

A1
Framtid

Radhus
Flerfamiljshus
Handel/centrum
Skog
Summa
A2
Framtid

Yta
ha

1
4
6
2
13
Yta
ha

Vägar (15 000 f/d)
Villor
Flerfamiljshus
Handel/centrum
Park
Skog
Summa
Totalt

1,6
17
26
13
4
31
93
106

Kvarndammen

Yta

Nuvarande

ha

Framtid

ha

Vägar (10 000 f/d)
Radhus
Skog
Summa

0,3
3
14
17

Vägar (15 000 f/d)
Radhus
Skog
Summa

0,3
3
14
17
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3.5 Recipienten Farstaviken
Farstaviken är en trösklad vik i Baggensfjärden, Östersjön (figur 6). 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
porslinsfabriken5. Som ett resultat av detta är bottensedimentet förorenat och
vattnet mycket näringsrikt. På bottnen råder syrefria förhållanden året runt.
Farstaviken måste allstå med nuvarande status bedömas vara en olämplig
recipient för alla slags förorenade vatten, även dagvatten, trots att skyddsvärdet
inte är så stort i dagsläget. Utgångspunkten måste vara att utsläppen ska minska
och recipientens status förbättras.
Havsnivåerna i form av medelvatten-, medelhögvatten- och högsta
högvattenstånd är i Östersjön i Stockholmsregionen -0,39; +0,23 respektive
+0,79 (RH00).

Figur 6. Farstavikens innersta del i vinterskrud, sedd söderifrån.
Det är i denna del huvuddagvattenledningen ”varma rännan” mynnar.

5

Örnstedt, Ingegerd. 2003. Sjöar, vattendrag och kustvatten i Värmdö kommun.
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4 Beräkning av dagvattenburna
föroreningar
4.1 Beräkningsmetodik
Beräkning av årliga föroreningsmängder i dagvattnet har gjorts utifrån karterad
markanvändning. Beräkningarna har gjorts för nuvarande situation där
fabriksområdet definierats som handel/centrum till 100 % och för en framtida
situation efter genomförande av detaljplanen med 50 % flerbostäder och 50 %
handel/centrum utan vidtagna LOD- eller reningsåtgärder.
Markanvändningsspecifika avrinningskoefficienter och empiriska
schablonhalter har tagits från dagvattenberäkningsmodellen StormTac,
version 03-2009, tabell 2. Som indata för beräkningarna har använts
markanvändningens arealer och årsmedelnederbördsdata från mätstationen i
Gustavsberg (stationsnr 9818) för perioden 1961-19906. Tabellvärdet på
563 mm/år har schablonmässigt justerats för mätfel till 616 mm/år i enlighet
med information från SMHI.
Tabell 2. Använda schablonhalter och avrinningskoefficienter från
dagvattenberäkningsprogrammet StormTac för beräkning av
dagvattenföroreningsmängder

Schablonhalter och avrinningskoefficienter för dagvatten
Markanvändning

Avr.koeff. P
mg/l

Vägar (15 000 f/d)
Vägar (10 000 f/d)
Villor
Radhus
Flerfamiljshus
Handel/centrum
Skog

0,85
0,85
0,25
0,32
0,45
0,7
0,05

0,2
0,18
0,2
0,25
0,3
0,28
0,04

N

SS

mg/l

mg/l

Pb Cu Zn
µg/l µg/l µg/l
2
95 21 59 116
1,8 89 17 51 89
1,4 45 10 20 80
1,5 45 12 25 85
1,6 70 15 30 100
1,9 100 20 22 140
0,8 34
6
7
15

Cr
µg/l
2,6
1,8
4
6
12
5
0,5

Ni
µg/l
2,5
1,8
6
7
9
8,5
0,5

Cd
µg/l
0,3
0,28
0,5
0,6
0,7
1
0,2

Hg
µg/l
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,02

Olja PAH
mg/l µg/l
0,5 1,1
0,34 1,06
0,4 0,6
0,6 0,6
0,7 0,6
1,5 0,6
0
0

4.2 Beaktanden och antaganden
Orsaken till att fabriksområdet har kategoriserats som ”handel/centrum” istället
för industriområde är att detta bättre bedöms överensstämma med
fabriksområdets karaktär med en mycket hög hårdgörningsgrad och en stor
andel tak- och asfaltytor, då avrinningskoefficienten är högre för
”handel/centrum” – 0,7 jämfört med 0,5 för industriområde. Eftersom
schablonhalterna i de flesta fall är lägre för ”handel/centrum” än
”industriområde” kan valet innebär en underskattning av nuvarande
dagvattenburna föroreningsmängder, men å andra sidan ingen risk för
6

SMHI, 2001. SMHI:s referensnormal, utgåva 2, nr 99.
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överskattning av planens positiva effekter i framtiden. För beräkningarna har
antagits att föroreningshalterna motsvarar medianhalterna för undersökta
”handel/centrum-områden” i StormTac.
Den antagna framtida fördelningen av markanvändningen inom planområdet på
50 % flerfamiljsbostäder och 50 % handel/centrum innebär ett förmodat högt
antagande för andelen handel/centrum, dvs det finns marginal medtaget i
antagandet.
Beräkningarna tar inte hänsyn till befintliga eller framtida LOD- och
reningsåtgärder. Även i detta avseende finns alltså en marginal i beräkningarna.
Följande uppgifter om trafikintensiteter för Gustavsbergsvägen har erhållits från
kommunen:
−
−

Nuläge: 7700 f/d utmed fabriksområdet, 8500-9500 f/d mellan
fabriksområdet och Ingarökorset.
Framtidsprognos: 8000-10 000 f/d utmed fabriksområdet, 14 000-15
000 f/d mellan fabriksområdet och Ingarökorset.

För beräkningarna har för nuläget använts schablonen för 10 000 f/d och för
framtiden schablonen för 15 000 f/d. Dessa förenklingar innebär ingen påverkan
på resultatet för avrinningsområdet då vägytan är liten.
Sammantaget bedöms genomförda beräkningar snarare överskatta än
underskatta nuvarande och framtida föroreningsmängder.

5 Resultat
5.1 Planens konsekvenser för dagvattnets flöde och
föroreningsmängder
Planens konsekvenser innebär något minskade flöden och föroreningsmängder
till följd av den förändrade markanvändningen, utan vidtagna LOD-åtgärder, se
tabell 3. Den genomsnittliga avrinningskoefficienten beräknas minska från 0,36
till 0,33 och årsavrinningen från 233 000 m3 per år till 217 000 m3 per år med en
antagen framtida fördelning av markanvändningen inom planområdet på 50 %
flerfamiljsbostäder och 50 % handel/centrum. De dagvattenburna
föroreningstransporterna minskar likaså. Exempelvis beräknas utsläppen av
fosfor, kväve och partiklar minska med 4 kg, 40 kg respektive 2-3 ton. Den
planerade förändrade markanvändningen ger alltså en förändring i positiv
riktning, men skillnaderna är förhållandevis små (7 % minskade flöden).
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Tabell 3. Beräknade flöden och föroreningsmängder i dagvattnet före och
efter genomförandet av detaljplanen
ARO
fabriksomr.

Yta Red. yta
ha
ha
A1, nuvarande 13
7
A2, nuvarande 93
30
Tot nuvarande 106
38
A1, framtid
13
6
A2, framtid
93
29
Tot framtid
106
35

Flöde
P
N
SS
Pb
Cu
Zn
Cr
m3/år kg/år kg/år ton/år kg/år kg/år kg/år kg/år
46 000
13
85
4
1
1
6
0,2
187 000 48
313 15
3
5
20
1,2
233 000 60
398 19
4
6
27
1
40 000
11
70
3
1
1
5
0,3
177 000 45
288 13
3
5
18
1,3
217 000 56
359 17
3
6
23
2

Ni
kg/år
0,4
1,4
2
0,3
1,3
2

Cd
g/år
44
142
186
35
125
160

Hg olja PAH
g/år kg/år g/år
5
66
27
18
180 108
22
246 135
4
48
23
17
150 102
20
198 125

5.2 Dimensionerande dagvattenflöden per
huvuddelområde inom detaljplaneområdet
Sedan slutet av 1970-talet har Z-konceptet (Bengt Dahlström SMHI, 1979) varit
den gängse beräkningsmetoden för dimensionering av dagvattenledningar. Zkonceptet bygger på regional nederbördsstatistik för perioden 1931-1960 och
beskriver sambandet mellan regnintensitet och varaktighet med hänsyn till
regionala variationer. Efter nya djupgående analyser av stora mängder regndata,
även omfattande data från perioden efter 1960, har Z-konceptet visat sig ha
brister7. En ny termodynamiskt baserad dimensioneringsformel8,9, även kallad
den utvecklade alfa-beta-formeln, rekommenderas numera av Svenskt Vatten.
Med en dimensionerande återkomsttid på 10 år och 10 minuters varaktighet
uppgår dimensionerande regnintensitet enligt Z-formeln (Z=16) till
213 l s-1 ha-1.10 Motsvarande dimensionerande flöde med den utvecklade alfabeta-formeln är 228 l s-1 ha-1 (motsvarar en regnmängd på 13,7 mm).11
Med en framtida fördelning av markanvändningen med 50 % flerbostadshus
och 50 % handel/centrum och en genomsnittlig avrinningskoefficient12 på 0,58
(medelvärdet av de båda markanvändningarnas koefficienter) erhålls inom
fabriksområdet följande dimensionerande flöden:
Del av A1 inom planområdet (ca 8 ha): 228 x 0,58 x 8= 1,1 m3/s.

7

Claes Hernebring, 2008. När regnet kommer. Effektivare utnyttjande av kommunernas
nederbördsinformation. Svenskt vatten Utveckling rapport nr. 2008-17.
8
Bengt Dahlström, 2006. Regnintensitet i Sverige. En klimatologisk analys. Svenskt
Vatten Utveckling Rapport 2006-26.
9
Bengt Dahlström, 2010.Regnintensitet – en molnfysikalisk betraktelse. Svenskt Vatten
Utveckling Rapport 2010-05.
10
Svenskt Vatten, 2004. Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Publikation 90.
11
Det bör vara en god approximation att räkna med 10 min som dimensionerande
varaktighet eftersom längsta ledningssträcka inom planområdet till mynningen i
Farstaviken är ca 950 m. Med en rinnhastighet på 1,5 m/s (P90, schablonhastighet för
ledning) hinner vattnet ca 900 m på 10 minuter.
12
Avrinningskoefficienten anger hur stor andel av nederbörden som avrinner som
dagvatten eller ytvatten, dvs som ej avdunstar eller bildar grundvatten.
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Eftersom det finns två överlappande dagvattenledningar i området av okänd
dimension och lutning, och det saknas detaljerad information om
avledningssystemen från de stora fabrikstaken, går det inte här att bedöma hur
fördelningen mellan ledningarna ser ut och väl befintliga ledningars kapacitet
förhåller sig till behovet.
Del av A2 inom planområdet (ca 17 ha): 228 x 0,58 x 17 = 2,2 m3/s
Detta flöde avvattnas från fabriksområdet till ”varma rännan”. För området
finns tre eller flera påsticksledningar för flödet att fördela sig på.
För att kunna räkna fram dimensionerande flöden per påsticksledning behövs
mer detaljerad information om avledningssystemen från taken liksom
ledningsdimensioner och lutningar på dagvattenledningarna. För
flödesriktningar och flöden, se bilaga
5.3 Dimensionerande dagvattenflöden per delområde
utanför detaljplaneområdet
Beräknade reducerade ytor i A2:s tre större delavrinningsområden utanför
planområdet, i öster, sydost och i syd, redovisas i tabell 4. Delområde ”A2
Sydöst” inkluderar ej tillrinning från Kvarndammen. I delområde ”A2 Syd”
finns flera fördröjningsdammar och andra reducerande och fördröjande åtgärder
utbyggda. Till detta tas dock ingen hänsyn i nedanstående överslagsberäkning.
Tabell 4. Beräknade flöden och föroreningsmängder i dagvattnet före och
Markanvändning
Vägar (15 000 f/d)
Villor
Flerfamiljshus
Handel/centrum
Park
Skog
Total reducerad yta

Avr.koeff.
0,85
0,25
0,45
0,7
0,18
0,05

A2 Öster
Area
Red.yta

A2 Sydost
Area
Red.yta

11
7

2,8
3,2

6
1

1,5
0,5

0,5
0,5

0,1
0,0
6,0

3,5
11,5

0,6
0,6
3,2

A2 Syd
Area
Red.yta
1
0,9
0,0
11
5,0
5
3,5
0,0
17
0,9
10

Med en dimensionerande regnintensitet utifrån den utvecklade alfa-betaformeln på 228 l s-1 ha-1 (10 års återkomsttid och 10 minuters varaktighet) blir
de dimensionerande flödena i respektive delområde:
Delområde A2 Öst:
228 l s-1 ha-1 x 6,0 = 1,4 m3/s
Delområde A2 Sydöst: 228 l s-1 ha-1 x 3,2 = 0,73 m3/s
Delområde A2 Syd:
228 l s-1 ha-1 x 10 = 2,3 m3/s
Se även figur 7.
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Figur 7. Dimensionerande flöden till fabriksområdet från de tre större
delavrinningsområdena i A2, utanför planområdet.
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5.4 Effekter på avledning och översvämningsrisker till
följd av klimatförändringar

5.4.1

Förändrad nederbörd och avrinning

Det senaste seklet har årsnederbörden ökat kontinuerligt och förväntas fortsätta
att öka. Avrinningen visar dock ingen ökande trend vilket beror på att även
avdunstningen ökar13. Enligt SMHI förväntas inte heller flödesvariationer i våra
vattendrag öka, tvärtom beräknas variationerna minska pga ökad avrinning
vintertid och minskad vårflod till följd av mildare vintrar14.
I nuläget finns heller ingen vetenskaplig grund för att de intensiva regnen skulle
ha blivit vanligare i Sverige de senaste decennierna eller kommer att bli det
framöver (pga klimatförändringar). Vid nyligen gjorda genomgångar av de
längsta regndataserierna i Sverige på uppdrag av Svenskt Vatten framgår att
förekomsten de intensiva regnen visserligen varierar, men var minst lika vanliga
under 1900-talets första hälft som idag (Claes Hernebring, muntligen).

5.4.2

Förändrad havsnivå

FN:s klimatpanel IPCC beräknade 2007 att havsnivån globalt kommer att stiga
med 18-59 cm under de närmaste 100 åren. SMHI har utifrån IPCC:s modeller
beräknat att Östersjöns medelvattenyta i Stockholm höjs med 27 cm i
Stockholm vid ”högt scenario” (nettohöjning efter avdrag för landhöjningen).
Dock har mätningar av isens avsmältning i Arktis efter 2007 varit snabbare än
vad som beräknats med IPCC:s modeller. För Sverige bedömer SMHI nu att
havsnivån kan komma att stiga med ca 1 m de närmaste 100 åren. För
närvarande visar mätningar av havsnivån i Östersjön att den stiger med ca 3 mm
per år. Landhöjningen i Stockholm är ca 4 mm per år. Landhöjningen är här
alltså fortfarande större än havsnivåhöjningen. Nettoeffekten av en 1 m höjning
av vattennivån i Östersjön på hundra år skulle i Stockholm bli en höjning på ca
60 cm. Olika modeller visar alltså på en nettonivåhöjning på ca 0,3-0,6 m i
Stockholm. Det är dock viktigt att påpeka att modelldata fortlöpande förbättras
och nya prognoser är att vänta.
Medelvattenståndet och medelhögvattenstånd i Östersjön i Stockholmsregionen
är15:
-0,39 respektive +0,23 (RH00)
13

Hellström S-S och Lindström G, 2008. Regional analys av klimat, vattentillgång och
höga flöden. SMHI Hydrologi Nr 110.
14
Föreläsning Hans Björn, SMHI, på FVIT-konferensen, 17 mars 2009, Tyresö Slott,
2009.
15
SMHI, 2006. Data framtaget för Värmdö kommun, Tekniska förvaltningen. 2006-0703.

Dagvattenutredning inför ny detaljplan för Gustavsbergs fabriksområde, Värmdö kommun.
WRS Uppsala AB, Upprättad 2010-06-11
Sid 19 (31)

Med en generell höjning på 0,6 m skulle medelvattenståndet och
medelhögvattenstånd om hundra år vara:
+0,21 respektive +0,83 (RH00).
Den nya nivån för medelhögvatten innebär att havsytan ligger ca 0,6 m under
nivån för de lägsta partierna i nordöstra hörnet av planområdet, strax före
utloppet från ”varma rännan”. Effekten av ett medelvattenstånd på +0,21 är
osäkert då varma rännans och andra ledningars nivå inte varit kända, men kan
förväntas innebära att vattnet går (längre) upp i ledningarna och medför ett ökat
mottryck med försämrad avledningskapacitet och risk för ökad sedimentation i
ledningarna som följd.
För att noggrannare kunna besvara frågan om effekter på avledningskapaciteten
till följd av en högre havsnivå i framtiden behövs uppgifter om vattengångar
och ledningsdimensioner, varefter datasimuleringar kan göras.
5.5 Sammantagen bedömning av befintlig
avledningskapacitet i förhållande till framtida
förväntade förutsättningar och behov
Den planerade förändrade markanvändningen medför små, men positiva
förändringar i riktning mot minskade dagvattenflöden. Förväntade varmare
vintrar till följd av klimatförändringar ger i framtiden minskad vårflod och
minskade flödesvariationer i Kvarnsjön och Kvarndammens vattensystem, och
följaktligen minskad risk för överbelastning av ”varma rännan” från det
uppströms liggande systemet. I nuläget finns enligt den svenska expertisen
ingen vetenskaplig grund för att de intensiva regnen skulle ha blivit vanligare i
Sverige på senare år. Alltså finns i dagsläget inte heller någon förutsebar ökad
risk för överbelastning av dagvattenledningsnätet till följd av en förväntad
förändring av regnmönstret. Det finns heller ingen rekommendation för att ”ta
höjd” på grund att de förväntas bli det framöver (p.g.a. klimatförändringar).
Effekten av högre havsnivåer är osäker då varma rännans och andra ledningars
nivå inte varit kända, men innebär rimligtvis att vattnet går längre upp i
ledningssystemet med försämrad avledningskapacitet m.m. som följd.
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6 Riktlinjer för dagvattenhantering
Ingen grundvattentäkt finns inom planområdet. Recipienten Farstaviken är
starkt förorenad och bör i så stor utsträckning som möjligt avlastas från
förorenat vatten.
Värmdö kommun jobbar för att dagvattenhanteringen ska komma in som ett
självklart steg tidigt i planprocessen. Kommunen har tagit fram en
dagvattenpolicy för att vägleda boende, fastighetsägare, kommunens
handläggare med flera i frågor som rör dagvattenhanteringen. 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 innebär bl a att kommunen ska arbeta för att
•
•
•
•

förorenat dagvatten inte släpps ut i miljön
grundvattenbalansen bibehålls
skador på fastigheter och andra anläggningar inte uppkommer
bebyggelsemiljön berikas och att vattenprocesserna synliggörs

7 Förslag till principer för
dagvattenhantering
7.1 Motiv
Från bebyggda och hårdgjorda ytor tvingas i regel stora delar av nederbörden
avrinna som dagvatten i ledningar. En mindre del avdunstar på platsen. De
ogenomträngliga, hårdgjorda ytorna och ledningarna förändrar på ett radikalt
sätt vattnets naturliga väg genom marken och landskapet. Konsekvenserna är att
avrinningen från sådana exploaterade områden blir större och
flödesvariationerna häftigare. Risken för översvämningar och vattenskador
ökar.
Senare decenniers forskning och miljöövervakning har också visat att dagvatten
innehåller både växtnäringsämnen och en rad tungmetaller och organiska
substanser med negativ påverkan på grund- och ytvattenmiljöer. Föroreningarna
härrör från korrosion och slitage av yttre byggnadsmaterial, vägbanor och
fordonsdelar (figur 8).
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Figur 8. Föroreningar i kombination med konventionella dagvattensystem ger
oönskade utsläpp i recipienten. Ovan till vänster: Oljespill från fordon; till
höger: direktavledning till gatubrunnar; nedan till vänster: kulvert och utsläpp
till recipient.

De har också sitt ursprung i spill samt förbränningsprocesser, varför även
långväga luftburna föroreningar bidrar. Transporten av föroreningar till
recipienten minskar med åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten
(LOD) eftersom avledningsbehovet reduceras samt intensiteten och
urspolningseffekten i toppflödena avtar. Avrinnande vatten tvingas också i
högre grad passera och infiltrera markens omättade zon, där partiklar och
föroreningar kan filtreras av och bindas in, eller brytas ned biologiskt.
Dagvattnets grumlighet till följd av sitt partikelinnehåll (smuts) innebär i sig en
negativ påverkan på en ytvattenrecipient. Grumling innebär försämrade
ljusförhållandena för djur och växter i vattnet och på botten. Den efterföljande
sedimentationen på undervattensvegetation och bottnar försämrar också
levnadsbetingelserna där.
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Generellt är dagvatten från industri- eller handel/centrumområden jämfört med
andra dagvatten relativt förorenade, vilket bl a framgår av tabell 2.
Dagvattenföroreningarna från fabriksområdet (och centrumområdet) påverkar
sannolikt vattenkvaliteten i den inre delen av Farstaviken i hög grad, även om
gamla synder i form av förorenade sediment lever kvar. För fabriksområdets del
är det alltså både önskvärt med minskad hydraulisk belastning på
dagvattenledningarna och en minskning av tillförsel av föroreningar till
Farstaviken.
Nedan beskrivna hanterings- och utformningsprinciper bedöms fullt
genomförda medföra mycket god flödesreducering och fördröjning, samt
kraftigt minskade föroreningsutsläpp från de ytor som omfattas av hanteringen.
Nedan beskrivna hanterings- och utformningsprinciper innebär att den
genomsnittliga avrinningskoefficienten kommer att minska väsentligt och att
flödesmönstret kommer bli mer likt det naturliga på platsen. Med reducerad
avrinning och trög avledning skapas tid och plats för reningsprocesser som
sedimentation, nedbrytning och fastläggning. Välutformade dagvattendammar
ger ca 50 % rening av fosfor, 30-90 % rening av tungmetaller, 70-90 % rening
av suspenderade partiklar. Med välutformad lokal hantering kan betydligt
mindre föroreningsutsläpp än från områden med dagvattendammar förväntas.
Eftersom LOD-åtgärder i hög grad syftar till att förebygga och reducera
uppkomst av dagvatten och dagvattenföroreningar blir dock frågeställningar om
reningsgrad vilseledande.
Med ett långtgående genomförande av nedan föreslagna principer bedöms
risken för bristande framtida ledningskapacitet minska väsentligt. Det bedöms
tillsammans med andra åtgärder även vara nödvändighet för en långsiktigt god
vattenstatus i Farstaviken.
7.2 Dagvattenalstrande ytor inom detaljplaneområdet
Det är i huvudsak bebyggda eller hårdgjorda ytor som alstrar dagvatten och
dagvattenburna föroreningar. Inom detaljplaneområdet utgörs dessa ytor av:
1) tak
2) parkeringar och uppfarter
3) gator, trottoarer och GC-vägar
Dessutom tillkommer grundvatten från husgrundsdränering till
dagvattensystemet, då det ej får avledas till avloppsnätet.
Det kan vara på sin plats att påpeka att även om takvatten generellt är renare än
dagvatten från parkeringar och gator så är det inte rent och bör inte släppas ut
direkt till en ytvattenrecipient. Luftburna föroreningar från bl a trafik och
förbränningsprocesser deponeras både torrt och vått. När nederbörd faller på
icke hårdgjorda ytor utgör marken ett naturligt filter som kvarhåller
föroreningarna så att de i hög grad kan brytas ned eller fastläggas. Denna
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renande funktion försvinner när marken hårdgörs eller bebyggs. Trots inerta
egenskaper medför alltså hårdgjorda ytor negativ påverkan på dagvattenkvalitén
genom den kraftigt minskade filtrerings- och kvarhållande förmågan. Inte sällan
förorenas takvatten även av smittoämnen via fågelspillning.
7.3 Förebyggande, reducerande, fördröjande och
renande utformning och hantering
Nedan ges förslag på principiella utformningsåtgärder för att förebygga,
reducera, fördröja och rena dagvatten.

7.3.1

Höjdsättning

För att motverka uppkomst av skador på byggnader vid extrema regn (50- eller
100-årsregn) då LOD- och ledningssystemens kapacitet överskrids, är det
viktigt att planområdet, inklusive nya gator och byggnader höjdsätts så att
området förblir öppet och avrinning kan ske på gator eller markyta utan att
byggnader skadas. Nedan beskrivna principer kommer att motverka uppkomst
av skador vid sådana tillfällen, men kan inte helt undanröja dem. Allmänna ytor
som lekplatser och parker kan utgöra komplement till nedanstående förslag
genom att de utformas till tillfälliga översvämningsytor vid extremregn.

7.3.2

Takvatten

Takvatten från hustak avleds via utkastare och markanvisning från huskropp till
angränsande tomtmark för reducering, utjämning och rening genom infiltration,
avdunstning och magasinering. Vid behov förstärks markens mottagande
kapacitet med porös fyllning. Flerbostadshus utan eller med otillräcklig förgård
mot gata, där avledning av takvatten till tomtmark ej kan ske, utformas med
vegetationstak eller med taklutningar bort från gata. Direktanslutning till dag/dränvattenledning bör undvikas. Avledning av överskottsvatten anordnas vid
behov via uppsamlande dräneringsledning. Taken på de stora fabriksbyggnader
som behålls för framtiden förses med fördel med vegetationstak under
förutsättning att byggnadskonstruktionerna tål det och det är möjligt med
hänsyn till byggnadsminnesvårdens intressen.

7.3.3

Uppfarter och parkeringar

För enskilda uppfarter till garage eller carportar föreslås förbud i detaljplanen
mot asfaltering eller annan heltäckande hårdgörning. Endast hårdgjorda
”hjulspår” eller genomsläpplig beläggning (hålsten, ”Pelleplattor” eller grus)
tillåts (se exempel i bilaga 3). Detta för att förhindra/motverka avledning av
oljespill och andra föroreningar till gatudagvattnet. Parkerade fordon utgör
punktkällor till föroreningar i dagvattnet.
För mindre, gemensamma parkeringar föreslås höjdsättning och dosering för
diffus ytavrinning till anslutande grönytor där så är möjligt, alternativt
utformning med genomsläpplig beläggning i själva P-rutorna (eller enbart Prutornas främre del).
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För större markparkeringar (mer än 10 fordon) föreslås antingen utformning
med genomsläpplig beläggning, då detta ger fastläggning, rening och
fördröjning i beläggningsytan och i underliggande fyllnadsmassor. Alternativt
doseras parkeringsyta så att ytavrinning sker till fördröjningsmagasin av porösa
massor försett med bevuxen svackformad överyta. Utlopp från magasin och
bräddavlopp via kupolsilsbrunn ansluts till dagvattenledning i gata.

7.3.4

Gator och trottoarer

Dagvatten från gator och trottoarer med enkel- eller dubbelsidiga alléträd
fördröjs och renas i alléträdstråkens skelettjordsvolymer. Marken runt alléträden
utformas med en bevuxen, svackformad överyta som är svagt nedsänkt i
förhållande till gatans nivå. Bräddvatten avleds via förhöjd kupolsilsbrunn till
dagvattenledningen.
För gator utan trottoar föreslås avledning ske via krosstensdike med
dräneringsledning i botten (för exempel på utformning, se bilaga 3).
I den mån ytterligare markutfyllnader görs kan dessa med fördel nyttjas för
infiltration och fördröjning av gatudagvatten.
7.4 Beaktande av förekomst av markföroreningar
Delar av fyllningsmassorna innehåller som tidigare nämnts föroreningar, bl a i
form av kadmium, bly och PAH (polycykliska aromatiska kolväten), härrörande
från porlinsglasyr från krossat porslin. Bly binds generellt relativt effektivt till
mark, åtminstone med organiskt innehåll. Kadmium är generellt mer lättrörligt
varför risk för ökat utläckage finns.
Ett sätt att underlätta bedömning av fyllnadsmassornas lämplighet för
infiltration och utjämning med avseende på risk för föroreningsläckage är att
göra lakbarhetstester på materialet. Vid behov att minska risken för utläckage
kan fyllnadsmassorna i de utjämningsmagasin som anläggs skiftas ut med nya,
icke förorenade, porösa massor. Vid behov kan risken för utläckage ytterligare
minskas genom att utjämningsmagasinen förses med omgärdande tätduk.
Genomförandet av sådana åtgärder medför ökade anläggningskostnader.

8 Tekniska förutsättningar och möjligheter
för sedimentationsmagasin vid
huvudledningens mynning i Farstaviken
I detta avsnitt redogörs för förutsättningar i form av flöden o ytbehov, samt
tekniska och utformningsmässiga möjligheter för en
dagvattenreningsanläggning i Farstaviken. Redovisning görs både av en separat
lösning för "varma rännans" dagvatten och för en gemensam lösning med
centrumområdets dagvatten. De eventuella intressekonflikter kring Farstavikens
nyttjande och utseende som en sådan anläggning skulle kunna innebära har ej
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beaktats. Lämpligheten har inte på något sätt bedömts. En mindre skärmbassäng
än de redovisade ”fullskaliga” storlekarna kan vara ett komplement
till/kompensation för en inte fullt genomförd LOD-hantering inom
detaljplaneområdet.
8.1 Uppskattat ytbehov
Vid anläggande av dammar för dagvattenrening eftersträvas avskiljning genom
sedimentation av tungmetaller och fosfor, bakteriell kväveomvandling och
nedbrytning, samt växtupptag. Dessa processer är starkt beroende av
uppehållstiden som i sin tur är nära kopplad till förhållandet mellan flöde och
behandlingsyta/-volym. Ju större flöde, desto större behandlingsyta/-volym
krävs. Någon fastlagd dimensioneringsprincip finns dock inte i Sverige. Nedan
anges därför tre vanliga principer för dimensionering av dammar/våtmarker för
sedimentation och näringsretention.

8.1.1

”Pettersons dimensioneringsprincip”

Den första principen för dimensionering av dagvattendammar innebär att en
optimal storlek motsvarar ca 2-3 % av avrinningsområdets sammanlagda
hårdgjorda (”reducerade”) yta (Pettersson, 1999).16 I Petterssons avhandling
visas att reningseffektiviteten i en dagvattendamm snabbt ökar upp till en
storlek motsvarande ca 2 % varefter sambandet avtar. En dammyta större än ca
2,5-3 % tycks endast ge en marginellt ökad reningsgrad. Det bör dock påpekas
att mindre dammar än 2 % relativ yta också kan ge värdefulla reningseffekter.
Petterssons empiriska underlag är relativt begränsat men erfarenheter från
uppföljning av dammar för begränsning av läckage av närsalter och suspenderat
material från jordbrukslandskapet ger stöd för Petterssons resultat.
”Pettersons dimensioneringsprincip” är alltså:
Dammyta = < 0,025 x Sammanvägd avrinningskoefficient x Avr.omr. yta

8.1.2

Dimensionering utifrån uppehållstid

Ett andra sätt att dimensionera en dagvattendamm är utifrån uppehållstiden, dvs
dammvolym i förhållande till flöde. Då gäller att
T =Veff/q  Veff =T x q
där T är uppehållstid, Veff är ”effektiv dammvolym” och q flödet.
För dammar för dagvattenrening används som dimensionerande flöde, qdim,
vanligen medelvattenföringen eller dubbla (upp till 2,5 ggr)
medelvattenföringen.17
16

Pettersson, Thomas. 1999. Storm water ponds for pollution reduction.
Doktorsavhandling, Chalmers tekniska högskola.
17
Larm, 2000. Utformning och dimensionering av dagvattenreningsanläggningar. VAFORSKRAPPORT 2000:10.
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I detta fall är den framtida medelvattenföringen 177 000 m3/år eller 20 m3/h (A2
- ”varma rännan”). Hur lång uppehållstid som behövs för effektiv sedimentation
beror i första hand på tyngden och storleken på de partiklar man vill avskilja.
Små, tunga partiklar som sandkorn sedimenterar relativt snabbt medan lättare
partiklar, t ex växtdelar, sedimenterar långsamt. Mycket små partiklar som
lerkorn kräver mycket långt tid för att sedimentera och virvlar lätt upp i
vattenfasen igen. För dammar, skärmbassänger och våtmarker för
dagvattenrening är en vanlig dimensionerande uppehållstid ca 36 timmar, men
även kortare tider används. En jämförelse kan göras med slamavskiljare för
enskilda avloppsreningsanläggningar för vilka uppehållstiden ska vara minst 6
timmar enligt gällande standard.
Med en sökt uppehållstid på 36 timmar och ett medelvattendjup på åtminstone 1
m och qdim= 2qmedel behövs en effektiv vattenyta på
Veff > 36 h x 20 m3/h= 720 m3; 1 m djup=> A> 720 m2
Med hänsyn till att en damm aldrig nyttjas fullständigt hydrauliskt, utan det
uppstår ”döda” zoner, måste ytterligare yta tas till. Räknat på 50 % hydraulisk
effektivitet (nyttjande) skulle det behövas en faktisk dammyta enligt följande:
Vanlägg> 720/0,5= 1400 m2

8.1.3

Dimensionering utifrån ”regndjup”

En tredje metod som är tillämplig är att dimensionera utifrån ”regndjup”.
Principen härrör bl a från en analys av en treårig regndataserie från SMHI:s
nederbördsstation Tullinge18, söder om Stockholm, där det visade sig att 90 %
av den årliga nederbördsmängden föll i form av små nederbördstillfällen,
omfattande mindre än 15 mm nederbörd, och 80 % av årsnederbörden utgjordes
av nederbördstillfällen omfattande mindre än 10 mm nederbörd10.
Denna bild av årsnederbördens fördelning mellan små och stora regnvolymer
har nyligen förstärkts tack vare en bearbetning av högupplösta regndata för
Stockholm för åren 1984-2006 (Claes Hernebring, DHI/Svenskt Vatten, pers.
medd.). Utifrån Hernebrings preliminära analys som redovisas i graferna nedan
(figur 9) framgår att drygt 85 % av den totala årsnederbörden faller i form av
regn mindre än 10 mm. Samtidigt faller merparten av årsnederbördsvolymen i
form av regn med relativt lång varaktighet, överstigande 7 timmar19 (se nedre
diagrammet).

18

Larm, 2000.Utformning och dimensionering av dagvattenreningsanläggningar. VAFORSKRAPPORT 2000:10. Med rättningar införda januari 2001.
19
Diagrammet gäller för en regndefinition som medger uppehåll upp till 2 timmar.
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En damm eller våtmark som kan rymma 10-15 mm nederbörd i
avrinningsområdet bör alltså ha en mycket god reningsförmåga under
förutsättning att större regn än så inte tillåts spola igenom dammen. Eftersom
den framtida reducerade ytan inom västra delen av fabriksområdets
avrinningsområde (A2) uppgår till ca 29 ha, motsvarar 10 mm nederbörd i
området ca 2 900 m3. Med ett medelvattendjup på 2 m20 och ett 50-procentigt
nyttjande motsvarar det en faktisk dammyta på 2 900 m2.

Figur 9. Resultat av Hernebrings preliminära analys av högupplösta regndata
för Stockholm för åren 1984-2006 . Ovan: Nedebördens
volymstorleksfördelning. Nedan: nederbördens varaktighetsfördelning
(opubl.)

20

Eftersom en så stor yta erhålls med denna dimensioneringsprincip
bedöms inte längre ett vattendjup på en meter vara realistiskt i förhållande till de
faktiska djupen i Farstaviken.
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Som synes är storleksspannet stort. De beräknade dammytorna utifrån olika
dimensioneringssätt och antaganden sammanfattas i tabell 5. I tabellen
redovisas också framräknade ytbehov för en samordnad anläggning där även
dagvattnet från centrumområdet renas. Uppgifter på avrinning och reducerad yta
från centrumområdet har hämtats från WSP:s dagvattenutredning från 200821
som erhållits av kommunen.
Ytbehovet för en reningsanläggning för dagvatten från område A2 (” varma
rännan”) beräknas ligga inom intervallet 1400-7300 m2 och för en anläggning
som även inkluderar centrumdagvattnet, inom intervallet 3300- 17 000 m2.
I bilaga 4 åskådliggörs intervallen för de beräknade ytbehoven på en karta över
Farstavikens innersta del. På kartan har den största angivna ytan för den
kombinerade anläggningen begränsats till 2 %-alternativet, då en större
anläggning bedömts olämplig med hänsyn till Farstavikens form och storlek.
Tabell 5. Beräknade dammytor utifrån tre olika dimensioneringssätt och
antaganden

Dimensioneringsmetod
Peterssons princip

Red.yta A2
Red.yta A2 + centrum
29 ha
66 ha
Andel damm Dammyta Andel damm Dammyta
m2
m2
0,5%
1 450
0,5%
3 300
1,0%
2 900
1,0%
6 600
1,5%
4 350
1,5%
9 900
2,0%
5 800
2,0%
13 200
2,5%
7 250
2,5%
16 500

Uppehållstid, 36 h
qdim= 2 x qmedel
Keff= 0,5; 1 m djup

1 400

3 300

Regndjupsprincipen
10 mm (85 %)
Keff= 0,5; 2 m djup

2 900

6 600

8.2 Utformningsmöjligheter
En dagvattenreningsanläggning vid utloppet från huvuddagvattenledningen
”varma rännan” skulle kunna utgöras av en så kallad flytskärmanläggning . En
sådan skärmanläggning består av vertikala plastdukar (armerad UV-stabil PVC)
som hålls flytande med flytkropp upptill och som tyngs ned mot botten med
hjälp av kätting och betongtyngder. Två exempel på skärmanläggningar visas i
figur 10. En svaghet med konstruktionen kan vara dess långsiktiga hållbarhet
21

WSP, 2008. Rapport. Centrala Gustavsberg, Dagvattenutredning. 2008-09-03
Preliminär.
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för vågor och is. För en anläggning med större bottenyta än 500 m2 krävs
tillstånd enligt miljöbalken.

Figur 10. Två exempel på så kallade skärmbassänger, från Mörtsjön i Täby
kommun t.v. och Drevviken, Stockholms stad t.h. Foto till höger: Järven
Ecotech

Ett mer robust alternativ skulle kunna vara att anlägga ett
sedimentationsmagasin innanför en stålspont som döljs under en brygga ungefär
som i exemplet i figur 11. Givetvis är detta en kostsammare lösning som måste
kunna motiveras av de mervärden som kan erhållas. Även här behövs tillstånd
för vattenverksamhet vid en bottenyta överstigande 500 m2.

Figur 11. Ett exempel på en dagvattendamm med stålspontad vägg som dolts
under en brygga (Kungsängen, Upplands Bro kommun).
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För en dagvattendamm är det nödvändigt att återkommande, kanske med 10-20
års intervall, avlägsna upplagrade sediment från botten. Då reningsanläggningen
är förlagd i recipienten måste detta ske genom någon form av muddring och
eventuell avvattning samt uppläggning/hantering av muddermassor. Man bör
komma ihåg att muddring av sediment är förknippade med relativt stora
kostnader samtidigt som dammanläggningens löpande drift- och
underhållsbehov är litet. Det kan därför vara lämpligt att göra en ekonomisk
plan för anläggningen där periodvisa avsättningar görs för de kostsamma
muddringsinsatserna.
Då det i detta fall finns förorenat sediment på platsen sedan tidigare måste också
risk för uppgrumling och blottande av föroreningar beaktas vid anläggandet.
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