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Sammanfattning 
Många områden inom Värmdö kommun är bebyggda med fritidshus. På senare 

tid har trenden pekat mot att fler och fler väljer att flytta ut permanent till dessa 

områden. Detta beror bl.a. på rådande bostadsbrist i tätorterna. 

Fritidshusområden som ligger inom pendlingsavstånd till tätorterna blir 

attraktiva ur ett ekonomiskt perspektiv, men även med tanke på boendemiljön.  

 

I takt med att fritidshusområden omvandlas till permanentboenden ökar också 

behovet av kommunal planering. Frågor som t.ex. rör trafiksäkerhet, behov av 

markreservationer och teknisk försörjning behöver hanteras.  

 

Gamla Brunnsvägen (planområde I4) är ett av kommunens prioriterade 

förändringsområden (PFO) som finns redovisade i kommunens översiktsplan 

från 2003. Syftet med planarbetet i PFO-områdena är att ange riktlinjer för hur 

och i vilken form en fortsatt utbyggnad av områdena ska ske samtidigt som 

kommunalt vatten och avlopp byggs ut. Föreliggande utredning redogör för hur 

dagvattenhanteringen bör ske i området. 

 

Planområdet ligger i sin helhet inom vattenskyddsområde för Ingarö 

grundvattentäkt; delvis inom primär skyddszon delvis inom sekundär 

skyddszon. Det är därför viktigt att det även fortsättningsvis finns tydliga 

riktlinjer för hur dagvattenhantering i området bör ske. 

 

I utredningen beskrivs nuläget inom planområdet avseende topografi och 

geologi, grundvatten, områdets karaktär samt yt- och dagvattenförhållanden.  

Utredningens utgångspunkt är att minimera risken för negativ påverkan på 

ytvatten och grundvatten i området, speciellt med hänsyn till Ingarö vattentäkt.  

 

En viktig grundprincip för att uppnå en god dagvattenhantering bör vara att 

områdets naturmarkskaraktär bibehålls. I planområdet finns nämligen ett 

naturligt inbyggt renings- och utjämningssystem som ur ett dagvattenperspektiv 

är mycket positivt. De stora naturtomterna bör bevaras för att det naturliga 

renings- och utjämningssystemet ska kunna verka.  

 

Avrinningen delar upp sig i ett stort antal punkter och detta bör även 

fortsättningsvis eftersträvas. I detaljplanearbetet bör Värmdös dagvattenpolicy 

vara styrande. I övrigt kan också informationskampanjer till boende och 

besökande vara ett viktigt verktyg. 

 

Följande åtgärdsförslag för dagvattenhanteringen har identifierats som viktiga: 

 

 Sträva efter att bibehålla områdets naturmarkskaraktär. 

 Så långt som möjligt undvika hårdgjorda ytor. 

 Undvika att leda samman dagvattenflödet.  

 Behålla ett stort antal avrinningsvägar, vilket är särskilt viktigt längs 

Gamla Brunnsvägen (avrinningen bör uppdelas i minst lika många 

punkter som i dagsläget). 

 Beakta dagvattenhanteringen längs Gamla Brunnsvägen i samband 

med VA-utbyggnad. 

 Översyn av kulvertar i området. 

 Informationskampanjer. 
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En ny detaljplan för Gamla Brunnsvägen innebär både för- och nackdelar 

avseende yt- och grundvattenförhållanden. Fördelar är bl.a. att näringshalterna 

kommer att minska då kommunalt VA planeras i området samt att 

dagvattenhanteringen förbättras. Nackdelar är att antalet potentiella 

föroreningskällor ökar både under byggskedet och även därefter som en följd av 

den ökade exploateringsgraden. 

 

En sammanfattande bedömning är att föreslagen dagvattenhantering inte medför 

någon negativ påverkan på områdets yt– och grundvattenförekomster.  
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1 Bakgrund 

Ingarös befolkning har sedan 1980-talet till 2007 nästan tredubblats. År 2007 

bodde ca 6400 personer på Ingarö. Befolkningen kommer troligtvis att fortsätta 

öka i hög takt och bedöms vara fördubblad år 2030 jämfört med 2007.  

 

Det aktuella området, Gamla Brunnsvägen, är ett av de förändringsområden i 

kommunen som utpekats som prioriterat i gällande översiktsplan från 2003.  

  

I januari 2010 godkände kommunstyrelsen start-PM för området. Där anges att 

det kommande planarbetet kan komma att resultera i en eller flera nya 

detaljplaner. Eftersom hela planområdet ligger inom vattenskyddsområde för 

Ingarö vattentäkt ska stor vikt läggas på tydligt utformade detaljplaner som 

tillgodoser vattenskyddet. Frågor om styckning, byggrätt och utformning ska 

prövas liksom eventuellt behov av markreservationer. 

 

Idag består området av fritidshus och permanentboende. Planens syfte är att 

området ska anpassas för permanentboende. Det innebär att nya detaljplaner ska 

tas fram och att fastigheterna ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 

Idag har alla fastigheter enskild VA-försörjning. 

 

Utöver att området ligger inom vattenskyddsområde angränsar det till en 

våtmark med höga naturvärden (Degermossen) och till Återvallsträsket. 

 

Kommunens utgångspunkt är att förtätning av området genom avstyckning inte 

är lämpligt med hänvisning till vattenskyddet. 

1.1 Beskrivning av uppdraget 

Syftet med denna dagvattenutredning är att redogöra för hur dagvatten-

hanteringen i planområdet bör utformas för att minimera risken för negativ 

påverkan på yt- och grundvattenrecipienter. En central utgångspunkt för 

utredningen har varit att dagvattenhanteringen i området inte ska inverka 

negativt på Ingarö vattentäkt.  

 

Enligt uppdragsbeskrivningen ska dagvattenutredningen belysa följande: 

 

 Rådande förhållanden avseende topografi, geologi, hydrogeologi 

 Områdesavrinning, recipienter och beräkning av dagvattenflöden 

 Förutsättningar för LOD 

 Konsekvenser av detaljplaneläggning och VA-utbyggnad 

 Påverkan på Ingarö vattentäkt, Återvallsträsket, Degermossen och 

Kolström 

 Förslag till dagvattenhantering och förslag på åtgärder för att minska 

risken för negativ påverkan på yt- och grundvatten 

 Betydelsen av framtida klimatförändringar 

 

Dagvattenutredning för området runt Gamla Brunnsvägen utfördes år 2010, 

sedan dess har ett nytt vattenskyddsområde för Ingarö vattentäkt antagits och 

planområdesgränsen har ändrats. Detta dokument är en reviderad version av 

dagvattenutredningen från år 2010.  
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Utredningen år 2010 utfördes av Rickard Olofsson och Jonas Andersson WRS 

Uppsala AB samt Göran Hanson, Blombergsson & Hanson HB. I arbetet har 

också Karin Book Emilsson, WRS varit delaktig. Projektledare på 

Samhällsbyggnadskontoret Värmdö kommun var Anders Lalin. Från 

kommunen medverkade även Johanna Danielsson och Marie Sundbom samt 

Majken Elfström. 

 

År 2013 utfördes utredningen av Jonas Andersson och Maja Granath WRS, 

Uppsala AB samt Göran Hanson, Blombergsson & Hanson HB. Projektledare 

på Samhällsbyggnadskontoret Värmdö kommun var Helena Gåije.  

1.2 Orientering 

Planområdet ligger en dryg kilometer sydost om Brunns centrum på Ingarö (se 

Figur 1). Norr om det aktuella planområdet ligger Eknäsvägen. Gamla 

Brunnsvägen sträcker sig i en bågform centralt genom hela planområdet.  

 

Planområdet sträcker sig från Återvallsträsket i sydost till tjärnen Potten i 

nordväst, se vidare Figur 2.  

 

 
Figur 1. Karta över planområdets läge. 
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Figur 2.  Planområdets avgränsning. Bild från Värmdö kommun. 

1.3 Strategier för dagvattenhantering 

Värmdö kommun arbetar 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 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 vattenprocesserna synliggörs 

 bräddning i spillvattennätet på grund av dagvattenbelastning inte ska 

förekomma 

 inte bevilja avloppsanläggningar som kan leda till övergödning eller 

förorening av kommunens insjöar och vattendrag 

 

Dagvattenhanteringen ska ske enligt följande prioriteringsordning: 

 

1. Hårdgjorda ytor 

Minska dagvattenavrinningen genom att minimera andelen hårdgjorda ytor. 

 

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. 
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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. 

 

Planområdet ligger delvis inom sekundär skyddszon, delvis inom primär 

skyddszon för Ingarö vattentäkt. Detta innebär att vattenskyddsföreskrifterna 

inom respektive skyddszon tillsammans med Värmdö kommuns 

dagvattenpolicy ger ett tydligt ramverktyg för hur dagvattenhanteringen bör ske. 

Skyddsföreskrifterna för Ingarö vattentäkt redovisas i avsnitt 2.5.5. 

 

 

2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Allmänt 

Bebyggelsen i området består av ca 100 fastigheter varav drygt 60 är 

permanentbebodda. Totalt bor ca 180 folkbokförda personer i området. 

Planområdet innefattas av sex befintliga byggnadsplaner (Bpl 39, Bpl 61, Bpl 

15, Bpl 32, Bpl 36 och Dp 58). Alla planbestämmelser (förutom Bpl 39) 

ändrades beträffande byggrätten år 1988 till 60 m
2
 för huvudbyggnad och 40 m

2
 

för komplementbyggnad. Ett antal fastigheter som vid planändringen 1988 var 

permanentbebodda undantogs och har av den orsaken en byggrätt om 150 m
2
 

för huvudbyggnad och 40 m
2
 för komplementbyggnad. Bestämmelserna för 

minsta tomtstorlek är för alla fem planer 3500 m
2
. Vanligaste tomtstorlek är 

3500-5000 m
2
. 

 

Vägarna inom planområdet är liksom andra förändringsområden inom 

kommunen av enklare karaktär och slingrar sig fram i terrängen. Brunns 

vägförening är huvudman för vägarna inom planområdet och sköter drift och 

underhåll. Någon större förändring av vägens sträckning planeras ej. Däremot 

behöver befintliga vägområden ses över. Detta för att möjliggöra 

vägförbättringsåtgärder för att möta dagens och framtidens behov av 

framkomlighet och trafiksäkerhet. Befintliga anslutningar till Eknäsvägen 

behöver också ses över. Trafikverket är huvudman för Eknäsvägen norr om 

planområdet.  
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En översiktlig nulägesbeskrivning görs i avsnitt 2.2-2.7 för hela planområdet 

avseende topografi och geologi, grundvatten, markanvändning, 

markföroreningar, vattenskydd och ytvatten/dagvatten.  

 

I avsnitt 2.8 görs en mer detaljerad beskrivning av ovan nämnda parametrar 

inom tre delområden. Avgränsningen av dessa delområden framgår av Bilaga 2. 

 

 ARO 1 (östra området), avrinning mot Återvallsträsket. 

 ARO 2 (centrala området), avrinning mot Degermossen.  

 ARO 3 (västra området), avrinning mot Potten. 

2.2 Vegetation och markanvändning 

Hela planområdet domineras av naturmark, vilket till stora delar även gäller för 

tomtmarkerna. Planområdet är i sin helhet relativt flackt men även kuperade 

partier förekommer, främst i den östra delen. Gamla Brunnsvägen sträcker sig 

centralt genom hela området längs den slänt som sluttar ner mot Degermossen. 

Vegetationen består av blandad gran- och lövskog samt inslag av 

hällmarkstallskog i områden där berg i dagen delvis förekommer. Nordost om 

området ligger Degermossen som enligt Skogsstyrelsen är klassat som ett 

våtmarksobjekt med värdeklass 2. Våtmarken finns även redovisad i 

kommunens översiktsplan som ett område med höga naturvärden. Se Figur 3 för 

att få en uppfattning om områdets karaktär.  

 

 
Figur 3. Områdets karaktär. 

2.3 Topografi och geologi  

2.3.1 Topografi 

Terrängen vid Gamla Brunnsvägen ligger i ett sprickdalslandskap med lerfyllda 

dalgångar och omgivande höjdpartier. Höjdområdena når som mest upp till 

drygt 35 m (RH00) längs vägen.  
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Planområdets norra del ligger en markerad dalgång som sträcker i VNV-OSO- 

lig riktning från Brunn centrum via tjärnen Potten, Degermossen, 

Återvallsträskets norra strand, Fågelsången till Kulla-Karby och vidare österut. 

Degermossen ligger nordost om planområdet på ca 15 m.   

 

Planområdets södra del, söder om Gamla Brunnsvägen, utgörs av berg- 

moränområden med brantare topografi. Inom detta område når höjderna ca 45 

m. Områdets topografi och geologi framgår av Bilaga 1. Terränglutningar och 

avrinningsvägar framgår av Bilaga 2.  

 

2.3.2 Geologi 

Geologin i området norr om Gamla Brunnsvägen karaktäriseras av 

isälvsmaterial (sand- och grusavlagringar) som ligger i ovannämnda dalgång. 

Centralt inom detta område finns ett lerfyllt tråg. Ovanpå denna lera finns 

mossmark (Degermossen), dvs organiska jordar med hög mullhalt.  

 

Berggrunden inom häll- och moränmarken i den södra delen av planområdet 

utgörs av urberg, huvudsakligen gnejs. Gnejsberggrunden är generellt relativt 

tät och sprickfattig förutom längs större sprick- och krosszoner. 

 

Morän förekommer endast inom några mindre områden, se Bilaga 1. Dock 

förekommer ofta ett tunt moränlager (<0,5m) på de ytor som karterats som berg. 

Dessa områden utgör nybildningsområden för grundvattenförekomsten i 

isälvsavlagringen i norr som är den grundvattenförekomst som nyttjas för 

Ingarö grundvattentäkt, se avsnitt 2.5.3.  

 

Jordlagren är förhållandevis kalkrika vilket gett upphov till ett kalcium- och 

magnesiumrikt (hårt) grundvatten, se avsnitt 2.5.4.   

2.4 Vatten och avlopp 

2.4.1 Vattenförsörjning 

Vattenförsörjningen inom planområdet utgörs idag av enskild vattenförsörjning. 

Utmed Gamla Brunnsvägen finns ett antal gemensamma brunnar försedda med 

handpumpar. Inom planområdet har många även enskilda bergborrade brunnar 

och det finns också några få äldre schaktbrunnar.  

 

En enkätundersökning om enskild vattenförsörjning och avloppsvattenhantering 

gjordes 2005-2006 som underlag för en riskanalys för förslaget till nytt skydds-

område för Ingarö vattentäkt. I Figur 4 som är från denna undersökning 

redovisas 53 enskilda brunnar inom planområdet, se ”Teknisk beskrivning och 

riskanalys. Ingarö vattentäkt. Förslag till nytt vattenskyddsområde” (Värmdö 

kommun 2007b).   
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Figur 4. Karta utvisande enskild vattenförsörjning, huvudsakligen 

bergborrade brunnar samt enskild avloppsvattenhantering, huvudsakligen 
slamavkiljning med efterföljande infiltration i mark med men även många 
torrtoaletter. Kartan visar potentiella föroreningskällor och risker inom 
vattenskyddsområde för Ingarö vattentäkt (Vämdö kommun 2007b). För 
tydligare legend se bilaga 4.  

 

2.4.2 Avloppsvattenhantering 

I enkätundersökningen ställdes frågor om vilken rening av avloppsvatten som 

fanns på respektive fastighet. En sammanställning av inkomna enkätsvar visar 

att avloppsvattenhanteringen inom området baseras på olika typer av enskilt 

avlopp. För fastigheter som inte besvarade enkäten (svar erhölls från 63 % av 

fastighetsägarna) inhämtades uppgifter från Miljökontorets register över 

tillstånds- och tillsynsärenden (Värmdö kommun 2007b).  

 

Ungefär en fjärdedel av fastigheterna har torrtoalett och stenkista eller annan 

enklare infiltration för BDT-vatten. De flesta har slamavskiljare med infiltration 

i mark som renar både WC- och BDT-vattnet. Ungefär en fjärdedel av dessa har 

WC-vattnet kopplat till sluten tank. Några få har modernare infiltrations-

anläggningar, men risken är stor att många av infiltrationsanläggningarna har 

undermålig reningsfunktion eftersom de är gamla. Eftersom enkät-

undersökningen gjordes 2005-2006 kan en del fastighetsägare ha bytt ut sina 

torrtoaletter mot andra system.  

 

Någon mer detaljerad uppföljning av befintlig avloppsvattenhantering idag har 

inte gjorts inom ramen för föreliggande uppdrag. Det är tänkt att i och med den 

nya planen ska samtliga enskilda avlopp fasas ut och ersättas av kommunalt 

VA.    
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I Figur 4 som är hämtad från Värmdö kommun (2007) redovisas 72 enskilda 

avlopp inom planområdet. Det finns således fler enskilda avloppsanläggningar 

än det finns enskilda brunnar. Skälet till detta torde vara att en del använder sig 

av de gemensamma brunnarna med handpump. En annan anledning kan också 

vara brist på information, dvs. att inte alla fastighetsägare anmält vilken typ av 

VA-lösning de har. 

2.5 Grundvatten 

2.5.1 Grundvattenförekomst 

Den största grundvattenförekomsten finns inom planområdets norra del i en 

isälvsavlagring med mäktiga sand och gruslager. Grundvattenförekomsten 

sträcker i öst-västlig riktning norr om Gamla Brunnsvägen, se jordartskartan 

som redovisas i Bilaga 1. Isälvmaterialet markeras här med grön färg. 

Grundvattenförekomsten är av mycket stort intresse eftersom den utgör resurs 

för Ingarö vattentäkt som är en av Stockholms läns viktigaste grundvattentäkter, 

se ”Dricksvattenförekomster i Stockholms län- prioriteringar för långsiktigt 

skydd”(VAS-rådets Rapporter nr 6, 2009).  

 

Grundvattenförekomsten utgörs av två grundvattenmagasin: ett ostligt med en 

högre grundvattennivå (Fågelviksmagasinet) och ett västligt med en lägre 

grundvattennivå (Fladenmagasinet). Grundvattenmagasinen åtskiljs av ett stalp 

(underjordiskt vattenfall) strax öster om tjärnen Potten betingad av högt 

berggrundsläge. Dessutom föreligger ett övre grundvattenmagasin i 

Degermossen. Grundvattennivån i Fågelviksmagasinet är ca 5 m högre än 

Fladenmagasinet som ligger nära Östersjöns nivå. Detta innebär bl.a. att en 

eventuell förorening inom Fågelviksmagasinet kan föras vidare till 

Fladenmagasinet och Brunn 1; däremot kan inte en eventuell förorening väster 

om Potten, t ex längs Eknäsvägen väster om Potten, Brunn Centrum eller 

idrottsplatsområdet påverka vattenkvaliteten i Fågelviksmagasinet med Brunn 3 

och Brunn 5.  

 

Grundvattentillgången i Fågelviksmagasinet har bedömts uppgå till ca 10 L/s. 

Grundvattentillgången i Fladenmagasinet har bedömts uppgå till 15-20 L/s, 

d.v.s. den totala grundvattentillgången för Ingarö vattentäkt är i 

storleksordningen 25-30 L/s.  
 

Större förekomster av berggrundvatten kan förekomma i de sprick- och 

krosszoner som finns i området, speciellt i skärningspunkter mellan flera sådana 

zoner. De nord-sydliga och ost-västliga sprick- och krosszonerna bedöms 

generellt vara mer vattenförande än de som har nordväst-sydostlig eller nordost-

sydvästlig riktning. 

 

2.5.2 Grundvattenbildning och grundvattenflöde 

Grundvattenbildningen sker huvudsakligen där isälvsmaterial går i dagen samt i 

moränen längs dalsidorna och omgivande hällmark. Grundvattenytan i 

jordlagren följer normalt områdets topografi. Grundvattnets flödesriktningar 

kan därför antas vara ungefär desamma som för ytvattnet. Lokalt kan det dock 

skilja sig åt. Grundvattenflödet sker huvudsakligen norrut mot Degermossen i 

planområdets centrala del (ARO 2). I områdets östra del (ARO 1) sker ett 

grundvattenflöde mot Återvallsträsket och i den västra delen (ARO 3) mot 

nordväst under Eknäsvägen och lerområdena öster om idrottsplatserna och 

vidare mot Fladen.  
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2.5.3 Grundvattentäkten Ingarö  

Den kommunala grundvattentäkten Ingarö utgörs av tre rörbrunnar i jordlager 

och ett vattenverk. Brunnarna benämns Brunn 1 (Fladen), Brunn 3 

(Rosenmalm) och Brunn 5 (Kolugnarna). Av dessa ingår Brunn 1 och 5 i den 

regionala övervakningen av vattenkvalitet som Länsstyrelsen beskrivit i 

rapporten ”Grundvatten i jord – Metodik för övervakning av vattenkvalitet samt 

undersökningsresultat från 25 kommunala grundvattentäkter” (Länsstyrelsen i 

Stockholms län, Rapport 2006:27). Brunnarnas läge framgår av Figur 5. Brunn 

3 och 5 redovisas även i Bilaga 1. 

 

 
Figur 5. Vattenskyddsområde för Ingarö grundvattentäkt. Heldragen svart 
linje visar skyddsområdets utbredning (sekundär skyddszon), prickad svart 
linje primär skyddszon. Pilarna visar grundvattnets strömningsriktning. 
Kartunderlag från Värmdö kommun. 

 

Grundvattentäkten Ingarö beskrivs bl.a. i ” Teknisk beskrivning och riskanalys 

– Ingarö vattentäkt. Förslag till skyddsområde” (Värmdö kommun 2007b).   

 

2.5.4 Grundvattenkvalitet 

Vattenkvaliteten i de tre uttagsbrunnarna ingående i Ingarö vattentäkt (Brunn 1, 

3 och 5) redovisas i Tabell 1. Det är dock bara vattenkvaliteten i Brunn 3 och 

Brunn 5 som är representativ för planområdet. Dessa bägge brunnar ligger i 

samma grundvattenmagasin (Fågelviksmagasinet) medan Brunn 1 ligger i 

Fladenmagasinet.  

 

Som framgår av Tabell 1 är grundvattnet i Fågelviksmagasinet (Brunn 3 och 5) 

nära neutralpunkten och varierar mellan 7,1 och 7,3. Hårdheten ligger i 

intervallet 9-11 °dH, vilket är något hårt. Järn- och manganhalterna är låga. 

Halten organiskt material, mätt som CODMn
 
är 0,5 i bägge brunnarna, vilket är 

mycket lågt. Detta visar att Brunn 3 som ligger nära Degermossen är opåverkad 

av mossens rika innehåll av organiskt material.  

 

Kloridhalterna är något förhöjda i Fågelviksmagasinet (18-23 mg/L) men under 

den nivå (50 mg/L) som brukar definiera ett saltvattenpåverkat grundvatten. 
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Förhöjningen kan bero på vägsaltning och/eller inverkan av relikt salt 

grundvatten. Kloridhalten är högst i Brunn 1 vid Fladen. Denna brunn är känslig 

för saltvatteninträngning vid stora uttag. Här kan kloridhaltsökningen även bero 

på inträngning av modernt Östersjövatten eftersom brunnen ligger strandnära 

vid Fladen - en Östersjövik. 

  

Grundvattnets kvalitet i berg är inte känd.  

 

Tabell 1. Ingarö vattentäkt. Vattenkvalitet i tre uttagsbrunnar 2002-2006 
(enligt Länsstyrelsen i Stockholms län 2006). 

 

2.5.5 Grundvattenskydd 

Den kommunala grundvattentäkten Ingarö omfattas av ett vattenskyddsområde 

med föreskrifter som fastställts av Länsstyrelsen i beslut den 31 maj 2012 .  

 

Avgränsningen av vattenskyddsområde för Ingarö vattentäkt framgår av 

Figur 5. Utbredningen av vattenskyddsområdet inom planområdet redovisas i 

Bilaga 1. Vattenskyddsområdet är indelat i tre zoner med olika 

skyddsföreskrifter: vattentäktszon samt primär och sekundär skyddszon.  

 

Skyddsföreskrifterna finns redovisade i Stockholms läns författningssamling 

2012 (01FS 2012:38) och på Värmdö kommuns hemsida (www.varmdo.se). 

Dispens från förbud kan medges av Länsstyrelsen om det finns särskilda skäl. 

Tillstånd kan lämnas av kommunens bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd. I 

tillstånden kan föreskrivas om nödvändiga skyddsåtgärder.   

 

I huvudsak innebär skyddsföreskrifterna:  

 

 Vattentäktszon. Endast vattenverksamhet får bedrivas. 

 Hantering av petroleumprodukter. Förbud gäller för hantering i 

utrymme med golvbrunn som har utsläpp i vattenskyddsområdet. 

 
Parameter 

 
Brunn 1 

 

 
Brunn 3 

 

 
Brunn 5 

 

Alkalinitet, HCO3, mg/L 120 130 150 

pH 25°C 6,9 7,1 7,3 

Nitratkväve, NO3-N, mg/L 0,2 1,3 0,6 

Nitrat NO3 mg/l 0,9 - 3,1 

Nitritkväve, NO2-N, mg/L 0,001 0,001 0,002 

Nitrit NO2 mg/l 0,006 - - 

Ammoniumkväve, NH4-N, mg/L 0,010 0,01 0,010 

Klorid, Cl, mg/L 35 18 23 

Natrium, Na, mg/l 17 9 15 

Kalium, K, mg/l 3,5 5,7 3,5 

Konduktivitet 25°C, mS/m 40 39 42 

Järn, Fe, mg/L 0,025 0,003 0,038 

Mangan, Mn, mg/L 0,010 0,010 0,010 

Sulfat, SO4, mg/L 37 55 46 

Hårdhet, tyska grader °dH 9 9 11 

Kalcium, Ca, mg/L 52 49 70 

Magnesium, Mg, mg/l 5,8 5,7 5,8 

Kemisk syreförbrukning, CODMn, mg/L 1,0 0,5 0,5 

Fluorid, F, mg/L 0,40 0,19 0,48 

Aluminium, Al, mg/L 0,01 0,01 0,01 
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Befintliga sådana golvbrunnar ska åtgärdas inom 2 år efter 

skyddsområdet fastställts. Hantering får endast förekomma för 

uppvärmning med olja av befintliga bostads- och jordbruksfastigheter. 

Krav på uppsamlingsanordningar ställs på maskiner, bilar och båtar 

som innehåller mer än 50 L petroleumprodukt i primär skyddszon och 

100 L i sekundär skyddszon. Undantag gäller för personbilar.   

 Kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsämnen. Förbud mot 

hantering av bekämpningsmedel gäller i hela vattenskyddsområdet. 

Tillstånd krävs för yrkesmässig hantering av naturgödsel, andra 

växtnäringsämnen och ensilage.  

 Bebyggelse. Förbud mot uppförande av ny byggnad gäller i primär 

skyddszon, med undantag för en- och tvåbostadshus som kräver 

tillstånd. Inom sekundär skyddszon krävs tillstånd för ny byggnad med 

undantag för en- och tvåbostadshus Undantag gäller inom båda 

skyddszonerna för detaljplanelagda områden där planbestämmelserna 

gäller.  

 Avledning av avloppsvatten. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till 

mark eller ytvatten gäller i primär skyddszon. I sekundär skyddszon 

gäller krav på tillstånd. Undantag gäller för befintliga anläggningar 

om de uppfyller kraven enligt miljölagstiftningen. Krav ställs på täta 

avloppsledningar. 

 Upplag av avfall och snö. Upplag av avfall får inte förekomma i primär 

och sekundär skyddszon. I primär skyddszon får inte upplag av snö från 

ytor utanför skyddszonen eller trafikerade ytor inom skyddszonen 

förekomma. I sekundär skyddszon får inte snö från ytor utanför 

vattenskyddsområdet förekomma. I båda skyddszonerna får normal 

snöröjning dock förekomma.  

 Upplag av bark och timmer. Förbud gäller för upplag av bark, timmer, 

flis spån, pellets och ved i både primär och sekundär skyddszon. I 

primär skyddszon krävs tillstånd för tillfälliga upplag medan det i 

sekundär skyddszon endast krävs tillstånd för tillfälliga upplag under 

längre tid än en avverkningssäsong. Mindre upplag/förråd för hushåll 

får förekomma.  

 Industriell verksamhet. Förbud gäller mot etablering i primär 

skyddszon, tillstånd krävs i sekundär skyddszon. Förbud i primär 

skyddszon gäller även mot hantering av farliga kemiska produkter i 

lokaler med golvbrunn. Förvaring av sådana produkter i vätskeform 

ska ske på tät invallad yta försedd med tak. Övrig hantering av farliga 

kemiska produkter kräver tillstånd. Inom sekundär skyddszon krävs 

tillstånd för hantering av farliga kemiska produkter. Inom 

detaljplanelagt område får, inom både primär och sekundär skyddszon, 

ny industriell verksamhet och ändring av befintlig verksamhet ske i 

överensstämmelse med planens bestämmelser. Befintlig verksamhet 

inom både primär och sekundär skyddszon får bedrivas under 

förutsättning att den inte strider mot bestämmelser i gällande 

miljölagstiftning. 

 Materialtäkt, schaktning m.m. Materialtäkt får inte etableras inom 

vattenskyddsområdet. Tillfartsvägar ska vara avspärrade. Schaktning, 

sprängning, borrning, pålning, spontning liksom åter-/utfyllnad kräver 

tillstånd. Mindre grävarbeten inom tomtmark får utföras liksom 

erforderliga arbeten för nyanläggning och underhåll av vatten, 
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avlopps-, fjärrvärme-, el- och teleledningar. Återfyllnad ska ske med 

rena massor som inte kan förorena grundvattnet.  

 Energinaläggningar. Förbud gäller i primär skyddszon för 

anläggningar för utvinning och/eller lagring av värme ur berg, mark 

och vatten, eller för uttag av vatten från berg, jord och ytvatten för 

energiändamål. i sekundär skyddszon krävs tillstånd för sådana 

anläggningar. Befintliga sådana anläggningar får förekomma i den 

omfattning de hade när skyddsområdet fastställdes (31 maj 2012) under 

förutsättning att dessa anläggningar inte strider mot bestämmelser i 

gällande miljölagstiftning 

 Grundvattentäkt. Brunnar för uttag av grundvatten kräver tillstånd 

inom hela vattenskyddsområdet. 

 Väghållning. Förbud råder inom hela vattenskyddsområdet för upplag 

eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller annat kemiskt 

halkbekämpningsmedel. Anmälan krävs inom hela vattenskyddsområdet 

för halkbekämpning, dammbindning m.m. med salt eller annan 

kemikalie.  

 Transport av farligt gods. Transport av farligt gods, annat än 

genomfartstrafik, får endast ske till verksamheter som tillåts enligt 

skyddsföreskrifterna.  

 Rengöring av fordon, entreprenadmaskiner och båtar. I primär 

skyddszon råder förbud mot tvätt och rengöring av bilar och andra 

fordon samt entreprenadmaskiner i primär skyddszon. Tvätt och 

rengöring av båtar får bara ske med biologiskt nedbrytbara 

rengöringsmedel. Rengöring av båtar på båtklubbar och marinor 

kräver tillstånd.  

 Särskilda bestämmelser för Återvallsträsket. I primär skyddszon råder 

förbud mot båtar och motorfordon med förbränningsmotorer. Förbud 

råder också mot muddring, pålning, spontning och annan grumlande 

vattenverksamhet. Befintliga bryggor får dock renoveras till 

ursprunglig storlek och omfattning.  

 För anläggningsarbeten inom planområdet gäller förutom 

skyddsföreskrifterna även ”Bestämmelser för entreprenadarbeten inom 

skyddsområde för grundvattentäkt i Värmdö kommun”. I 

bestämmelserna redogörs för: 

 Giltighet 

 Kommunens kontroll  

 Egenkontroll 

 Arbetsmaskiner 

 Upplag och påfyllning 

 Läckage av petroleumprodukter 

 Framförande av entreprenadfordon 

 Schakt 

 Återfyllnad 

2.6 Ytvatten och dagvatten 

Den 10 juni 2010 genomfördes ett fältbesök i planområdet. Det konstaterades 

att planområdet delar upp sig i omkring tio stycken mindre 
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delavrinningsområden. Dessa delavrinningsområden avrinner i huvudsak i tre 

olika riktningar mot tre olika recipienter. Området har med utgångspunkt från 

detta delats in i tre huvudsakliga avrinningsområden (ARO 1-3).  

 

Avrinningen sker österut mot Återvallsträsket (ARO 1), norrut mot 

Degermossen (ARO 2) och västerut mot Potten (ARO 3). Merparten av 

dagvattnet avrinner via det centrala delavrinningsområdet (ARO 2).  

 

Avrinningen sker mestadels diffust men även mer definierat via mindre diken 

och kulvertar. Dikesstandarden varierar inom området, vanligast är mindre 

skåldiken men större vägdiken förekommer också. På ett flertal ställen sker 

också infiltration i mark och man kan se spår av att marken på vissa ställen 

tidvis är vattensjuk. 

 

En viktig aspekt är att det i planområdet finns ett naturligt inbyggt renings- och 

utjämningssystem som ur ett dagvattenperspektiv är mycket positivt. Som 

nämnts tidigare så sker avrinningen till stora delar via delavrinningsområde 

ARO 2. Inom detta delavrinningsområde delar vattnet upp sig på ett stort antal 

punkter vid Gamla Brunnsvägen för att sedan diffust, dels via infiltration ner till 

grundvattnet och dels via ytavrinning ta sig vidare ner mot Degermossen. 

Mossen kan i sin tur betraktas som ett stort filter- och fördröjningsmagasin där 

föroreningar som tungmetaller och olja kan fastläggas eller brytas ner. Efter 

mossen tar sig vattnet vidare via tjärnen Potten som också fördröjer vattnet på 

dess väg ner mot Fladen.  

 

Områdets avrinningsvägar och avrinningsområdesgränser illustreras i Bilaga 2. 

2.7 Recipienterna 

2.7.1 Återvallsträsket 

Återvallsträsket ligger i planområdets östra del. Markerna kring Återvallsträsket 

domineras av naturmark med inslag av byggnader av fritidshuskaraktär. 

Fastigheterna har idag enskild vatten- och avloppshantering som belastar sjön. 

Vid Återvallsträsket ligger en badplats på kommunens mark. Sjön bedöms som 

måttligt näringsrik och badvattenkvaliteten är bra. Fastigheterna kring 

Återvallsträsket som inte är planlagda omfattas av 100 m strandskydd. Sjöns 

vatten står i kontakt med grundvattenmagasinet i de sand- och gruslager som 

finns i sjöns nordöstra hörn vid badplatsen (se Figur 6). En del av vattnet som 

tas ut i Ingarö vattentäkt (ca 4 L/s av den totala grundvattentillgången för Ingarö 

vattentäkt, se 2.5.1) härrör därför från Återvallsträsket genom s.k. inducerad 

infiltration. Tidigare tog kommunen ut vatten från Återvallsträsket för 

konstgjord grundvattenbildning genom infiltration på bassänger vid Fågelvik 

men denna anläggning är nu tagen ur drift.  
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Figur 6. Badplatsen vid Återvallsträsket. 

 

2.7.2 Degermossen 

Degermossen ligger norr om planområdet och söder om Eknäsvägen. Den södra 

delen av mossen angränsar mot naturmark och bebyggelse av fritidshuskaraktär. 

Mossen finns med i Länsstyrelsens våtmarksinventering som genomfördes 1997 

och har värdeklass 2. Det finns 4 klasser och klass 1 anger det högsta värdet. 

Enligt Länsstyrelsens rapport ska ett klass 2-objekt betraktas som ett urval av 

representativa och ekologiskt stabila våtmarker i den naturgeografiska regionen. 

Mossen skall därför bevaras för att upprätthålla den biologiska mångfalden som 

är associerat till våtmarker (se Figur 7).  
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Figur 7. Vy över Degermossen. 

 

2.7.3 Potten 

Längst i väster, strax utanför planområdet ligger den lilla tjärnen Potten. 

Tjärnen fungerar som recipient för vatten från planområdet samt från 

bostadsområdet Fågelvikshöjden. Tjärnen har en viss mindre fördröjande 

funktion för ytvattnet på sin väg mot Fladen. 

 

 
Figur 8. Vy mot Potten. 
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2.7.4 Fladen 

Fladen är en havsvik som dels har kontakt västerut genom ett smalt sund med 

Baggensfjärden, dels norrut mot Grisslingen och vidare sydost mot Lagnöström. 

Dessa recipienter hade 2009 måttlig ekologisk status på grund av övergödning 

enligt de miljökvalitetsnormer som fastställts av Vattenmyndigheten för Norra 

Östersjöns vattendistrikt. Kravet är att god ekologisk status ska vara uppnått till 

2021. 

 

Avseende kemisk status så är kravet att god kemisk status ska uppnås till 2015 

för Baggensfjärden som 2009 inte uppnådde god kemisk status. Kravet för 

Grisslingen och Lagnöström är att 2009 års bedömning om god kemisk status 

ska bibehållas. 

2.8 Beskrivning av delområden 

2.8.1 ARO 1 (östra området) 

En mindre del av planområdet (ca 16 ha) rinner av österut ner mot 

Återvallsträsket. Inom detta delområde sker en diffus avrinning ner mot sjön 

samt längs mindre diken. Det sker även en infiltration i mark i några punkter. 

Bebyggelsen är relativt gles. Området är mer kuperat än övriga 

delavrinningsområden och det förekommer partier med berg i dagen. Områdets 

södra del utgörs av berg-/moränmark medan den norra delen huvudsakligen 

består and sand och grus. Hela området omfattas av vattenskyddsområdet för 

Ingarö vattentäkt. Den sydvästra delen omfattas av sekundär skyddszon, övriga 

delar av primär skyddszon. I den sydvästra delen ligger en mindre 

parkeringsplats, om 15 parkeringsplatser. Skogen består av blandade trädslag, 

främst björk, gran och tall. På höjdryggarna ut mot Återvallsträsket finns äldre 

skog och förutsättningar för stor biologisk mångfald. För att få en uppfattning 

om delområdets karaktär se Figur 9. 
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Figur 9. Delområde ARO 1 Avrinning mot Återvallsträsket. 

 

2.8.2 ARO 2 (centrala området) 

Detta delområde är planområdets största (ca 50 ha) och avrinner ner mot 

Degermossen i ett stort antal punkter, se 10. Avrinningen från de högre belägna 

berghälls- och naturmarkerna sker ner mot Gamla Brunnsvägen som sträcker 

sig i en bågform centralt genom hela planområdet. Avrinningen leds dels genom 

vägen i ett antal kulvertar samt infiltreras på några punkter uppströms vägen. 

Nedströms vägen sker dels infiltration i mark och dels en diffus avrinning ner 

mot Degermossen.  

 

Naturmiljön är varierad och består även här av blandad skog. Området söder om 

Gamla Brunnsvägen består av hällmarkstallskog som gränsar till ett större 

sammanhängande naturområde. Även här finns inslag av äldre skog. 

Delavrinningsområdet är något mer bebyggt än ARO 1 och tomterna är 

koncentrerade kring Gamla Brunnsvägen. Mellan Gamla Brunnsvägen och 

Eknäsvägen finns ett relativt stort stråk med övervägande björkskog samt 

Degermossen som omges av främst tall. 10 illustrerar en vy ner mot 

björkskogen som angränsar mot Degermossen. Områdets södra del (söder om 

Gamla Brunnsvägen) utgörs av berg-/moränmark medan den norra delen består 

av Degermossens torv- och kärrmark. Centralt i området mellan Gamla 

Brunnsvägen och Degermossen förekommer glaciallera och ett mindre område 

med sand och grus. I områdets östra del, speciellt norr om Gamla Brunnsvägen 

finns sand- och gruslager.  
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Största delen av området ligger inom vattenskyddsområdets sekundära 

skyddszon. Sand- och gruslagren i den östra delen omfattas däremot av primär 

skyddszon. 

 

 
Figur 10. Delområde ARO 2. Avrinning ner mot Degermossen. 

 

2.8.3 ARO 3 (västra området) 

Detta delområde ligger i den västra delen och utgör det minsta delområdet (ca 

13 ha). Delavrinningsområdet rinner dels diffust, dels via ett något större dike 

ner mot Potten. Även detta område består av blandad skog men har en mer 

framträdande barrskogskaraktär. Områdets norra del utgörs av sand och grus. I 

den södra delen förekommer berg-/moränområden. Hela området ligger inom 

vattenskyddsområdets primära skyddszon, utom berg-/moränområdena i den 

södra delen som omfattas av sekundär skyddszon. Figur 11 visar på diket som 

sträcker sig ner mot Potten. 
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Figur 11. Delområde ARO 3. Avrinning ner mot Potten i ett något större dike. 

 

3 Målbeskrivning 

3.1 Skydd av grundvatten 

Grundvattentäkten Ingarö omfattas dels av skyddsföreskrifterna enligt det 

vattenskyddsområde som fastställts av Länsstyrelsen 2012, dels av de 

miljökvalitetsnormer (MKN) som fastställts av Vattenmyndigheten för Norra 

Östersjöns vattendistrikt (Vattenmyndigheten Norra Östersjön 2009). Enligt 

Vattenmyndighetens klassning har grundvattenförekomsten Ingarö god kemisk 

och kvantitativ status 2009. Denna status ska även gälla 2015. I rapporten 

”Dricksvattenförekomster i Stockholms län - Prioriteringar för ett långsiktigt 

skydd” (VAS-rådets rapporter nr 6 2009) ges grundvattenmagasinet Ingarö hög 

prioritet.  

 

Beträffande hantering av dagvatten bör en målsättning vara att hanteringen 

(t.ex. infiltration av dagvatten) inte medför risk för förorening av grundvattnet. 

Dagvatten som infiltreras bör därför innan det når grundvattenzonen ha 

genomgått sådan rening, antingen på teknisk eller naturlig väg (t.ex. genom 

olika markprocesser som fastläggning, nedbrytning etc.), att det inte förorenar 

grundvattnet. Kravet på det infiltrerade dagvattnets sammansättning är beroende 

av om det finns en omättad zon som vattnet ska passera innan det når 

grundvattnet eller ej. Den omättade zonen kan ha en god naturlig 

reningsförmåga beroende på jordlagrens sammansättning.  

 

En annan målsättning för dagvattenhanteringen bör vara att 

grundvattenbildningen inte minskar genom bortledning av grundvatten som 

påverkar grundvattentillgången annat än möjligen helt marginellt. Denna 

målsättning talar för att infiltration av dagvatten bör eftersträvas snarare än 

bortledning av dagvatten. Målsättningen bör därför vara att så stor del av 

ytvattenflödet som möjligt ges möjlighet att infiltrera till grundvattnet. Eftersom 
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det finns mycket sand och grus naturligt inom området är förutsättningarna 

generellt mycket gynnsamma för infiltration.  

 

För grundvattenförhållandena är det av stor vikt att området kan bibehålla sin 

huvudsakliga karaktär av ”naturmark” även vid en ökad byggnation. 

Målsättningen bör därför vara att tillkommande byggnation ska ske varsamt och 

att hårdgörning endast görs i begränsad omfattning. Speciellt hårdgörning med 

asfalt bör undvikas. Förutom effekten av själva hårdgörningen utgör 

hanteringen av asfalt en risk för förorening av grundvattnet.  

 

Utöver skyddsföreskrifterna finns generella anvisningar från kommunen som 

reglerar entreprenadarbeten inom vattenskyddsområden.  

3.2 Skydd av ytvatten 

Fladen och anslutande fjärdar (Baggensfjärden, Grisslingen och Lagnöström) 

har i dagsläget otillfredsställande ekologisk status på grund av övergödning. År 

2021 ska miljökvalitetsnormen god ekologisk status uppnås och 2015 ska 

miljökvalitetsnormen god kemisk status ha uppnåtts.   

 

För att god ekologisk status ska vara uppnått 2021 krävs generellt minskad 

växtnäringstransport till ovan nämnda fjärdar.  

 

Det är även viktigt att skydda Återvallsträsket och Degermossen eftersom dessa 

recipienter spelar en viktig roll för områdets grundvattenbildning och 

dagvattenhantering. Återvallsträskets vatten står i kontakt med 

grundvattenmagasinet som beskrivs i avsnitt 2.7.1 och bör därför skyddas från 

föroreningar. Degermossen har en viktig renande och utjämnande funktion i 

dagvattenhanteringen samt innehar höga naturvärden.  

 

Med utgångspunkt i miljökvalitetsnormerna, nationella miljökvalitetsmål (bl.a. 

ingen övergödning), Värmdö kommuns dagvattenpolicy samt Återvallsträsket 

och Degermossens viktiga funktion så bör dagvattenhanteringen i planområdet 

Gamla Brunnsvägen planeras så att utsläppen av övergödande ämnen och 

föroreningar till ytvattenrecipienter inte ökar, utan minskar.  

 

Hur detta kan uppnås konkretiseras i kapitel 5 där förebyggande 

dagvattenåtgärder presenteras. 

 

4 Planens konsekvenser för vattenförhållanden 

4.1 Grundvatten 

En planering och utbyggnad av Gamla Brunnsvägen innebär både för- och 

nackdelar ur grundvattensynpunkt. 

 

En av fördelarna ur grundvattensynpunkt är att dagvattenhanteringen i området 

förbättras, se vidare kapitel 5. En annan fördel kan vara att åtgärder för att 

förbättra trafiksäkerheten (t.ex. ändring/omläggning av infarter till området) kan 

minska riskerna för olyckor med utsläpp av för grundvattnet farliga ämnen.  

 

Nackdelar ur grundvattensynpunkt är att riskerna för grundvattenförorening 

ökar både under byggskedet och även därefter genom ökad andel 

permanentbostäder med ökat antal potentiella föroreningskällor, bl.a. genom 
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ökad trafik och fordonsparkering. Även risken för olyckor med 

entreprenadmaskiner och eventuella bränsletankar under anläggningsskedet 

utgör en ökad risk för grundvattenförorening. Efterlevnad av kommunens 

entreprenadföreskrifter inom vattenskyddsområde innebär dock att sådana risker 

minskar.  

 

Vid utbyggnaden av vissa fastigheter (speciellt söder om Gamla Brunnsvägen) 

kan det bli aktuellt med utsprängning av berg. Vid sådana anläggningsarbeten 

ökar risken för grundvattenpåverkan/-förorening genom ökad olycksrisk samt 

risk för förorening från spränggaser (kväve) m.m. Restriktivitet bör dock 

generellt gälla för sprängningsarbeten inom vattenskyddsområdet.  

 

Ökad hårdgörning av markytor leder till ökad ytvattenavrinning, vilket vanligen 

leder till minskad grundvattenbildning. I planområdet sker dock infiltration av 

ytvattnet inom stora delar av området (norr om Gamla Brunnsvägen) innan 

vattnet når Degermossen. Minskningen av grundvattenbildningen genom 

hårdgörning av ytor blir därmed marginell. 

4.2 Ytvatten och dagvatten 

Även ur ett dagvattenperspektiv innebär planläggningen av Gamla Brunnsvägen 

och utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp både för- och nackdelar.  

 

Uppkopplingen till kommunalt avlopp kommer att minska närsaltbelastningen 

(fosfor och kväve) till ytvattenrecipienterna i takt med att enskilda 

avloppsanläggningar fasas ut och ersätts med kommunalt VA.  

 

Tomterna inom området består idag till stor del av naturmark och grönytor 

vilket betyder att det dagvatten som skapas i området innehåller små 

förorenings- och närsaltsmängder. Även dagvatten från Gamla Brunnsvägen 

bedöms som ett relativt rent vatten. Vägen är inte hårt trafikerad och risken för 

olyckor med transport av miljöfarliga ämnen bedöms som liten.  

 

En omvandling av området sker i dagsläget vilket leder till en högre andel 

permanenta bostäder. Fastighetsstrukturen kommer att se ut som idag men med 

utökade byggrätter. Ett mer permanent boende och utökade byggrätter kan i 

större utsträckning leda till en ökning av föroreningskällor och en större andel 

hårdgjorda ytor. Sådana ytor kan ex. vara parkeringsplatser och takytor, vilket i 

sin tur leder till en ökning av flöden och föroreningshalter. 

 

Om de föreslagna dagvattenåtgärderna tillsammans med Värmdös 

dagvattenpolicy följs så är den sammanfattande bedömningen att 

dagvattenpåverkan på recipienterna inte kommer att öka i någon nämnvärd 

omfattning. 

4.3 Flödesberäkningar 

En enklare flödesberäkning har gjorts för respektive delavrinningsområde. 

Beräkningar har gjorts för ett 2-års regn och för ett 10-års regn med 10 minuters 

varaktighet. Som avrinningskoefficient har 0,15
1
 använts som ett genomsnittligt 

värde för områdets markkaraktär som till stor del består av naturmark. 

                                     
1
Utgått från rekommendationer i P90, 2004. Bedömt att området igenomsnitt består av 

villa tomter >1000 m
2
.  
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Avrinningskoefficienten är ett mått på den maximala andel av ett 

avrinningsområde som kan bidra till avrinning. Som regnintensitet har 117 L/s, 

ha respektive 207 L/s, ha använts
2
. Flödesberäkningarna kan ge ett översiktligt 

riktvärde för hur kulvertarna genom Gamla Brunnsvägen bör dimensioneras. 

Observera att flödesberäkningen har gjorts för hela delavrinningsområdet och 

punkten för det framräknade flödet inte avser kulvertens placering, se Bilaga 3. 

4.4 Effekter av klimatförändringar 

Den globala uppvärmning som bedöms bli effekten av ökade koldioxidhalter i 

atmosfären har på senare år lett till intensiv forskning om de effekter som 

klimatförändringar kommer att ge. I Sverige har SMHI uppdraget att bryta ner 

de globala klimatmodellerna till nationella och regionala prognosmodeller för 

förändringar av temperatur, nederbörd, avdunstning etc.  

 

För den kommunala planeringen i en kustkommun som Värmdö är det viktigt 

att planera för förändrade havsnivåer och förändrad avrinning.   

 

4.4.1 Förändrad havsvattennivå  

FN:s klimatpanel IPCC beräknade 2007 att havsnivån globalt skulle stiga med 

18-59 cm 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, landhöjningen inräknat). Dock har mätningar av isens 

avsmältning i Arktis efter 2007 varit snabbare än vad som beräknats med 

IPCC:s modeller. För Sverige bedömer SMHI 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 ständigt förbättras och att nya prognoser 

kommer fortlöpande. 

 

Planområdet Gamla Brunnsvägen ligger flera meter över havsytan och 

förutsättningarna för att avvattna området påverkas därför inte av en eventuell 

havsnivåhöjning. 

 

4.4.2 Förändrad nederbörd och avrinning  

Årsmedelnederbörden för Stockholms län var under perioden 1991-2008, 

628 mm. Forskningen visar, med hjälp av modellering, på framtida scenarier 

med en 10–30 % ökning av nederbörden inom en hundraårsperiod. Den största 

ökningen av nederbörden förväntas under vinterhalvåret vilket även är den 

period som temperaturökningen är störst.20 Denna utveckling kommer att leda 

till mindre årstidsvariationer i flöden. Nederbörden som kommer på vintern 

kommer i högre grad falla som regn och därmed blir det en mindre lagring av 

snö och en lägre vårflod. På sommaren minskar flödena till följd av ökande 

temperatur och avdunstning. Vid en ökad nederbördsmängd är det viktigt att 

kapacitet för bortledning av vatten finns för att undvika vattensjuka marker och 

skador på infrastruktur.  

 

                                     
2
 Använt z-värde 14 och beräkningar enligt Bilaga 2 i P90, 2004.  
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5 Förslag på dagvattenhantering 

5.1 Förebyggande dagvattenåtgärder 

Tidigare i utredningen har avrinningen och områdets karaktär beskrivits och det 

har kunnat konstateras att det finns ett bra naturligt system för hantering av 

dagvatten inom planområdet. Planområdet ligger i sin helhet inom 

vattenskyddsområde för Ingarö vattentäkt; delvis inom primär skyddszon, delvis 

inom sekundär skyddszon. Det är därför viktigt att det även fortsättningsvis 

finns tydliga riktlinjer för hur dagvattenhantering i området bör ske.  

 

En viktig grundprincip för området bör vara att bibehålla områdets 

naturmarkskaraktär så långt som möjligt. Detta bör även gälla för tomtmark. 

Fastigheterna består generellt av en stor andel naturmark, vilket innebär goda 

förutsättningar för dagvattnet att dels flödesutjämnas och dels infiltrera i mark. 

För att bevara möjligheterna till LOD på fastigheterna är det viktigt att 

tomternas storlek bevaras och att inte allt för stor utbyggnad/förtätning tillåts. 

Hårdgjorda ytor såsom asfalt bör således undvikas så långt det är möjligt. Det är 

positivt ur ett dagvattenperspektiv om parkeringsplatser och uppfarter istället 

kan anläggas med ett genomsläppligt material som t.ex. grus.   

 

Om maximal byggyta samt hårdgjord yta inom fastigheten sammanlagt uppgår 

till 300 m
2
 innebär det att de minsta fastigheterna i området har max knappt 10 

% bebyggd och hårdgjord yta. För större fastigheter bli andelen hårda ytor 

mindre. Vid 300 m
2
 bebyggd och hårdgjord yta ökar mängden nederbörd som 

den kvarvarande tomtmarken ska omhänderta med ca 10 %. Det innebär t.ex. att 

vid ett 10-årsregn med varaktighet om 10 min ökar nederbördsmängden som 

tomtmarken ska omhänderta från 15 till drygt 16 mm.  

 

Om gränsen för tillåten hårdgjord yta uppgår till 20 % på en fastighet om 3 500 

m
2
 innebär det en extra nederbördsbelastning på knappt 3 mm per m

2
 tomtmark. 

Den extra volymen som tillförs övrig tomtmark bedöms inte medföra några 

problem under de generella förhållanden som råder inom området. Merparten av 

marken har god kapacitet för infiltration och då kan vattnet omhändertas genom 

perkolation. Om fastigheten till viss del utgörs av berg i dagen eller mycket 

tunna jordtäcken bör detta räknas in i andelen hårdgjord yta för att säkerställa 

möjligheten till LOD på fastigheten. Om de naturliga förhållandena inte har 

kapacitet kan ett alternativ vara att skapa konstgjorda magasin för att undvika 

stående vatten, i form av att lägga på porösa jordlager. Vid 20 % hårdgjord yta 

och ett 10-årsregn skulle det krävas en yta på ca 225 m
2
 med 15 cm jord och 25 

% porositet varifrån vattnet sen kan ledas vidare.  

 

Planområdets avrinning delar idag upp sig på ett stort antal avrinningsvägar 

vilket är mycket positivt. Att avrinningen delar upp sig är bl.a. en följd av 

områdets topografi, genomföringar (kulvertar) under Gamla Brunnsvägen samt 

markens goda infiltrationsförmåga på flera punkter (främst norr om Gamla 

Brunnsvägen). En uppdelning av dagvattnet i ett stort antal avrinningsvägar bör 

eftersträvas även fortsättningsvis och att leda samman dagvattenflödet i större 

stråk bör helt undvikas. Gamla Brunnsvägen sträcker sig centralt genom hela 

området i det största delavrinningsområdet, ARO 2. Längs denna sträcka, vilket 

på den norra sidan om vägen sluttar ner mot Degermossen, är det särskilt tydligt 

att dagvattnet är uppdelat på ett stort antal punkter. Vägen utgör därför en viktig 

del i planområdets dagvattenhantering (se Figur 12).  
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Figur 12. Gamla Brunnsvägen. 

 

I samband med indragningen av kommunalt VA kommer huvudledningarna 

sannolikt att schaktas ner mitt i Gamla Brunnsvägen. I praktiken kommer det att 

innebära ombyggnation av vägen och omläggning av dagvattentrummor under 

vägen. Vid denna byggnation är det av största vikt att det skapas minst lika 

många genomföringar under vägen som idag, för att området även 

fortsättningsvis ska kunna avvattnas i ett stort antal stråk. 

 

En annan aspekt som bör beaktas är risken för att schakten förändrar naturliga 

trösklar. En sådan förändring kan leda till att vatten letar sig längs schaktgraven 

istället för att som idag infiltrera norr om vägen samt diffust ledas ut i 

Degermossen. Detta betyder att strömningsavskärande fyllning kan bli aktuellt i 

samband med återfyllnaden av schakt för VA-ledningar. 

 

Vid fältbesöket påträffades ett antal igentäppta och raserade genomföringar och 

det kan därför konstateras att kulvertarna i området bör ses över. Detta görs 

lämpligtvis i samband med ovan nämnd VA-utbyggnad. Genomföringarna 

under uppfartsvägar till tomterna bör också ses över. Hur detta löses bör ske i 

samråd med Brunns vägförening samt berörda tomtägare (se Figur 13).      
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Figur 13. I samband med utbyggnad av kommunalt VA i området bör diken 

och kulvertar ses över. 

 

Det bör också finnas riktlinjer för hur massor hanteras inom området, detta för 

att minimera risken för att orena massor förs in i planområdet, vilket i sin tur 

kan leda till att grundvattnet förorenas. Djupa schaktarbeten som anläggande av 

t.ex. källarplan bör undvikas eftersom detta kan leda till 

grundvattenföroreningar. Eftersom hela planområdet ligger inom 

vattenskyddsområdet för Ingarö grundvattentäkt kommer kommunens 

bestämmelser för entreprenadarbeten inom vattenskyddsområde att gälla, vilket 

minskar riskerna för grundvattenförorening vid exploatering.    

 

Inom området bör också materialval för tak, fasader, armaturer etc. beaktas. 

Detta har stor betydelse för föroreningsbelastningen på dagvattnet. Koppartak, 

förzinkade räcken och armaturer är exempel på betydelsefulla källor till 

tungmetaller och bör därför undvikas.  

 

På kommunens mark vid Återvallsträsket finns som omnämnts tidigare en 

badplats. En diskussion har förts huruvida en utökning av parkeringen vid 

denna plats är lämplig. Nuvarande parkeringsplats (utanför planområdet) ligger 

på en känslig punkt eftersom det här sker en inducerad infiltration till 

grundvattenmagasinet. Av denna anledning har en bedömning gjorts att det är 

olämpligt att utöka denna parkeringsplats med tanke på grundvattenskyddet. En 

utökad parkering för badplatsens besökare bör anläggas på annan plats 

alternativt anläggas med ett slutet system för dagvattenhantering.  

 

Inom ARO 1 ligger en parkering om 15 p-platser. Idag avleds dagvattnet 

därifrån delvis i ett öppet dike. För att öka reningseffekten kan vattnet avledas 

genom översilning på den gräsbevuxna ytan ner mot Återvallsträsket, alternativt 

kan en fördjupning av diket göras som ger det möjlighet att hålla större volym 

vatten. Om denna fördjupning förses med ett utlopp under vattenytan så kan den 

också fungera som oljefälla vid ett eventuellt utsläpp. Riskerna för läckage av 

föroreningar bedöms dock som låga från parkeringen. Om ett bättre skydd för 
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recipienten önskas kan en möjlighet till att stänga av diket nedströms införas, 

för att förhindra att ett eventuellt utsläpp leds mot Återvallsträsket.  

 

Vid fältbesöket noterades att många fastighetsägare också är båtägare. Enligt 

skyddsföreskrifterna får tvätt och rengöring inom primär skyddszon endast ske 

med biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel. Det vore dock bäst om båtar som 

läggs upp inom denna skyddszon (och för den delen inom hela 

vattenskyddsområdet) rengörs på en anläggning för båttvätt.   

 

I övrigt så är information till boende och besökande viktigt och 

informationsmaterial bör därför framarbetas. T.ex. kan informationstavlor sättas 

upp vid infarterna till Gamla Brunnsvägen. På skyltarna bör det framgå att man 

befinner sig inom vattenskyddsområde för Ingarö vattentäkt och att det finns 

särskilda skyddsföreskrifter för markägare och boende samt bestämmelser för 

entreprenörer. Informationstavlan kan även informera om Degermossens höga 

naturvärden. Det kan också handla om informationskampanjer i samband med 

planantagandet samt information på kommunens hemsida.  

 

5.2 Risker för översvämning 

Efter upprepad fältbesiktning av området är bedömningen år 2013 liksom år 

2010 att det inte förekommer några särskilt kritiska punkter med risk för 

översvämning inom planområdet. Även fastigheter i lägre delar av terrängen 

bedöms ha tillräcklig lutning för att klara av en begränsad utbyggnad.   
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