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Sammanfattning 

Värmdö kommun arbetar med utveckling av Gustavsbergs centrum, kallat 

Gustavsbergsprojektet. Det omfattar en utveckling av centralorten med cirka 4000 nya 

bostäder i form av bostadsrätter, hyresrätter, stadsradhus och småhus. Ett förbättrat 

gatunät, nya parker, restauranger och verksamhetslokaler är också planerat. I 

Gustavsbergsprojektet ingår flera detaljplaneområden och denna utredning omfattar 

följande detaljplaner; Stadsparken, Gustavsbergs centrum, Idrottsområdet, 

Kvarnbergsterassen, Kråkberget, Vattentornsberget och Tallåskyrkan. 

Syftet med denna dagvattenutredning är att säkerställa flödeshantering och rening av 

dagvatten inom Gustavsbergsprojektet. Markanvändning, flöden, föroreningar och förslag 

på hantering av dagvatten har utretts och återges i rapporten.  

Tre av planområdena, Vattentornsberget, Kråkberget och Kvarnbergsterassen, består i 

nuläget främst av skog vilket innebär att avrinningen är låg och att även halterna av 

näringsämnen och föroreningar i dagvattnet är låg. Områdena är kuperade och har 

generellt tunna jordlager. De föreslås bebyggas med flerfamiljshus och delar av skogen 

inom respektive planområde planeras att bevaras. För de tre planområdena kommer 

flöden och mängden näringsämnen och föroreningar enligt överslagsberäkningar att öka i 

framtiden jämfört med nuläget i och med planerad exploateringsgrad även om rening av 

dagvatten sker. 

Stadsparken består i nuläget av parkmark, vägar och parkering och markanvändningen 

kommer att vara ungefär densamma efter planerad ombyggnation. Detta innebär att 

avrinningen av dagvatten inte ändras nämnvärt. Mängden föroreningar i dagvattnet ökar 

något på grund av den ökade trafikintensiteten på vägarna. Med införandet av 

dagvattenåtgärder kan närsalts- och föroreningsmängden minska jämfört med nuläget. 

Planområdena Gustavsbergs centrum och Idrottsområdet är i nuläget tätbebyggda vilket 

innebär relativt höga dagvattenflöden i nuläget och att det kommer förhållandevis höga 

halter och mängder av näringsämnen och föroreningar från dem i nuläget. Den största 

källan är i nuläget de stora parkeringarna vid Gustavsbergs centrum och Idrottsområdet. 

De föreslås att delvis bebyggas med flerfamiljshus i framtiden, vilket medför lägre flöden 

av dagvatten och mindre mängder näringsämnen och föroreningar jämfört med nuläget. 

Det beror dels på att nuvarande markanvändning med parkeringar ersätts med 

flerfamiljshus som har lägre närsalts- och föroreningshalter än parkering.  

Systemlösningen som föreslås är att så mycket dagvatten som möjligt renas, fördröjs och 

infiltreras inom planområdena. När man bygger om och nytt finns det goda 

förutsättningar för att anlägga kostnadseffektiv dagvattenhanteringen. Exempel på 

lösningar nära källan på kvartersmark är växtbäddar, skelettjordar för träd, gröna tak och 

genomsläpplig beläggning. Samlad rening och fördröjning inom planområdena kan vara 

öppna infiltrationsstråk eller dammar. I bilaga 2 visas systemlösningens viktigaste 

funktioner, där finns avrinningsstråk och lågpunkter som är viktiga att behålla öppna och 

obebyggda samt var avskärande diken behövs för att undvika att vatten rinner in från 

ovanliggande områden markerade. Avledning från planområdena till recipienten sker i 

öppna stråk där det är möjligt och i övrigt genom ledningar. Delar av dagvattnet kan 

komma att passera stadsparken och renas och fördröjas ytterligare där. 

Om man slår ihop utgående närings- och föroreningsmängder för samtliga planområden 

efter planerad exploatering minskar mängderna av samtliga ämnen utom fosfor med 

föreslagna dagvattenåtgärder jämfört med nuläget. Mängden fosfor som leds ut i 
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Farstaviken via dagvattnet ökar från 10 kg/år till 11 kg/år vilket motsvarar en ökning med 

10 %. I beräkningarna är endast rening för tillkommande flerfamiljshus inlagt, d.v.s. 

rening för tillkommande bebyggelse undantaget tillkommande vägar. Om även rening av 

vägdagvatten införs efter exploatering kommer sannolikt inte heller fosformängderna att 

öka jämfört med nuläget. 

För att undvika översvämningar vid stora regn är det viktigt att bevara lågpunkterna 

obebyggda, hålla avrinningsstråken öppna och undvika att skapa nya instängda områden.  
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1 Inledning 

Värmdö kommun arbetar med utveckling av Gustavsbergs centrum, kallat 

Gustavsbergsprojektet. Det omfattar en utveckling av centralorten med cirka 4000 nya 

bostäder i form av bostadsrätter, hyresrätter, stadsradhus och småhus. Ett förbättrat 

gatunät, nya parker, restauranger och verksamhetslokaler är också planerat. I 

Gustavsbergsprojektet ingår flera detaljplaneområden och denna utredning omfattar 

följande detaljplaner; Stadsparken, Gustavsbergs centrum, Idrottsområdet, 

Kvarnbergsterassen, Kråkberget, Vattentornsberget och Tallåskyrkan vars 

detaljplaneområde benämns Ösby 1:77.  

Planeringen för utveckling av Gustavsberg har pågått under cirka 10 år. För 

detaljplaneområdena Porslinskvarteren, Stallet, Mariaterassen och Strandvik har planerna 

vunnit laga kraft och en del av dem är färdigbyggda. För Gustavsbergsområdet har ett 

flertal dagvattenutredningar tidigare tagits fram.  

Denna utredning är fas 1 i det fortsatta arbetet och omfattar att beskriva förutsättningarna 

som har påverkan på dagvattenhanteringen i planområdena. När detaljplaneförslagen har 

kommit längre ska kompletta dagvattenutredningar tas fram för den nya bebyggelsen. För 

Kvarnbergterassen finns förslag framtaget till utformning av detaljplan och för den har en 

komplett dagvattenutredning tagits fram i en separat rapport.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna dagvattenutredning är att säkerställa flödeshantering och rening av 

dagvatten inom Gustavsbergsprojektet. Utredningen ska utgå från befintlig bebyggelse 

inom området samt planerad bebyggelse inom projektområdena Stadsparken, 

Gustavsbergs centrum, Idrottsområdet, Kvarnbergsterassen, Kråkberget, 

Vattentornsberget och Tallåskyrkan.  

Planområdenas dagvattenförutsättningar i dagsläget ska beskrivas med tanke på topografi, 

geologi, avrinning och föroreningstransport till recipienterna Farstaviken och Ösbyträsk. 

Dagvattenutredningen syftar även till att beskriva ett övergripande förslag till 

dagvattenhanteringssystem med olika alternativ. Ingen försämring av 

miljökvalitetsnormerna i recipienterna får ske. Hur dagvattnet kan fördröjas och renas 

innan avledning till Farstaviken för att inte försvåra möjligheterna att uppfylla gällande 

miljökvalitetsnormer (MKN) ska beskrivas.  

1.2 Underlag 

I utredningen har bland annat följande underlag använts. För tidigare rapporter om 

dagvattenhantering inom detaljplanerna har i vissa fall syfte från rapporten tagits med.  

• DWG-filer i form av grundkarta och plankarta 

• Ortofoto 

• Centrala Gustavsberg Dagvattenutredning, 2008-09-22, WSP 

Syfte: Dagvattenutredning skall visa hur den framtida bebyggelsen påverkar 

dagvattensituationen och de tekniska dagvattensystemen, samt föreslå 

översiktliga åtgärder för att lösa dessa. Både kapacitets- och 

föroreningsberäkningar skall presenteras. För att åstadkomma kontinuerliga 

flöden eller permanenta vattenspeglar i den framtida stadsparken, bedöms enbart 

dagvattenmängderna inte som tillräckliga. Under perioder med liten nederbörd är 
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det nödvändigt med någon form av tillskottsvatten. Möjligheten att lyfta fram 

grundvatten, eller avleda dagvatten från annat avrinningsområde till ett fuktstråk i 

parkområdet studeras därför också närmare. 

• Gustavsbergs centrum, Översiktlig hydrogeologisk utredning 2008-04-09 WSP 

• Dagvattenhantering i Centrumdalen Gustavsberg, Värmdö 2014-12-09, 

WSP, Maria Näslund 

Syfte: WSP har på uppdrag av Värmdö kommun tagit fram förslag till 

övergripande dagvattenhantering i Centrumdalen. Fokus har varit på att skapa en 

öppen dagvattenlösning som lyfter upp vattnet genom centrumområdet och 

säkerställa systemets hydrauliska kapacitet. Inom uppdraget har också 

flödesmätningar, sedimentprovtagning i dagvattenledning och kartering av 

översvämning från Farstaviken gjorts. 

• Dagvattenhantering Centrumområdet, Alternativstudie, 2015-11-11, WSP, 

Anders Rydberg 

Syfte: Denna utredning syftar till att klarlägga de hydrauliska förutsättningarna 

för alternativ med olika omfattande ytliga dagvattensystem, samt dimensionering 

av skärmbassängen i Farstaviken. Utöver detta redovisas beräknade 

föroreningsmängder och reningseffekter för de olika studerade alternativen, 

behovet av drift och skötselinsatser samt en översiktlig kostnadsbedömning. 

• Dagvattenutredning för DP Kvarnbergsterrassen, Gustavsberg 2:1 m.fl. 

Värmdö Kommun, 2011-05-26, WSP Robert Berg.  

Denna omfattar även stadsparken och områdena norr om, uppdateras av WRS.  

• Dagvattenutredning Idrottsparken, Värmdö Kommun, 2011-05-26 WSP, 

Robert Berg 

• Stadspark Gustavsberg Värmdö kommun gestaltningsprogram januari 

2018, Sweco.  

En av riktlinjerna var att dagvatten ska hanteras så att systemet blir öppet, 

pedagogiskt och ekologiskt = ingå i kretsloppet. 

1.3 Läsanvisning 

Kapitel 2 beskriver de förutsättningar som finns för området i nuläget. Kapitel 3 beskriver 

kort den planerade bebyggelsen. I kapitel 4 beskrivs nuläget med markanvändning i figur 

och tabell samt den framtida markanvändningen i figur och tabell. I kapitel 5 finns 

beräknade flöden för nuläge och framtid och i kapitel 6 finns motsvarande för 

föroreningar. I kapitel 7 beskrivs olika förslag på omhändertagande av dagvatten och i 

kapitel 8 ges förslag på systemlösning med övergripande förslag och mer specifikt för 

varje planområde.   
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2 Förutsättningar 

Alla höjder är angivna i höjdsystem RH 2000. 

2.1 Områdesbeskrivning 

Gustavsberg är centralort i Värmdö kommun öster och Stockholm och Nacka. 

Gustavsberg har sedan 1800-talet varit ett brukssamhälle med framför allt 

porslinstillverkning. Gustavsberg ligger i en dalgång längst in i Farstaviken vilken är 

förbunden med Östersjön genom Baggensfjärden, se Figur 1.  

 

Figur 1. Flygfoto över Gustavsbergsområdet, detaljplanerna som ingår är markerade. 

Underliggande bild från Gustavsbergsprojektes hemsida.  

2.2 Detaljplaner 

Följande detaljplaneområden ingår i denna utredning: Stadsparken, Gustavsbergs 

centrum, Idrottsområdet, Kvarnbergsterassen, Kråkberget, Vattentornsberget och 

Tallåskyrkan. Deras placering finns med på Figur 1. Ytterligare beskrivning av 

detaljplaneområdena finns i kapitel 3 och 4. 
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2.3 Topografi  

Gustavsbergs centrum ligger mellan Farstaviken i väst och sjön Ösbyträsk i öst. 

Landskapet är kuperat med höjdområden i norr och söder på upp till ca +40 meter. 

Markytans nivå i Gustavsbergs centrum ligger mellan ca +2 meter och +6 meter. 

Strandkanten vid Ösbyträsk ligger på +2 meter och strandkanten vid Farstaviken ligger på 

+0 meter, vilket motsvarar ungefärlig medelvattennivå för Östersjön. 

2.4 Jordarter  

Jordartskartan i Figur 2 visar att området består av berg (rött) med lerområden (gult) 

emellan. Intill bergkullarna går morän i dagen (ljusblå), vilken underlagrar leran. Centrala 

Gustavsberg i ett stråk med Stadsparken, centrum och idrottsområdet består av fyllning 

(skrafferad markering) med underliggande lager av lera och silt. Fyllningen är mellan 2 

och 7 meter. Tidigare har det varit ett öppet vattenstråk mellan Ösbyträsk och Farstaviken 

som i omgångar har fyllts igen med bland annat rester från porslinstillverkningen, se 

avsnitt 2.8 om förorenad mark.  

Kråkberget, Vattentornsberget och Kvarnbergsterassen består i princip av berg med tunna 

jordlager av morän. I en del av Vattenortsberget finns ett mindre område med lera samt 

längs med Skärgårdsvägen vid Kråkberget. Bergets nivå är cirka 18 m under marknivån i 

områdets sydvästra del och 4,5 m under marknivån i områdets nordvästra del, det innebär 

att bergnivån varierar ganska kraftigt i området och därmed också de olika jordlagrens 

mäktigheter, WSP 2008. 

 

Figur 2. Jordartskarta från SGU över de olika detaljplaneområdena.  
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2.5 Avrinningsområden 

Gustavsberg ligger i en dalgång där dagvatten norr- och söderifrån avrinner mot 

stadsparken och ut i Farstaviken. I WSP:s utredningar från 2008 och 2014 har hela 

avrinningsområdet definierats och karterats. Hela avrinningsområdet var 2008 totalt 

120 hektar stort och den reducerade ytan 34 hektar. I Figur 3 visas avrinningsområdet och 

dess markanvändning samt delar av dagvattenledningsnätet. De svarta pilarna visar 

flödesriktningen för avrinningen i de centrala delarna.  

 

Figur 3. Avrinningsområdet med markanvändning och ledningsnät enligt WSP 2014, 

bilaga 1. Svarta pilar visar avrinningsriktning och är utritade av WRS.  



 

 

Dagvattenutredning Gustavsbergsprojektet, WRS AB. 2019-02-15 

 11 

2.5.1 Befintligt ledningsnät 

Det finns ett dagvattenledningsnät som avvattnar området, se Figur 3. Norrifrån kommer 

en dagvattenledning, som går på den södra sidan av Skeviksvägen, se Figur 1, och förbi 

centrum. Söderifrån längs Skärgårdsvägen kommer ett annat stråk som vid rondellen i 

centrum går ihop till en 1400 mm ledning som mynnar i Farstaviken. Den mynnar på nivå 

-1,47 meter (RH 2000) och har en väldigt flack lutning vilket innebär att den står 

vattenfylld i princip upp till rondellen vid centrum vid normalvattenstånd, WSP 2011-1. 

Enligt WSP:s utredningar är ledningsnätet underdimensionerat. Det finns inga uppgifter 

om att det sker översvämningar i ledningsnätet.  

2.6 Grundvatten 

Grundvattenytan har bedömts ligga kring + 1,5 meter i stadsparken enligt WSP 2008. 

Marknivån runtomkring är ca + 2 meter. I Grundvattennivåer har mätts i delar av 

stadsparken och vid centrumparkeringen. I Figur 4 finns ett grundvattenrör i stadsparkens 

lågpunkt vid 11W13 installerat 2011 i fyllningsjorden i det övre magasinet. Det finns inte 

några mätningar av nivåerna i det röret vilket vore önskvärt för att veta hur det varierar, 

se vidare avsnitt 10.1 Enligt bilaga 4 till WSP 2008 finns det i lerdalarna dubbla 

grundvattenmagasin, ett övre magasin och ett undre. Det övre magasinet återfanns i 

fyllningen som ligger ovan leran i urbana områden. I den underlagrande friktionsjorden 

mellan berg och lera ligger det undre grundvattenmagasinet. Undre grundvattenmagasin 

finns här ställvis, i skålar i berggrunden där friktionsjord förekommer. 

Grundvattennivåerna regleras delvis av bergtrösklarnas nivåer. 

2.7 Markavvattningsföretag  

Det finns inga markavvattningsföretag inom de detaljplaneområden som utredningen 

omfattar enligt kartunderlag på Länsstyrelsens WebbGIS.  

2.8 Förorenad mark 

I de lägre delarna av Gustavsberg är marken utfylld. I och med att det varit 

porslinstillverkning i Gustavsberg finns det mycket rester av det i marken vilket troligen 

innebär att det finns höga halter av olika föroreningar exempelvis bly och PAH:er, se 

vidare nedan.  

Under 2011 utförde WSP en översiktlig miljöteknisk markundersökning av centrumdalen, 

WSP 2011-3. Vid provtagning och analys av jordprover har förhöjda halter av PAH:er 

och bly uppmätts (halter över ”Känslig markanvändning”). Vid provtagningspunkten 

11W09, se Figur 4, är det i den översta halvmetern halter av PAH:er över ”Känslig 

markanvändning” (KM). Halten av bly är över känslig markanvändning. Det finns rester 

av porslinskross och tegel i detta prov vilket i stort korrelerar med höga halter av 

föroreningar. Djupare ned, 1,5- 2 meter under markytan, har ett prov med halter över 

känslig markanvändning tagits, där finns det inte rester av porslinskross och tegel. Övriga 

provpunkter 11W15, 11W16 och 11W13 har inte förhöjda halter av föroreningar. På 

platser där det planeras för exempelvis bostäder krävs saneringsåtgärder för att få bort 

massorna, framförallt med tanke på innehållet av PAH:er. Överskottsmassor från 

saneringsarbetet som är förorenade kan inte hanteras fritt.  
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Figur 4. Placering av provpunkter från bilaga i WSP, 2011. 

I provpunkten 11W13 togs även prov på grundvattnet och några halter av alifater, 

aromater, PCB:er eller klorerade ämnen kunde inte detekteras. Halterna av arsenik, 

kadmium och bly motsvarar låga halter enligt naturvårdsverkets tillståndsklasser. Zink 

däremot motsvarar en måttlig halt.  

De övre jordlagren, med sandiga, grusiga fyllnadslager, kan antas medföra viss möjlighet 

till infiltration innan dagvattnet sedan avrinner ut mot Farstaviken ovanpå/i lerlagret. På 

grund av markens innehåll av förhöjda halter av PAH:er och kvicksilver bör dock 

infiltration av dagvatten enbart ske på platser där marken har sanerats eller på platser där 

dagvattnet inte riskerar att komma i kontakt med förorenade massor för att undvika risken 

att dagvattnet tar med sig föroreningarna vidare till Farstaviken.  

2.9 Översvämningsrisker 

2.9.1 Översämningskartering 

WSP har i sin rapport från 2014 gjort en översvämningskartering, se Figur 5. Den visar 

vilka markområden som blir översvämmande vid ett visst vattenstånd i Farstaviken. Vid 

nivåer på + 3 meter är i princip hela dalgången och parkeringen norr om centrum 

översvämmade. Vid nivå + 2,25 m är lågpunkterna i stadsparken och några delar av 

parkeringen norr om centrum översvämmade. De nuvarande parkeringarna i den södra 

delen av stadsparken översvämmas inte enligt den genomförda modelleringen och ligger 

alltså högre än + 3 meter. 

Gamla Skärgårdsvägen och Gustavsbergsvägen ligger högre än omgivande mark och är 

därmed inte riskutsatta. Det går dock inte att utgå från att bebyggelsen längre upp på land 

är skyddad, utan vatten kommer att via befintliga ledningar tränga in till de lägre liggande 

markområdena kring centrum. 
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Figur 5. Översvämningskarterings från WSP 2014, bilaga 4.  

2.9.2 Lågpunktskartering 

Länsstyrelsen i Stockholm har år 2015 låtit SMHI göra en lågpunktskartering för hela 

länet. Den utgår från höjdmodeller och visar var vattnet vid kraftig nederbörd samlas och 

kan orsaka problem. Den tar inte hänsyn till markens infiltrationskapacitet, ledningsnät 

eller kulvertar. Ett utdrag ur lågpunktskarteringen för Gustavsbergsområdet visas i Figur 

6. Enligt den finns det inga större lågpunkter i detaljplaneområdena Vattentornsberget, 

Kråkberget, Tallåskyrkan och Kvarnbergsterassen. Alla dessa områden är höjder och 

vattnet har en möjlighet att rinna av nedåt. Det finns mindre lokala lågpunkter vilka kan 

nyttjas för samlad hantering av dagvatten eller justeras vid byggnation, se vidare avsnitt 8 

och bilaga 2. I de mer låglänta detaljplaneområdena, Idrottsplatsen, Centrum och 

Stadsparken finns det ett flertal lågpunkter. Dessa är desamma som de som visas i Figur 

5. Längs med Skeviksvägen finns det en lågpunkt där dalgången är som smalast. Se 

vidare förslag om damm strax nedströms i Figur 48. Uppströms finns ett stort 

lågpunktsområde som kallas Mörka dalen. De smala blåa linjerna visar 

flödesackumulationslinjer i landskapet, vilket motsvarar lokala lågpunkter där vattnet 

avrinner. Från Vattentornsberget finns det några stråk i norr och ned mot bensinstationen. 

Vid byggnation behöver avrinningsvägarna säkerställas, se vidare avsnitt 8 och bilaga 2.  

2.9.3 Bebyggelsenivå  

Länsstyrelsen rekommenderar att ny bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande 

vikt längs länets Östersjökust behöver placeras ovanför nivån 2,70 meter, räknat i 

höjdsystem RH 2000. Nivån utgör ingen absolut undre gräns. Om ny bebyggelse placeras 

under denna nivå behöver kommunen visa att exploateringen inte blir olämplig. Den 

nivån i Farstaviken finns med i Figur 6. Det finns områden längre in vid stadsparken och 

centrum som också är lägre än 2,7 meter vilka har kontakt med Farstaviken via 
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utloppsledningen. Dessa områden riskerar också att bli översvämmade vid hög nivå i 

Farstaviken, se även Figur 5. 

 

Figur 6 Lågpunktskartering över Gustavsbergsområdet från länsstyrelsen GIS 

underlag. Skalan visar hur djupt vattnet står på de olika platserna.  

2.10 Ytvattenförekomster 

Det finns inga grundvattenförekomster inom Gustavsbergsområdet. Den största delen av 

avrinningen sker till Farstaviken och vidare till Baggensfjärden. Mindre delar av 

Idrottsområdet och Kråkberget avrinner österut till Ösbyträsk.  

2.10.1 Farstaviken - Baggensfjärden 

Farstaviken är en havsvik som har förbindelse med Baggensfjärden, Östersjön, via ett 

smalt sund. 

Enligt den senaste statusbedömningen har Baggensfjärden (VISS EU_CD: SE591760-

181955) en otillfredsställande ekologisk status och uppnår inte heller god kemisk status. 

Bedömningen av ekologisk status är baserad på bottenfauna (2012), växtplankton (2007-

2012) samt allmänna förhållanden  

Bedömningen av den kemiska ytvattenstatusen är gjord utifrån att kvicksilver, kadmium, 

bly och tributyltenn-föreningar inte uppnår god kemisk status. Baggensfjärden uppnår 

inte heller god status med avseende på polybromerade difenyletrar (PBDE).  
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Beslutade miljökvalitetsnormer för Baggensfjärden är att den ska uppnå en god ekologisk 

status senast år 2027. Dock bedöms åtgärderna behöva genomföras till år 2021 för att 

Baggensfjärden ska uppnå god ekologisk status till år 2027. Beslutad miljökvalitetsnorm 

för kemisk status är att Baggensfjärden ska uppnå en god kemisk ytvattenstatus till år 

2021, dock med vissa undantag. För kadmium, bly och tributyltenn finns det en tidsfrist 

fram till år 2027. För PBDE och kvicksilver gäller undantag från miljökvalitetsnormen att 

uppnå god kemisk status då det anses vara tekniskt omöjligt att sänka halterna till de 

nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Dock får nuvarande halter (december 

2015) inte öka för PBDE och kvicksilver. 

2.10.2 Ösbyträsk  

Ösbyträsk är tredelad och ca 9 m djup. Den ligger i en gammal sprickdal som under 

vikingatiden fungerade som en segelled mellan Baggensfjärden och Torsbyfjärden. Den 

bildades i och med landhöjningen. Enligt förfrågan avleds Ösbyträsk till Betsedeviken 

och vidare till Torsbyfjärden österut. Sjön är ett ekologiskt särskilt känsligt område enligt 

3 kap 3 § miljöbalken på grund av sin nyckelfunktion som spridningskorridor och den 

höga närsaltbelastningen. Kring Ösbyträsk råder strandskydd om 100m. 

Ösbyträsk har inte klassats som vattenförekomst med avseende på Miljökvalitetsnormer. 

Vattenkvaliteten i Ösbyträsk i viken invid badhuset är inte utredd, det finns inga 

provtagningar på föroreningar i vattnet, WSP 2011-2.  

2.10.3 Torsbyfjärden 

Ösbyträsk avleds till Torsbyfjärden som är klassad som en vattenförekomst. Enligt VISS 

uppnår fjärden ej god kemisk status och har en otillfredsställande ekologisk status i 

bedömningar som gjorts 2017 och 2013. Den ekologiska statusklassningen motiveras 

med höga halter näringsämnen och litet siktdjup samt otillfredsställande status för 

växtplankton. Utöver förhöjda halter av kvicksilver som finns i samtliga svenska 

vattenförekomster har Torsbyfjärden förhöjda halter av miljögifterna polybromerade 

difenyletrar (PBDE), PFOS och tributyltenn (TBT). Vattenförekomsten bedöms även 

vara påverkad av förorenade sediment. Beslutade MKN från 2016 har satt kvalitetskravet 

god ekologisk status 2027. 

2.11 Krav på dagvattenhanteringen 

I Värmdö kommuns dagvattenpolicy (2012) återfinns ett antal mål och ett antal 

prioriteringar som ska följas vid exploatering, de som anses relevanta för aktuella 

planområden sammanfattas nedan:  

Mål: 

• Dagvatten tas omhand så nära källan som möjligt. 

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

• Dagvatten och spillvatten separeras. 

• Grundvattenbalansen ska behållas. 

• Bebyggelsemiljöer berikas genom att vattenprocesserna synliggörs. 

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

risker. 
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• Ny bebyggelse planeras så att skador orsakade av dagvatten inte uppkommer på 

fastigheter och anläggningar. 

• Snöupplag lokaliseras till lämpliga platser så att förorenat smältvatten inte släpps 

ut i miljön. 

Prioritering vid hantering av dagvatten: 

• Minimera andelen hårdgjorda ytor, genomsläppliga ytor bör väljas istället för 

hårdgjorda. 

• Källsortera dagvatten, rent takdagvatten bör inte blandas med dagvatten som är 

mer förorenat. 

• Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) Dagvatten från hårdgjorda ytor bör 

omhändertas inom den egna fastigheten. 

• Öppen avledning, dagvatten som inte kan omhändertas inom den egna fastigheten 

bör avledas i öppna diken vilket utjämnar och renar vattnet.  

• Samlad fördröjning eller rening, om inte dagvattnet kan omhändertas nära källan 

kan det renas och fördröjas längre nedströms i dammar eller torra 

fördröjningsmagasin.  

• Avledning till recipient (om det är uppenbart att dagvattnet inte kan göra skada). 

Ny bebyggelse bör alltid planeras så att översvämningar inte skadar viktig bebyggelse ens 

vid 100-årsregn.  

Infiltration av alltför förorenat dagvatten bör inte ske. Infiltration bör inte heller ske av 

rent dagvatten om marken där vattnet infiltrerar är förorenad.  

Åtgärder för att omhänderta dagvatten måste alltid ses i ett större sammanhang. En viktig 

faktor är avrinningsområdet. Om avrinningsområdet är stort och bebyggelsen placeras i 

den nedre delen (nedströms) av området finns risk för mycket stora flöden.  

Vissa platser ställer särskilda krav på dagvattenhantering på grund av högre 

föroreningshalter, det gäller exempelvis parkeringsplatser, vägar med mycket trafik och 

områden med förorenad mark. Där måste extra hänsyn tas vid hanteringen av dagvattnet.  

2.12 Från tidigare dagvattenutredningar 

2.12.1 Centrala Gustavsberg Dagvattenutredning 2008  

Planarbete för utvecklingen av Gustavsbergs Centrumområde pågick 2008 och i samband 

med den gjordes en dagvattenutredning av WSP. I den skulle nödvändiga åtgärder på 

dagvattensystemet identifieras för att klara den nya bebyggelsen. Kapacitets- och 

föroreningsberäkningar gjordes. Det fanns ett önskemål om att bygga centrumbildningen 

kring temat ”vatten” och att återknyta den tidigare förbindelsen mellan Ösbyträsk och 

Farstaviken. Nedan återges de viktigaste punkterna från sammanfattningen av rapporten, 

på vissa punkter har en kursiv kommentar från WRS lagts till som en bedömning av 

nuläget.  

En av de centrala frågeställningarna har varit om befintligt dagvattensystem klarar av att 

avleda dagvatten i framtiden. Svaret på frågan är nej. Med fördröjning inom den nya 

bebyggelsen och ombyggnation av befintligt behöver inte flödena öka. Om dagvattnet 

avleds i öppna stråk är kapaciteten mycket större.  
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En översiktlig analys av erhållna data och observationer visar att dagvattensystemet 

förefaller dimensionerat för 2-årsregn, men med underkapacitet på flera delsträckor. I dag 

upplevs dock inga allvarliga problem med översvämningar. Samma analyser baserat på 

10-årsregn visar på klara kapacitetsbrister i dagvattensystemet. Enligt VA-enheten på 

Värmdö kommun är det inte några problem med översvämningar i nuläget. Ibland kan 

det vara vatten stående på den stora centrumparkeringen.  

I framtiden bedöms regnen bli både mer intensiva och mer långvariga varför den framtida 

risken för översvämning måste betraktas som överhängande. Gäller fortfarande.  

Problem kommer framförallt uppstå i de låglänta delarna i Gustavsbergs centrum, som 

avvattnas med hjälp av en uppsamlande ledning D1400 mm som mynnar i Farstaviken. 

Istället för att öka kapaciteten på denna, föreslår vi att ett eller flera av 

avrinningsområden kopplas ifrån ledningen. Det kan ske genom fördröjning och rening 

vid ny och ombyggnation samt att ledningsnätet öppnas upp vilket skapar en större 

kapacitet än en sluten ledning.  

En ordentlig kapacitetsutredning med hydraulisk modellering bör genomföras för att 

identifiera systemets svagheter, och studera effekterna av olika åtgärder Detta gjordes i 

utredningen 2014. 

Det är viktigt att man vid höjdsättningen av den framtida parken och omkringliggande 

vägar tar hänsyn till eventuella högre havsnivåer, liksom att man identifierar svagheter i 

barriärer mot havet (förutom dagvattenledningar även ledningsgravar, dräneringssystem 

för vägar och liknande) och att man vidtar nödvändiga skyddsåtgärder. Gäller 

fortfarande. 

En central frågeställning har varit om det finns möjlighet att skapa en damm med en 

vattenspegel i den framtida parkmiljön. Utredningen kommer fram till att detta bedöms 

vara möjligt. Grundvattenytan bedöms ligga kring + 1,00 (höjdsystem RH00, 

motsvarande +1,525 i RH 2000), denna nivå sammanfaller med den preliminära 

lägstanivån i parken. En damm med ständig vattenspegel bör göras kring 1,5 m djup för 

att inte få problem med igenväxning. Även vattenomsättningen är viktig för 

vegetationsmiljön och dammens funktion. Det finns ett flöde av dränerings/grundvatten 

från Mörkdalens åkermark som bedöms kunna ledas till parken. Storleken på detta flöde 

av tillskottsvatten har betydelse för hur en damm kan utformas (djup och nivåer), liksom 

storleken på den naturliga grundvattenströmningen. Som ett alternativ till damm kan ett 

så kallat fuktstråk anläggas, som inte är i behov av motsvarande vattennivåer och 

tillhörande urschaktning. Det bedöms vara en korrekt bedömning att det går att anlägga 

en eller flera dammar/ fuktstråk i stadsparken.  

Avledning av vattnet från Ösbyträsk till Farstaviken bedöms som möjligt då 

nivåskillnaden är cirka 2 meter. Konsekvenserna för växt och djurliv behöver utredas och 

det kräver troligen vattendom. Kan eventuellt utredas vidare om det är av intresse.  

2.12.2 Dagvattenhantering i Centrumdalen Gustavsberg 2014 

I det fortsatta arbetet med att utveckla Gustavsbergs centrum tog WSP 2014 fram ett 

förslag till övergripande dagvattenlösning i Centrumdalen. Flera olika förslag på öppna 

dagvattenlösningar togs fram, nedan beskrivs endast alternativ 1 och med att det är det 

alternativet som har mest öppna diken och därmed störst kapacitet.  
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Dagvattenledningen från nordväst öppnas upp vid Skeviksvägen och en första damm, 

damm 1 skapas, se Figur 7, där systemet och nivåerna illustreras. Damm 1 föreslås ha en 

permanent vattenyta på +2,6 meter och en bottennivå på +1,3 meter. Därefter rinner 

vattnet i ledning och ett öppet dike ned till Bleksängsvägen som den rinner under i en 

ledning. Uppströms centrum är vattengången cirka +1,8 meter. Centrumbebyggelsen 

planeras att byggas om och ett öppet dike föreslås anläggas genom centrum. Efter 

centrum leds vattnet till ett öppet dikesstråk runt den föreslagna bussterminalen. Här 

föreslås bottennivån (vattengången) ligga på +0,9 meter. För att få till en permanent 

vattenyta i dikena förslås ett dämme nedströms bussterminalen, med en dämningsnivå på 

+1,7 meter. Därmed blir den permanenta nivån i dikena konstant så länge vattnet inte 

sjunker på grund av avdunstning och infiltration. Efter dämmet föreslås en till damm, 

damm 2, som placeras i lågpunkten i parken. Den har en bottennivå på -1 meter med en 

permanent yta på nivån +1 meter. Vid ett 10-års regn beräknas vattennivån i dammen 

hamna på nivån +1,5 m. Marken runtomkring ligger på cirka +2 meter. Efter damm 2 leds 

vattnet tillbaka till den befintliga ledningen och ut i Farstaviken.  

 

Figur 7. Från WSP rapport 2014 alternativ 1 bilaga. Rutor med nivåer tillagda för att 

siffrorna inte synns i figuren. VG = Vattengång, vattenyta=permanent vattenyta. 
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För de olika systemen gjordes modelleringar i den hydrauliska modellen Mike Urban CS. 

Den del av ledningsnätet som är med i modellen visas i grönt i Figur 3. Modellen visar att 

alternativ 1 har kapacitet att leda bort ett 10-års regn med klimatfaktor med marginal. Då 

stiger nivån med några decimeter över nivån vid dämmet.  

WSP har angett i sina utredningar att de föreslagna lösningarna behöver vidareutvecklas 

när fler detaljer blir kända kring framtida bebyggelse och nivåer. Arbetet med 

utformningen behöver vidareutvecklas i samarbete med geotekniker, konstruktörer, 

trafik-, väg- och VA-projektörer.   

2.12.3 Dagvattenhantering centrumområdet Alternativstudie 2015 

Under 2015 gjorde WSP en alternativstudie för att klarlägga de hydrauliska 

förutsättningarna efter vissa ändrade förutsättningar, WSP, 2015. Alternativ 1 har 

bedömts som mest robust i och med att den innehåller mest öppna dikessystem. De kan 

anläggas med en lägre lutning än ledningar och det finns därmed bättre marginaler att 

anpassa höjdsättningen. Öppna dikessystem har även en större kapacitet att leda stora 

flöden med vatten än vad ledningar har. 

3 Planerad bebyggelse 

Under 2016 genomfördes Parallella arkitektuppdrag för Centrum, Stadsparken, 

Vattentornsberget och Kråkberget. Ett förslag på utformning finns i Figur 8 och det 

kommer att ligga till grund för den framtida utformningen och detaljplaneringen. 

Ytterligare beskrivning av den planerade bebyggelsen finns i avsnitt 4 under varje 

detaljplan, framtid.  

I samband med de Parallella arkitektuppdragen togs en handlingsplan, 2016-09-26, fram 

för det fortsatta arbetet. I den skrivs följande om dagvatten:  

”Utredningsarbetet för att anordna ett öppet dagvattensystem har påbörjats men 

eftersom detta berör flera av delområdena måste det ske övergripande för hela området. 

Ett öppet dagvattensystem bör eftersträvas inom stora delar av uppdragsområdet. Ett 

öppet dagvattensystem i Gustavsberg skulle kunna bli ett trivsamt inslag i stadsbilden 

samtidigt som det renar vattnet på vägen ner mot Farstaviken.” 
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Figur 8. Den framtida utformningen enligt Parallella arkitekturuppdrag för de olika 

detaljplaneområdena i Gustavsbergs projektet.  

4 Markanvändning 

För klassning av den nuvarande markanvändningen har WSP:s utredningar från 2008 och 

2014 använts som underlag. Mindre justeringar har gjorts i bland annat stadsparken. De 

beskrivs i text och med figur och tabell för respektive planområde. För den framtida 

utbyggnaden har förslagen från de parallella arkitekturuppdragen använts, se Figur 8. I 

tabellerna finns angivet markanvändning, dess avrinningskoefficient, vilken yta som varje 

markanvändning har i nuläget och i framtiden.  

Avrinningskoefficienten är en siffra på hur hårdgjort ett område är och hur mycket vatten 

som avrinner. För tak är den 0,9 vilket motsvarar att 90 % av dagvattnet avrinner. 

Motsvarande för naturmark är 0,1 vilket innebär att det mesta vattnet infiltrerar i marken 

och endast 10 % avrinner. Den reducerade ytan är den totala hårdgjorda ytan i området. 
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4.1 Stadsparken 

4.1.1 Nuläge 

Stadsparken ligger väster om centrum i en dalgång mot Farstaviken med Gustavsbergs 

kyrka på en höjd, se foto på framsidan. I nuläget går Gustavsbergsvägen tvärs igenom 

parkområdet. Norr om vägen återfinns den nuvarande stadsparken med gräsmattor och 

planteringar och söder om vägen finns gräsmattor och en parkering längs Bagarvägen. I 

väster är det ”runda huset” som i nuläget används som bibliotek och längst västerut 

busstationen, se Figur 9 och Tabell 1.  

 

Figur 9. Markanvändningen i Stadsparken i nuläget. 

4.1.2 Framtid 

Stadsparken ingick 2011 i samma detaljplan som Kvarnbergsterassen och ett förslag till 

detaljplan togs fram. I samband med det gjordes en dagvattenutredning av WSP, 2011-1. 

Arbetet avbröts på grund av att den föreslagna trafiklösningen innebar stora köbildningar 

och dålig framkomlighet för bussar. Förslag till utformning togs fram i Parallella 

arkitektuppdrag 2016. Under 2017 har en programhandling tagits fram för den planerade 

stadsparken. Planområdet har tidigare även omfattat Gustavsbergs centrum men nu delats 

upp i två delar.  

Ett gestaltningsförslag av en ny stadspark har tagits fram av konsultbolaget Sweco i 

januari 2018, se Figur 10. I det ingår att flytta Gustavsbergsvägen till den södra delen av 

parken och därmed frigöra en större sammanhängande yta för park. Vattnet ska bli ett 

viktigt inslag i parken och i den södra delen planeras ett öppet dagvattenstråk. Denna del 

av parken har i nuläget en betydligt högre marknivå på + 3 meter, än lågpunkten. Den 

framtida planerade marknivån är ungefär densamma. För att kunna leda dagvattnet från 

uppströms liggande områden utan pumpning behöver vattennivån i parken att ligga på + 1 

meter vilket innebär att vattenytan är cirka 2 meter under omkringliggande mark, se Figur 

11. En damm bör vara minst en meter djup för att få bra rening vilket innebär att botten, 

vattengången, på dammen är på 0 meter. Förslaget innebär en mur emot 

Gustavsbergsvägen och en slänt mot parken. Det medför att det blir en djup kanal där 
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vattnet knapp är synligt samt en lång slänt mot parken. Den nuvarande lågpunkten i 

stadsparken och WSP:s förslag till placering av damm 2 är i den yta som benämns som 

”öppen parkyta” i Figur 10. Denna yta är mer lämplig att anlägga en 

dagvattendamm/stråk i på grund av att det är lågpunkten i området där vattnet samlas 

naturligt, utformningen kan ske utan mur vilket är bättre ur reningssynpunkt och inte lika 

kostsamt, även mer vattenkontakt kommer att uppnås om vattenytan är närmare den 

omkringliggande markytan. Hela planområdet är 6,5 ha, den reducerade ytan är 2,8 ha 

vilket är ungefär samma nu som i framtiden, den minskar något i framtiden.  

 

 

Figur 10. Swecos förslag till stadspark med dagvattenstråk i den södra delen.  

 

Figur 11. Enkel illustration av ändrad vattennivå i Swecos förslag. Streckade linjer och 

ifyllda murar är inritade av WRS  
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Figur 12. Planerad markanvändning i Stadsparken. 

Tabell 1. Markanvändning i Stadsparken i nuvarande läge och i framtiden 

Markanvändning Avrinnings- 
koefficient 

Area Areared Area Areared 

Stadsparken Nuläge Nuläge Framtid Framtid 

  [-] [ha] [ha] [ha] [ha] 

Centrum 0,7   0,57 0,40 

Flerbostadshus 0,5 0,53 0,27 0,39 0,19 

Skog 0,1 0,28 0,03 0,40 0,04 

Kyrka 0,5 0,15 0,08 0,20 0,10 

Park 0,1 2,12 0,21 2,31 0,23 

Parkering 0,8 0,29 0,23   

Villa 0,35 0,76 0,27 0,61 0,21 

Väg 0,8 2,40 1,92 2,05 1,64 

Totalt 0,46 / 0,42* 6,53 3,00 6,53 2,82 

*Sammanvägd avrinningskoefficient som beräknats genom att dividera den reducerade arean med 

den totala arean. Den första siffran är för nuvarande markanvändning och den andra för framtida. 

4.2 Gustavsbergs centrum 

4.2.1 Nuläge 

Centrum består i nuläget av centrumbyggnader i den södra delen, en stor parkering i norr, 

några vägar och mindre skogsområden se Figur 13 och Tabell 2 
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Figur 13. Nuvarande markanvändning i Gustavsbergs centrum. 

4.2.2 Framtid 

I de Parallella arkitekturuppdragen var ett förslag är att bygga nya bostäder på den 

befintliga parkeringen samt att bygga bostäder ovanpå centrum. I de fortsatta 

beräkningarna har flerbostadshus antagits byggas på den befintliga parkeringen, se Figur 

14 och Tabell 2. Detaljplanen för Centrum avvaktar beslut om idrottsområdet och är 

därför vilande i nuläget. Hela detaljplanen är 6 ha. Den reducerade ytan minskar från 3,8 

till 3,3 hektar på grund av att parkeringen är mer hårdgjord än flerfamiljsbostadshus.  

 

Figur 14. Planerad markanvändning i Gustavsbergs centrum. 
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Tabell 2. Markanvändning i Gustavsbergs centrum i nuvarande läge och i 

framtiden. 

Markanvändning Avrinnings-
koefficient 

Area Areared Area Areared 

Centrum Nuläge Nuläge Framtid Framtid 

  [-] [ha] [ha] [ha] [ha] 

Flerbostadshus 0,5 0,00 0,00 1,78 0,89 

Skog 0,1 1,18 0,12 1,18 0,12 

Park 0,1 0,47 0,05 0,47 0,05 

Parkering 0,8 2,05 1,64 0,27 0,22 

Tak 0,9 1,55 1,40 1,55 1,40 

Väg 0,8 0,72 0,58 0,72 0,58 

Totalt 0,63 / 0,54 * 5,98 3,78 5,98 3,25 

*Sammanvägd avrinningskoefficient som beräknats genom att dividera den reducerade arean med 

den totala arean. Den första siffran är för nuvarande markanvändning och den andra för framtida. 

4.3 Idrottsområdet 

4.3.1 Nuläge 

Idrottsområdet ligger öster om centrum och omfattar många olika idrottsanläggningar, 

tennishall, ishall, bandyhall, sporthall och Gustavsbergsbadet. De östligaste delarna 

avrinner mot Ösbyträsk, se Figur 15 och Figur 16 samt Tabell 3.  

 

Figur 15. Nuvarande markanvändning för Idrottsområdet. Visar den del av området 

som avrinner till Farstaviken. 



 

 

Dagvattenutredning Gustavsbergsprojektet, WRS AB. 2019-02-15 

 26 

 

Figur 16. Nuvarande markanvändning för Idrottsområdet. Visar den del av området 

som avrinner till Ösbyträsk. 

4.3.2 Framtid 

Ett förslag till detaljplan togs fram under 2011 vilket i princip innebar fortsatt nuvarande 

användning med viss utökning av sporthallar. I samband med det togs även en 

dagvattenutredning fram av WSP 2011-2. I Parallella arkitekturuppdrag gjordes ett annat 

förslag till utformning. För närvarande är detaljplanearbetet vilande i väntan på att 

utredningar pågår kring vilka anläggningar som ska vara kvar i planområdet. 

Idrottsverksamhet kräver ett stort parkeringsbehov vilket kan vara svårt att tillgodose om 

delar av parkeringen vid centrum bebyggs med bostäder. Kvar inom området kommer 

Gustavsbergsbadet vara samt sporthallens funktion. Den totala ytan är 9 hektar varav 5,2 

ha leds till Farstaviken och 3,8 ha till Ösbyträsk. Den reducerade ytan minskar något på 

grund av att tak och parkering blir flerfamiljshus med lägre avrinningskoefficient.  
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Figur 17. Planerad markanvändning för Idrottsområdet. Visar den del av området som 

avrinner till Farstaviken. 

 

Figur 18. Planerad markanvändning för Idrottsområdet. Visar den del av området som 

avrinner till Ösbyträsk. 
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Tabell 3. Markanvändning i nuvarande läge och i framtiden på 

Idrottsområdet. 

Markanvändning Avrinnings-
koefficient 

Area Areared Area Areared 

Idrottsområdet Nuläge Nuläge Framtid Framtid 

  [-] [ha] [ha] [ha] [ha] 

Delområde 1-Ösbyträsk      

Flerbostadshus 0,5 0,00 0,00 0,37 0,18 

Skog 0,05 3,03 0,15 2,91 0,15 

Parkering 0,8 0,57 0,46 0,32 0,26 

Tak 0,9 0,18 0,16 0,18 0,16 

Totalt  0,20 / 0,20 * 3,79 0,77 3,79 0,75 

Delområde 2-Farstaviken      

Flerbostadshus 0,5 0,00 0,00 3,13 1,57 

Grusplan 0,2 0,94 0,19 0,00 0,00 

Skog 0,05 1,39 0,07 1,39 0,07 

Park 0,1 0,31 0,03 0,31 0,03 

Parkering 0,8 0,25 0,20 0,00 0,00 

Tak 0,9 1,48 1,33 0,00 0,00 

Villa 0,35 0,47 0,16 0,00 0,00 

Väg  0,8 0,32 0,26 0,32 0,26 

Totalt 0,43 / 0,37 *  5,16 2,24 5,16 1,93 

Hela idrottsområdet 0,34 / 0,30 * 8,95 3,02 8,95 2,68 

*Sammanvägd avrinningskoefficient som beräknats genom att dividera den reducerade arean med 

den totala arean. Den första siffran är för nuvarande markanvändning och den andra för framtida. 

4.4 Kvarnbergsterassen  

4.4.1 Nuläge 

Söder om stadsparken ligger Kvarnbergsterassen som i nuläget främst består av 

skogsmark och hällmarksmiljöer med höga naturvärden, se Figur 19 och Tabell 4. I den 

nordvästra delen av planområdet återfinns ett fåtal byggnader som används som kontor 

och verksamheter längs med Algatan samt tillhörande parkeringsplatser och uppfarter. En 

del av parkeringsplatserna är utformade med genomsläpplig beläggning i form av 

betonghålsten och grus, se Figur 39. Längs planområdets norra gräns i anslutning till 

Bagarvägen, återfinns ett antal parkeringsytor.  
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Figur 19. Nuvarande markanvändning för Kvarnbergsterassen. 

4.4.2 Framtid 

Ett förslag till detaljplan togs fram 2011 och omfattade då även stadsparken. I samband 

med det gjordes en dagvattenutredning av WSP 2011-1. Arbetet avbröts på grund av att 

den föreslagna trafiklösningen innebar stora köbildningar och dålig framkomlighet för 

bussar. Ett nytt start-PM antogs av kommunen 2015 och omfattar bara nuvarande 

Kvarnbergsterassen. En markanvisningstävling genomfördes 2017 och det vinnande 

förslaget från Oscar Properties innebär att bygga punkthus längs med stadsparken. Uppe i 

skogen föreslås en förlängning av Algatan upp till Farstavikens skola där stadsvillor 

planeras längs med den, Figur 20. För Kvarnbergterassen har en ny komplett 

dagvattenutredning tagits fram inom ramen för detta uppdrag, WSR 2018. Planområdet är 

3,4 ha stort. Den nuvarande reducerade ytan är 0,7 ha och i framtiden sker en liten 

förtätning till 0,95 reducerad yta, se Tabell 4.  
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Figur 20. Översiktsbild över planerad utformning för Kvarnbergsterassen från maj 

2018. Underliggande kartmaterial: Värmdö kommun samt Oscar Properties. 

Tabell 4. Markanvändning i nuvarande läge och i framtiden för 

Kvarnbergsterassen. 

Markanvändning Avrinnings- 
koefficient 

Area Areared Area Areared 

Kvarnbergsterassen Nuläge Nuläge Framtid Framtid 

  [-] [ha] [ha] [ha] [ha] 

Gårdsyta inom kvarter 0,6 0,00 0,00 0,084 0,05 

Grusstig 0,2 0,03 0,01 0,03 0,006 

Skog (kuperad) 0,1 2,85 0,29 2,5 0,25 

Parkering 0,8 0,19 0,16 0,035 0,028 

Tak 0,9 0,07 0,06 0,38 0,34 

Angöringsyta /hårdgjord yta 0,8 0,23 0,18 0,13 0,10 

Väg 0,8 0,00 0,00 0,21 0,17 

Totalt 0,20 / 0,28 * 3,37 0,69 3,37 0,95 

*Sammanvägd avrinningskoefficient som beräknats genom att dividera den reducerade arean med 

den totala arean. Den första siffran är för nuvarande markanvändning och den andra för framtida 

4.5 Kråkberget  

4.5.1 Nuläge 

Kråkberget ligger sydväst om Gustavsbergs centrum och består i nuläget främst av skog. 

Längs Skärgårdsvägen finns det ett mindre verksamhetsområde med industri. Se Figur 21 

och Figur 22. På Kråkbergets topp finns det en nyckelbiotop med gamla, delvis döda, träd 

som är viktiga biotoper för lavar, svampar och insekter. Det finns även områden med 

värdefulla ekar. 
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Figur 21. Nuvarande markanvändning för Kråkberget. Visar den del av området som 

avrinner till Farstaviken. 

 

Figur 22. Nuvarande markanvändning för Kråkberget. Visar den del av området som 

avrinner till Ösbyträsk. 

4.5.2 Framtid 

Den föreslagna utformningen enligt de Parallella arkitektuppdragen under 2016 innebär 

bebyggelse med cirka 300 bostäder runt om Kråkbergets topp, se Figur 23 och Figur 24. 

Tanken är även att förbättra möjligheterna att nyttja naturen med utsiktspunkter och 

rastplatser. Ett start-PM har antagits i september 2017. Planområdet är cirka 6 hektar stort 
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varav 3,7 ha leds till Farstaviken och 2,3 ha till Ösbyträsk. Den reducerade ytan är nu 1,3 

ha och i framtiden 2,2 ha, se Tabell 5.   

 

Figur 23. Planerad markanvändning för Kråkberget. Visar den del av området som 

avrinner till Farstaviken. 

 

Figur 24. Planerad markanvändning för Kråkberget. Visar den del av området som 

avrinner till Ösbyträsk. 
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Tabell 5. Markanvändning i nuvarande läge och i framtiden för Kråkberget 

Markanvändning Avrinnings-
koefficient 

Area Areared Area Areared 

Kråkberget Nuläge Nuläge Framtid Framtid 

  [-] [ha] [ha] [ha] [ha] 

Delområde 1-Ösbyträsk      

Flerbostadshus 0,7 0,00 0,00 0,56 0,40 

Skog 0,1 1,68 0,17 1,41 0,14 

Industri 0,5 0,54 0,27 0,23 0,12 

Väg  0,8 0,09 0,07 0,09 0,07 

Totalt 0,22 / 0,32 * 2,30 0,51 2,30 0,73 

Delområde 2-Farstaviken      

Flerbostadshus 0,7 0,00 0,00 1,47 1,03 

Skog 0,1 2,80 0,28 1,81 0,18 

Industri 0,5 0,42 0,21 0,05 0,03 

Villa 0,35 0,11 0,04 0,00 0,00 

Väg 0,8 0,33 0,26 0,33 0,26 

Totalt  0,22 / 0,41 * 3,66 0,79 3,66 1,50 

Hela Kråkberget 0,22 / 0,37 * 5,96 1,30 5,96 2,22 

*Sammanvägd avrinningskoefficient som beräknats genom att dividera den reducerade arean med 

den totala arean. Den första siffran är för nuvarande markanvändning och den andra för framtida. 

4.6 Vattentornsberget  

4.6.1 Nuläge 

Norr om centrum ligger en höjd med ett vattentorn, därav namnet Vattentornsberget. I 

nuläget består planområdet av skog, ett vattentorn med tillfartsväg samt några gång- och 

cykelvägar. Området är kuperat och har en rik naturmiljö, se Figur 25 och Figur 26. 
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Figur 25. Nuvarande markanvändning för Vattentornsberget. Visar den del av området 

som avrinner till Farstaviken. 

 

Figur 26. Nuvarande markanvändning för Vattentornsberget. Visar den del av området 

som avrinner till Ösbyträsk. 

4.6.2 Framtid 

För Vattentornsberget togs under 2016 fram ett förslag på utformning i Parallella 

arkitektuppdrag. Det innebär att ca 2/3 av skogen sparas och ca 1/3 bebyggs med 

flerfamiljshus främst i norr och i mitten, se Figur 27 och Figur 28. I nuläget är 

detaljplanearbetet vilande. Detaljplaneområdet är knappt 11 ha varav 9,7 ha går till 
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Farstaviken och 1,2 ha till Ösbyträsk. I nuläget är den reducerade ytan 1,3 ha och den 

föreslagna i framtiden 4 ha.  

 

Figur 27. Framtida markanvändning för Vattentornsberget. Visar den del av området 

som avrinner till Farstaviken. 

 

Figur 28. Framtida markanvändning för Vattentornsberget. Visar den del av området 

som avrinner till Ösbyträsk. 
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Tabell 6. Markanvändning i nuvarande läge och i framtiden på 

Vattentornsberget. 

Markanvändning Avrinnings-
koefficient 

Area Areared Area Areared 

Vattentornsberget Nuläge Nuläge Framtid Framtid 

  [-] [ha] [ha] [ha] [ha] 

Delområde 1-Ösbyträsk      

Flerbostadshus 0,7 0,00 0,00 0,92 0,65 

Skog 0,1 1,16 0,12 0,22 0,02 

Väg  0,8 0,04 0,03 0,05 0,04 

Totalt 0,12 / 0,59 * 1,19 0,14 1,19 0,71 

Delområde 2- Farstaviken      

Flerbostadshus 0,7 0,00 0,00 3,26 2,28 

Grusplan 0,4 0,26 0,10 0,00 0,00 

Skog 0,1 9,20 0,92 5,91 0,59 

Väg 0,8 0,20 0,16 0,49 0,39 

Totalt  0,12 / 0,34 * 9,66 1,18 9,66 3,27 

Hela Vattentornsberget 0,12 / 0,37 * 10,85 1,33 10,85 3,97 

*Sammanvägd avrinningskoefficient som beräknats genom att dividera den reducerade arean med 

den totala arean. Den första siffran är för nuvarande markanvändning och den andra för framtida. 

4.7 Tallåskyrkan  

4.7.1 Nuläge 

Söder om Skärgårdsvägen ligger Missionshuset, även kallat Tallåskyrkan och Länkarnas 

hus. Byggnaderna är kulturhistoriskt intressanta, i övrig består området främst av skog, se 

Figur 29.  

 

Figur 29. Nuvarande markanvändning för Tallåskyrkan. 
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4.7.2 Framtid 

Ett start-PM har tagits fram under våren 2018 för detaljplaneområdet Ösby 1:77 vilket 

även omfattar Tallåskyrkan. Syfte med detaljplanen är att pröva planläggning för 

bostadsändamål, vilket innebär att en flytt eller rivning av befintliga byggnader ska 

prövas i detaljplanearbetet. Bebyggelsen föreslås att i största del uppföras vid 

Skärgårdsvägen i syfte att ge gaturummet en stadsmässig karaktär, i enlighet med 

omvandlingen av Gustavsbergs centrum, se Figur 30. Planområdet är cirka 0,76 hektar 

stort, se Tabell 7.  

 

Figur 30. Framtida markanvändning för Tallåskyrkan. 

Tabell 7. Markanvändning i nuvarande läge och i framtiden för Tallåskyrkan. 

Markanvändning Avrinnings-
koefficient 

Area Areared Area Areared 

Tallåskyrkan  Nuläge Nuläge Framtid Framtid 

  [-] [ha] [ha] [ha] [ha] 

Villa 0,35 0,76 0,27 0 0 

Flerbostadshus 0,5 0 0 0,76 0,38 

Totalt 0,35 / 0,50 * 0,76 0,27 0,76 0,38 

*Sammanvägd avrinningskoefficient som beräknats genom att dividera den reducerade arean med 

den totala arean. Den första siffran är för nuvarande markanvändning och den andra för framtida. 
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5 Flöden 

5.1 Beräkningsförutsättningar 

I beräkningarna nedan har både avrinningen i nuläget beräknats samt förväntad avrinning 

till följd av föreslagen exploatering utan hänsyn till införda dagvattenåtgärder. 

Avrinningen har beräknats utifrån de olika markanvändningsareorna, se avsnitt 4, dess 

avrinningskoefficienter och den regnintensitet som erhålls vid respektive rinntid.  

Rinntiden är ett mått på när hela planområdet förväntas bidra med ett flöde ut från 

planområdet. Rinntiden beror på sträckan och på vilket sätt som dagvattnet leds ut från 

området. Längre sträckor ger längre rinntid och ytledes avrinningsvägar ger längre rinntid 

än om vattnet leds ut via ledning. För nulägesberäkningarna har rinntiden för områdena 

Gustavsbergs centrum, Idrottsområdet och Tallåskyrkan beräknats till 10 minuter då 

dagvattnet i dagsläget leds ut via ledning respektive att området för Tallåskyrkan är så 

pass litet. För övriga områden har rinntiden beräknats utifrån den längsta sträckan inom 

planområdet och att avrinningen sker ytledes. Det har resulterat i rinntider på mellan 15 

och 43 minuter beroende på planområde. För framtiden har ett ”värsta scenario” använts 

där det har antagits att allt dagvatten från området leds ut via ledning i framtiden, 

undantaget för området Stadsparken. Observera att med införda LOD-åtgärder och med 

hänsyn till den kvarvarande naturmarksavrinningen är detta en förenkling av 

verkligheten. Se Tabell 8 för beräknade och använda rinntider. 

Tabell 8. Sammanställning av beräknade rinntider för de olika planområdena i 

nuläget och i framtiden 

Område Rinntid i nuläget [min] Rinntid i framtiden [min] 

Stadsparken 43 43 

Gustavsbergs centrum 10 10 

Idrottsområdet 10 10 

Kvarnbergsterrassen 15 10 

Kråkberget till Farstaviken 37 10 

Kråkberget till Ösbyträsk 27 10 

Vattentornsberget till 
Farstaviken 

28 10 

Vattentornsberget till 
Ösbyträsk 

17 10 

Tallåskyrkan 10 10 

 

Områdets avrinning efter exploatering har beräknats enligt Svenskt Vattens publikation 

P110 och indata till beräkningarna redovisas i Tabell 9. För område Gustavsbergs 

centrum och Idrottsområdet har 10-årsregn och 30-årsregn valts som dimensionerande. 

Detta på grund av att bebyggelsen i de planområdena är tät med centrumkaraktär (stor 

andel hårdgjorda ytor) och därmed bedöms falla in under beteckningen ”Centrum- och 

affärsområden” i tabell 2.1 i Svenskt Vattens P110. 

För resterande områden har 5-årsregn och 20-årsregn använts. Detta på grund av att 

bebyggelsen i de planområdena bedöms motsvara ”tät bostadsbebyggelse” i tabell 2.1 i 

Svenskt Vattens P110.  
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Tabell 9. Regnintensitet vid olika varaktigheter (rinntider) och regn med olika 

återkomsttider. Från Svenskt Vatten, P110 

 5-årsregn 

Återkomsttid 60 månader 

Rinntid 10 min  180 l/s, ha 

Rinntid 15 min  145 l/s, ha 

Rinntid 17 min  130 l/s, ha 

Rinntid 27 min  100 l/s, ha 

Rinntid 28 min  98 l/s, ha 

Rinntid 37 min  82 l/s, ha 

Rinntid 43  78 l/s, ha 

 10-årsregn 

Återkomsttid 120 månader 

Rinntid10  228 l/s, ha 

 20-årsregn 

Återkomsttid 240 månader 

Rinntid 10 min  290 l/s, ha 

Rinntid 15  245 l/s, ha 

Rinntid 17  210 l/s, ha 

Rinntid 27  150 l/s, ha 

Rinntid 28 min  145 l/s, ha 

Rinntid 37 min  132 l/s, ha 

Rinntid 43 min 118 l/s, ha 

 30-årsregn 

Återkomsttid 360 månader 

Rinntid 10 min  325 l/s, ha 

 

5.2 Resultat 

I Tabell 10 redovisas resultatet av flödesberäkningarna både med och utan en 

klimatfaktor på 1,25 för Gustavsbergs centrum och Idrottsområdet. För dessa områden 

kommer den planerade bebyggelsen, även utan införda dagvattenåtgärder, innebära att 

den teoretiska avrinningen minskar i framtiden. Detta beror på att andelen hårdgjord yta 

kommer att minska i framtiden jämfört med nuläget på grund av att den i nuläget stora 

parkeringen i Gustavsbergs centrum kommer att ersättas med flerfamiljshus där det antas 

vara innergårdar med viss andel planteringar, alltså en lägre avrinningskoefficient. 

Detsamma gäller Idrottsområdet där tak och grusplaner ersätts med flerfamiljshus. Den 

framtida bebyggelsen är än så länge osäker och om den ändras kommer flödena att 

ändras. Om fler/större ytor hårdgörs ökar flödena.  
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Tabell 10. Dimensionerande avrinning för befintlig situation och efter 

exploatering utan dagvattenåtgärder, utan respektive med klimatfaktor inom 

planområdena Gustavsbergs centrum och idrottsområdet 

Planområde 
Q* 10 år 

[l/s] 
Q 10 år x 1,25 

[l/s] 
Q 30 år 
 [l/s] 

Q 30 år x 1,25 
[l/s] 

Gustavsbergs 
centrum nuläge 

863 1078 1229 1537 

Gustavsbergs 
centrum framtid 

741 926 1056 1320 

Idrottsområdet 
nuläge till 
Farstaviken 

511 639 728 910 

Idrottsområdet 
framtid till 
Farstaviken 

439 549 626 782 

Idrottsområdet 
nuläge till Ösbyträsk 

177 221 252 315 

Idrottsområdet 
framtid till 
Ösbyträsk 

171 214 244 305 

*Flöde [l/s] 

I Tabell 11  redovisas resultatet av flödesberäkningarna både med och utan en 

klimatfaktor på 1,25 för Stadsparken, Kvarnbergsterrassen, Kråkberget, 

Vattentornsberget och Tallåskyrkan. För Stadsparken kommer den teoretiska avrinningen 

att minska något jämfört med nuläget till följd av att andelen hårdgjord yta minskar 

jämfört med nuläget. För Kvarnbergsterrassen, Kråkberget, Vattentornsberget och 

Tallåskyrkan kommer den teoretiska avrinningen att öka i och med planerad exploatering. 

Den nuvarande markanvändningen är främst skog, vilket har låg avrinning. I 

beräkningarna har dock en situation motsvarande ”värsta tänkbara scenario” använts som 

innebär att allt dagvatten avleds via ledning efter exploatering. Det motsvarar en 

förenkling av verkligheten, framförallt för områdena Kvarnbergsterrassen, Kråkberget 

och Vattentornsberget som även efter en framtida exploatering kommer att utgöras av 

mer eller mindre stora naturmarksområden vars avrinning inte bör ledas ner i ledningsnät. 

Observera att flödena är beräknade utan införda fördröjningsåtgärder.  
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Tabell 11. Dimensionerande avrinning för befintlig situation och efter 

exploatering utan dagvattenåtgärder, utan respektive med klimatfaktor inom 

planområdena Stadsparken, Kvarnbergsterrassen, Kråkberget, 

Vattentornsberget och Tallåskyrkan 

Planområde 
Q* 5 år  
[l/s] 

Q 5 år x 1,25 
[l/s] 

Q 20 år  
[l/s] 

Q 20 år x 1,25 
[l/s] 

Stadsparken nuläge 206 258 312 390 

Stadsparken framtid 199 249 301 376 

Kvarnbergsterrassen 
nuläge 

100 125 169 211 

Kvarnbergsterrassen 
framtid 

171 214 276 345 

Kråkberget nuläge 
till Farstaviken 

65 81 104 130 

Kråkberget framtid 
till Farstaviken 

269 337 434 542 

Kråkberget nuläge 
till Ösbyträsk 

51 64 76 95 

Kråkberget framtid 
till Ösbyträsk 

131 164 211 264 

Vattentornsberget 
nuläge till 
Farstaviken 

111 139 164 205 

Vattentornsberget 
framtid till 
Farstaviken 

588 735 947 1184 

Vattentornsberget 
nuläge till Ösbyträsk 

19 23 30 38 

Vattentornsberget 
framtid till 
Ösbyträsk 

128 159 205 257 

Tallåskyrkan nuläge 48 60 77 96 

Tallåskyrkan framtid 68 85 110 138 

*Flöde [l/s] 

6 Föroreningsberäkningar  

I följande kapitel presenteras resultatet av närsalt- och föroreningsberäkningar 

genomförda i programmet StormTac, version 18.2.2. StormTac använder sig av 

schablonhalter för områdestyper som är framräknade av uppdaterade försök. 

Beräkningarna utgår från den markanvändning som presenteras i kapitel 4 och en 

årsnederbörd på 600 mm. Föroreningshalterna i dagvatten från olika markanvändning är 

generellt högre ju tätare och mer hårdgjord bebyggelsen är. Dagvatten från takytor 

innehåller generellt låga halter av föroreningar. Ytor som har en hög trafikintensitet har 

högre föroreningshalter. När en stor del av dagvattnet avrinner, har en hög 

avrinningskoefficient, blir mängderna föroreningar som avrinner stor. Den planerade 

framtida utbyggnaden är inte fastställd i sin utformning eller i vilken rening som kommer 

att ske av dagvattnet.  

I nuläget finns det ingen beskriven rening av dagvattnet innan det når ledningsnätet. För 

de områden där det är planerat för flerfamiljshus har en schablonmässig rening som 

innebär totalt LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, använts genom att använda 

marktypen ”Flerfamiljshus med total LOD” i StormTac. Det innebär att dagvattnet renas 

och fördröjs så nära fastigheten som möjligt genom exempelvis växtbäddar, infiltration i 

grönytor, skelettjordar eller infiltrationsstråk, se vidare beskrivning i avsnitt 7. För 
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villakvarter har marktypen ”Villaområde med total LOD” använts för framtidsscenariet. 

Att välja dessa områden med total LOD ger en rening av föroreningar med 40-70 % 

(Tabell 12). Att använda LOD för dessa markanvändningstyper är en grov förenkling 

men ger en bild av hur LOD-åtgärder slår för nya och befintliga kvarter.  

Tabell 12. Retningseffekt som skapas genom att välja Flerfamiljshus-

respektive Villaområde med total LOD istället för Flerfamiljshus- respektive 

Villaområde i StormTac.  

Reningseffekt  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Oil PAH16 

Flerfamiljshus 
med total-LOD 

58% 51% 68% 64% 59% 69% 64% 56% 72% 68% 69% 

Villaområde 
med total-LOD  

50% 41% 63% 55% 49% 63% 69% 45% 65% 59% 63% 

 

I Tabell 13 finns den beräknade föroreningsbelastningen från samtliga planområden i 

nuläge, framtid och framtid med LOD. Vid ut- och ombyggnation finns goda möjligheter 

att rena och fördröja dagvattnet vilket innebär att mängderna av samtliga ämnen utom 

fosfor minskar. Fosfor ökar från 10 kg till 11 kg vilket motsvarar en ökning med 10 %. 

Om även rening av vägdagvatten införs kommer sannolikt inte heller fosforhalterna att 

öka.  

Tabell 13. Beräknad teoretisk föroreningsbelastning vid befintlig situation och 

efter exploatering utan och med reningsåtgärder för samtliga planområden 

Ämne Enhet 
Nuvarande 
belastning 

Belastning efter 
planerad exploatering 

Belastning efter 
planerad 

exploatering med 
total LOD 

P kg/år 10 18 11 

N kg/år 135 161 122 

Pb g/år 
937 1024 628 

Cu g/år 1933 2385 1632 

Zn kg/år 7 9 6 

Cd g/år 
38 48 28 

Cr g/år 657 852 537 

Ni g/år 612 705 492 

SS kg/år 
5294 5800 3730 

Olja kg/år 41 52 33 

PAH g/år 82 51 34 
 

Nedan redovisas motsvarande beräkningar för varje detaljplaneområde. Fetmarkerade 

siffror i tabellerna markerar att mängden ökar.  

6.1 Stadsparken  

Enligt de beräkningar som gjorts i StormTac sker en liten ökning av föroreningar i och 

med exploateringen i Stadsparken. Detta beror främst på att vägarna förväntas få en ökad 

trafikintensitet. Bebyggelse runt kyrkan och östra delen av parken påverkar även 

föroreningsbelastningen. Räknar man med att lokalt omhändertagande av dagvatten 

(LOD) införs kring Runda huset, kyrkan och kringliggande kvarter minskas utsläppen 

jämfört med nuläget.   
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Tabell 14. Beräknad teoretisk föroreningsbelastning vid befintlig situation och 

efter exploatering utan och med reningsåtgärder inom planområdet 

Stadsparken. 

Ämne Enhet 
Nuvarande 
belastning 

Belastning efter 
planerad exploatering 

Belastning efter 
planerad 

exploatering med 
total LOD 

P kg/år 3,3 3,5 2,7 

N kg/år 43 41 35 

Pb g/år 200 200 140 

Cu g/år 560 520 440 

Zn kg/år 1,9 2,1 1,7 

Cd g/år 7,1 8 5 

Cr g/år 180 150 130 

Ni g/år 140 130 100 

SS kg/år 1400 1300 1000 

Olja kg/år 14 14 10 

PAH g/år 11 7,3 5,2 

6.2 Gustavsbergs centrum  

I Gustavsbergs centrum innebär den framtida exploateringen en minskad 

föroreningsbelastning gällande samtliga ämnen förutom fosfor. Anledningen till 

minskningen är att det som idag är en stor parkering enligt planer kommer omvandlas till 

flerbostadshus som avger mindre föroreningsmängder. Om det nya 

flerbostadshusområdet byggs med LOD kommer belastningen minska ytterligare och 

även fosforbelastningen kommer att minska jämfört med nuläget.   

Tabell 15. Beräknad teoretisk föroreningsbelastning vid befintlig situation och 

efter exploatering utan och med reningsåtgärder inom planområdet 

Gustavsbergs centrum 

Ämne Enhet 
Nuvarande 
belastning 

Belastning efter 
planerad exploatering 

Belastning efter 
planerad 

exploatering med 
total LOD 

P kg/år 2,6 3,3 2,4 

N kg/år 36 32 28 

Pb g/år 
380 200 150 

Cu g/år 630 460 370 

Zn kg/år 2,3 1,9 1,6 

Cd g/år 
13 12 10 

Cr g/år 240 170 130 

Ni g/år 230 150 120 

SS kg/år 
2000 1200 910 

Olja kg/år 12 8 5,7 

PAH g/år 42 14 12 

 



 

 

Dagvattenutredning Gustavsbergsprojektet, WRS AB. 2019-02-15 

 44 

6.3 Idrottsområdet  

Idrottsområdet är uppdelat i två delar, den del som avrinner mot Ösbyträsk och delen som 

avrinner mot Farstaviken. Eftersom det finns planer för flerbostadshus som delvis 

kommer byggas på grönytor förväntas mängden fosfor, kväve och kadmium från området 

öka om det nya området byggs utan omhändertagande av dagvatten. Övriga föroreningar 

och de flesta tungmetaller förväntas minska eftersom det nya kvarteret även byggs på en 

befintlig parkering. Införs LOD-åtgärder kommer det ske en minskning av 

föroreningsbelastningen till Ösbyträsk från Idrottsområdet.  

Tabell 16. Beräknad teoretisk föroreningsbelastning vid befintlig situation och 

efter exploatering utan och med reningsåtgärder inom planområdet 

Idrottsområdet, som avrinner mot Ösbyträsk 

Ämne Enhet 
Nuvarande 
belastning 

Belastning efter 
planerad exploatering 

Belastning efter 
planerad 

exploatering med 
total LOD 

P kg/år 0,44 0,62 0,44 

N kg/år 6,1 6,2 5,2 

Pb g/år 
98 74 63 

Cu g/år 140 120 100 

Zn kg/år 0,48 0,4 0,34 

Cd g/år 
2,3 2,5 2 

Cr g/år 52 45 37 

Ni g/år 55 46 40 

SS kg/år 
470 360 310 

Olja kg/år 2,6 2,3 1,8 

PAH g/år 11 6,9 6,4 

 

Den andra delen av Idrottsområdet avrinner mot Farstaviken. Planerna för framtida 

bebyggelse är inte fastställda men då majoriteten av området planeras att byggas om 

skapas möjlighet att omhänderta dagvatten. Med omhändertagande av dagvatten i nya 

tänkta kvarter blir resultatet att föroreningsmängderna från Idrottsområdet inte kommer 

att öka till Farstaviken.   
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Tabell 17. Beräknad teoretisk föroreningsbelastning vid befintlig situation och 

efter exploatering utan och med reningsåtgärder inom planområdet 

Idrottsområdet, som avrinner mot Farstaviken 

Ämne Enhet 
Nuvarande 
belastning 

Belastning efter 
planerad exploatering 

Belastning efter 
planerad 

exploatering med 
total LOD 

P kg/år 1,5 3,1 1,5 

N kg/år 23 21 13 

Pb g/år 
98 160 65 

Cu g/år 240 340 170 

Zn kg/år 0,86 1,2 0,69 

Cd g/år 
8,4 6,8 2,6 

Cr g/år 81 130 60 

Ni g/år 81 100 55 

SS kg/år 
610 790 350 

Olja kg/år 3,2 7,7 3,6 

PAH g/år 13 6,1 2,5 

6.4 Kvarnbergsterassen  

Belastningen från Kvarnbergsterassen har hämtats från den dagvattenutredning som 

gjorts separat för området, WRS, 2018. Området som idag främst består av skogsmark 

och en del parkeringar påverkas av den planerade exploateringen av bostadshus. 

Dagvattnets innehåll av fosfor, kväve, koppar, kadmium, krom, och olja ökar i och med 

planerad exploatering jämfört med nuläget men är oförändrat eller minskar för bly, zink, 

nickel, suspenderande ämnen och PAH:er. Med LOD-åtgärder minskar belastningen 

jämfört med nuläge för alla ämnen utom fosfor.  

Tabell 18. Beräknad teoretisk föroreningsbelastning vid befintlig situation och 

efter exploatering utan och med reningsåtgärder inom planområdet 

Kvarnbergsterassen 

Ämne Enhet 
Nuvarande 
belastning 

Belastning efter 
planerad exploatering 

Belastning efter 
planerad 

exploatering med 
total LOD 

P kg/år 0,34 0,56 0,38 

N kg/år 5,6 9,3 5,45 

Pb g/år 
47 29 23 

Cu g/år 86 88 57 

Zn kg/år 0,24 0,2 0,13 

Cd g/år 
1,5 2,7 1,2 

Cr g/år 31 33 20 

Ni g/år 33 32 22 

SS kg/år 
270 260 160 

Olja kg/år 1,9 2,1 1,3 

PAH g/år 4,1 2,1 1,1 
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6.5 Kråkberget 

Regn som faller inom planområdet Kråkberget avrinner åt två olika håll och för med sig 

dagvattenburna föroreningar till både Ösbyträsk och Fastaviken. Den del av området som 

avrinner till Ösbyträsk består till största del av skog och ett område för verksamheter. 

Framtida planer på att bygga flerbostadshus i skogsbacken medför en ökning av fosfor, 

kväve, koppar, krom, nickel, susp. och PAH:er. Men de planerade flerbostadshusen 

kommer även att medföra en minskning av nulägets industrier vilket gör att mängderna 

zink och olja förväntas minska jämfört med nuläget. Med införda LOD-åtgärder för de 

nya kvarteren blir belastningen av samtliga ämnen till Ösbyträsk mindre jämfört med 

nuläget.    

Tabell 19. Beräknad teoretisk föroreningsbelastning vid befintlig situation och 

efter exploatering utan och med reningsåtgärder inom planområdet 

Kråkberget, som avrinner mot Ösbyträsk 

Ämne Enhet 
Nuvarande 
belastning 

Belastning efter 
planerad exploatering 

Belastning efter 
planerad 

exploatering med 

total LOD 

P kg/år 0,59 0,79 0,51 

N kg/år 4,7 5,8 4,4 

Pb g/år 
47 47 30 

Cu g/år 78 92 61 

Zn kg/år 0,41 0,36 0,27 

Cd g/år 
2,1 2,1 1,4 

Cr g/år 22 32 19 

Ni g/år 26 30 21 

SS kg/år 
180 220 140 

Olja kg/år 3,3 2,8 2,1 

PAH g/år 1,5 1,6 0,99 

 

I den del av Kråkberget som avrinner till Farstaviken planeras det att exploateras på ett 

större grönområde. Detta gör att mängden föroreningar ökar från området jämfört med 

nuläget. Även om LOD införs för nya flerbostadshuskvarter resulterar beräkningarna i en 

ökning av mängden fosfor, kväve, krom och nickel till Fastaviken jämfört med nuläget. 

Övriga ämnen förväntas minska jämfört med nuläget. 
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Tabell 20. Beräknad teoretisk föroreningsbelastning vid befintlig situation och 

efter exploatering utan och med reningsåtgärder inom planområdet 

Kråkberget, som avrinner mot Farstaviken 

Ämne Enhet 
Nuvarande 
belastning 

Belastning efter 
planerad exploatering 

Belastning efter 
planerad 

exploatering med 
total LOD 

P kg/år 0,77 1,6 0,91 

N kg/år 7,8 13 8,8 

Pb g/år 
60 90 47 

Cu g/år 130 210 130 

Zn kg/år 0,61 0,76 0,52 

Cd g/år 
2,3 3,7 1,8 

Cr g/år 37 73 41 

Ni g/år 37 60 38 

SS kg/år 
290 470 270 

Olja kg/år 3,9 4,7 2,8 

PAH g/år 2,1 3,5 1,8 

 

6.6 Vattentornsberget  

Vattentornsberget är idag oexploaterat och mängden föroreningar som avrinner med 

dagvattnet är mycket små. I den del av vattentornsberget som avrinner till Ösbyträsk finns 

en liten bit av Aspviksvägen men i övrigt har området karterats som skog. Då 

exploatering genomförs, även med LOD för flerfamiljshus, sker en ökning av 

föroreningsmängderna till Ösbyträsk jämfört med dagsläget.   

Tabell 21. Beräknad teoretisk föroreningsbelastning vid befintlig situation och 

efter exploatering utan och med reningsåtgärder inom planområdet 

Vattentornsberget, som avrinner mot Ösbyträsk 

Ämne Enhet 
Nuvarande 
belastning 

Belastning efter 
planerad exploatering 

Belastning efter 
planerad 

exploatering med 
total LOD 

P kg/år 0,05 0,84 0,38 

N kg/år 0,79 5,4 3 

Pb g/år 
4,1 42 15 

Cu g/år 11 90 40 

Zn kg/år 0,032 0,31 0,16 

Cd g/år 
0,15 1,9 0,64 

Cr g/år 3,4 34 14 

Ni g/år 3,7 27 14 

SS kg/år 
27 210 77 

Olja kg/år 0,25 2 0,83 

PAH g/år 0,1 1,7 0,6 
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Delen av Vattentornsberget som avrinner till Farstaviken är större än den del som 

avrinner till Ösbyträsk och består även den av obebyggda grönområden/skogsområden 

inklusive en grusplan och vattentornet. Kvarteren som planeras här kommer innebära att 

mängden föroreningar som avrinner från området ökar jämfört med nuläget.  

Tabell 22. Beräknad teoretisk föroreningsbelastning vid befintlig situation och 

efter exploatering utan och med reningsåtgärder inom planområdet 

Vattentornsberget, som avrinner mot Farstaviken  

Ämne Enhet 
Nuvarande 
belastning 

Belastning efter 
planerad exploatering 

Belastning efter 
planerad 

exploatering med 
total LOD 

P kg/år 0,36 3,4 1,7 

N kg/år 6,6 25 16 

Pb g/år 
31 180 85 

Cu g/år 83 410 230 

Zn kg/år 0,23 1,4 0,89 

Cd g/år 
1,1 7,6 3,2 

Cr g/år 24 150 77 

Ni g/år 28 120 73 

SS kg/år 
190 940 470 

Olja kg/år 1,7 9 4,7 

PAH g/år 1,7 6,9 3,1 

 

6.7 Tallåskyrkan  

Tallåskyrkan avrinner till Farstaviken och här planeras en förtätning. I beräkningar av 

föroreningar har markanvändning för nuläget satts till villa, planerad exploatering till 

flerfamiljshusområde och efter exploatering med införda LOD-åtgärder har 

markanvändningen i StormTac satts till flerfamiljshusområde med total LOD. Resultatet 

av beräkningen visar att flerfamiljshusområde har en större belastning än ett villaområde 

varpå föroreningsmängden ökar efter genomförd exploatering. Att genomföra LOD 

åtgärder räcker för att nå ner till belastningen i nuläget för de flesta ämnen men inte för 

fosfor, krom och nickel.   
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Tabell 23. Beräknad teoretisk föroreningsbelastning vid befintlig situation och 

efter exploatering utan och med reningsåtgärder inom planområdet 

Tallåskyrkan 

Ämne Enhet 
Nuvarande 
belastning 

Belastning efter 
planerad exploatering 

Belastning efter 
planerad 

exploatering med 
total LOD 

P kg/år 0,25 0,65 0,27 

N kg/år 2,2 3,9 1,9 

Pb g/år 
12 32 9,5 

Cu g/år 25 65 24 

Zn kg/år 0,1 0,22 0,093 

Cd g/år 
0,59 1,5 0,44 

Cr g/år 6,9 25 9,1 

Ni g/år 8,4 20 9,1 

SS kg/år 
57 150 43 

Olja kg/år 0,49 1,5 0,49 

PAH g/år 0,71 1,3 0,38 

 

7 Teknik för omhändertagande av dagvatten 

Huvudprincipen för LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, är att rena och fördröja 

så nära källan som möjligt. Därefter kan det ske på flera platser i flera steg, se illustration 

i Figur 31. Ett första steg nära fastigheten är exempelvis gröna tak, växtbäddar, 

skelettjordar och genomsläppliga ytor. I nästa steg kommer infiltrationsstråk som även 

har en funktion av att leda bort vattnet från området. Det slutliga steget är att rena och 

fördröja vattnet samlat i våta eller torra dammar. I detta avsnitt beskriv de olika 

utformningarna och sedan i avsnitt 8 beskrivs vilka lösningar som passar bäst i de olika 

planområdena.  

 

Figur 31. Var och hur dagvattnet kan omhändertas, figur WRS. 
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7.1 Dimensionering av anläggningar 

I Stockholm har en åtgärdsnivå för ny- och större ombyggnationer tagits fram. Det 

innebär att 20 millimeter av nederbörd på reducerad area ska omhänderta. Det innebär att 

ca 92 % av årsnederbörden omhändertas, se Figur 32. Vilket medför att 

föroreningsbelastningen från dagvatten kan minska med 70-80 %. Om 15 mm nederbörd 

kan omhändertas kan cirka 85 % av nederbörden omhändertas. I nedanstående 

beräkningsexempel har 20 mm använts som nivå.  

 

Figur 32. Andel av total årsvolym regn som inryms i magasinsvolymer med angivet 

värde på x-axeln. Regndata från Stockholm 1984-2014. Regndefinition: uppehållstid 

12 timmar, vilket innebär att magasinet behöver tömmas på 12 timmar. Källa: DHI 

2015, Kompletterande regnstatistik för Stockholm. 

7.2 Gröna tak  

Gröna tak, det vill säga tak med vegetation, reducerar, fördröjer och renar dagvatten 

samtidigt som de bidrar med grönska och biologisk mångfald (Pettersson Skog m.fl., 

2017) se Figur 33 för exempel. Utöver detta isolerar de även mot värme, kyla och buller. 

Dock kan mängderna av kväve och fosfor öka till följd av behov av gödsling vilket inte är 

önskvärt ur ett vattenkvalitetsperspektiv. Tak med djupare substrat behöver inte gödslas 

och bidrar därför mindre till kväve- och fosforutsläpp. Djupare substrat innebär även 

större flexibilitet i val av växter vilket ger ett högre estetiskt värde. Därför 

rekommenderas ett substratdjup på minst 100 mm. Om substratdjupet är 15 cm bedöms 

att 20 mm kan omhändertas. Tunnare gröna tak kan fördröja mindre regn än tjockare tak. 

I dagsläget är dock tjocka gröna tak inte brandklassade vilket i vissa fall gör att de inte 

går att använda. Tjocka gröna tak används dock på flera byggnader runt om i Sverige där 

man löst brandriskfrågan genom att t.ex. anlägga en kantzon med antingen extensiva 

gröna tak eller grus. En särskild utredning angående brandskydd behövs för att säkerställa 

att det gröna taket inte utgör en förhöjd brandrisk. Exempel på hur brandrisken kan 

uppskattas finns bland annat i en rapport från Brandskyddslaget (2017).  
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Figur 33. Exempel på grönt tak med takträdgård i flera nivåer. Foto: WRS 

Ett annat sätt att omhänderta takdagvattnet är att samla upp det i en tank och sedan 

använda det för bevattning vid behov. Se exempel i Figur 34.  

 

Figur 34. Insamling och lagring av takdagvatten i en tank för kommande bevattning, 

exempel från Norra Djurgårdsstaden. Foto: WRS. 

7.3 Växtbäddar  

Växtbäddar är en plantering som är byggd för att även omhänderta dagvatten. De kan ha 

flera olika namn och kallas ibland regnbädd. Vegetation behöver generellt sett ofta mer 

vatten än det som regnar direkt på ytan. I kombination med att dagvatten behöver 

omhändertas kan planteringar för det ändamålet utgöra en bra lösning. Växtbäddarna kan 

utformas på många olika sätt. T.ex. som upphöjda vid en fasad, se Figur 35 eller 

nedsänkta längs en väg se Figur 36. Gemensamt är att skapa en volym ovanför jorden där 

vatten kan lagras tillfälligt innan det går ned i jorden, se Figur 37. De har en 
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reningskapacitet avseende föroreningar på upp till 80-90 %. Växtbäddar har även 

förmåga att avskilja olja och organiska miljögifter från dagvattnet vilket gör dem särskilt 

lämpliga i anslutning till parkeringsplatser. Djupet och ytan på markbäddarna anpassas 

efter den dimensionerade avrinningen från anslutande hårdgjorda ytor. De växter som 

väljs till växtbäddarna ska vara stresståliga och klara hög vattenbelastning och långa 

perioder av torka. I anslutning till bebyggelse är det vanligt med olika planteringar och 

om den ytan även kan nyttjas för att omhänderta dagvatten behöver ingen ytterligare yta 

användas för detta ändamål.  

 

Figur 35. Exempel på växtbädd. Observera att växtbäddar kan anläggas utan något 

behov av mur runt omkring. Foto: WRS 

 

Figur 36. Exempel på nedsänkta växtbäddar längs med väg, Strandbodgatan i 

Uppsala. Observera att bräddbrunnen är placerad på en högre nivå än växtbäddens 

botten för att enbart överskottsvatten som inte kan infiltrera i vätbädden ska avledas 

till bräddbrunnen. Bilden visar ett exempel på hur inledning med erosionsskydd kan se 

ut. Foto: WRS. 
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7.3.1 Skötsel 

Viss del av skötseln motsvarar samma som en vanlig plantering, exempelvis regelbunden 

bevattning när växtbädden etableras. Återkommande kontroll av hur växtligheten 

utvecklas kan sedan behövas under ett till två år. Döda växtdelar och ogräs ska tas bort. 

Det kan bli nödvändigt att göra kompletterande planteringar. Det löpande underhållet 

innefattar ogräsrensning/växtskötsel. Det som är mer specifikt för en växtbädd som även 

tar hand om dagvatten är att inspektion och rensning av inlopp och bräddavlopp behövs. 

Om det finns ett sedimentfång före inloppet till växtbädden behöver inlopp och 

bräddavlopp inte rensas lika ofta. Däremot behöver sedimentfånget tömmas regelbundet. 

Som regel ackumuleras föroreningar direkt på, eller nära filterytan. Genomsläppligheten 

minskar efter hand och växtbäddens ytlager (5-10 cm) kan till slut bli helt igensatt. 

Genomsläppligheten kan återställas genom att ytlagret luckras eller tas bort. Den senare 

åtgärden reducerar risken för att de föroreningar som bundits i ytan frisätts genom 

nedbrytning av organiskt material. Vid långvarig torka kan växtbädden behöva stöd 

bevattnas. 

7.3.2 Beräkningsexempel 

Generellt sett krävs en yta hos växtbädden som motsvarar 5-10 % av den hårdgjorda 

avrinningsytan. För kvartersmark innebär det att för en yta om 1000 m2 med 

avrinningskoefficient 0,5 behövs 25-50 m2 växtbädd (1000 m2 * 0,5 * 0,05 = 25 m2) 

Variationen beror på vilket djup som skapas för fördröjningsvolymen ovan växtbäddens 

yta samt beroende på val av jordmaterial i växtbädden. Ett större djup och en bättre 

infiltrationsförmåga och porösare jord ger en ökad magasinsvolym och arean för 

anläggningen kan minskas.  

 

Figur 37. Principutformning av växtbädd. Illustration WRS efter förlaga av Gilbert 

Svensson.  

7.4 Träd i skelettjord  

Träd kan bidra med såväl grönska och skugga som dagvattenhantering. Träd, som 

planteras i tätbebyggda områden har ofta för lite utrymme för att utvecklas 

tillfredställande. Med så kallad skelettjord (makadam 100-150 mm) under den ”normala” 

planteringsytan skapar man en extra tillväxtzon för rotsystemen vilken fungerar som ett 

dagvattenmagasin, se Figur 38. Skelettjorden kan komprimeras för tillfredställande 

bärighet samtidigt som den innehåller volym för luft och vatten. Till skelettjorden kan 
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med fördel biokol tillsättas för att skapa gynnsamma förutsättningar för träden i form av 

näring och att föroreningar binds. Den porösa skelettjorden fungerar som ett magasin för 

dagvatten och rymmer upp till 5 m3 vatten per trädgrop (skelettjordsvolymen är 15 m3). 

Den porösa skelettjorden har även en reningskapacitet avseende näringsämnen på ca 

50 % och för partikelbundna metallföroreningar på upp till 85 %. 

För att ett mindre träd ska kunna växa krävs ett djup på minst 600-1000 mm 

(Trafikkontoret Stockholms stad, 2009). Buskar kräver mellan 300-600 mm i djup. 

Mindre djup innebär att större yta måste tas i anspråk för att behålla samma fördröjning 

av dagvattnet, dock är detta mestadels under mark.  

7.4.1 Beräkningsexempel 

Antaget att ett träd kan fördröja och rena 5 m3 vatten innebär det att det kan omhänderta 

20 mm dagvatten från 250 m2 hårdgjord yta (5 m3 /0,02 m = 250 m2). Omräknat för 

kvartersmark med avrinningskoefficient 0,5 är det 500 m2 (250 m2 / 0,5 = 500 m2) eller 

för vägyta med avrinningskoefficient 0,8 är det drygt 300 m2 (250 m2 / 0,8 = 312 m2).  

 

 

Figur 38. Utformning av träd i skelettjord med biokol längs med gata enligt 

Stockholms stads trädhandbok.  

7.5 Genomsläpplig beläggning 

Permeabla beläggningar som asfalt och gräsarmering, se Figur 39 för befintlig anläggning 

vid Algatan, läggs på ett luftigt bärlager som både ger viss fördröjning och rening. 

Magasinering möjliggörs om underliggande material har god porositet. Som exempel 

ryms 10 mm (1 cm) dagvatten i ett 5 cm tjockt bärlager med 20 % porositet. Permeabla 

beläggningar har en avskiljningsgrad på ca 50 – 90 % avseende totalhalter av fosfor och 

tungmetaller. Permeabla beläggningar har även förmågan att fånga upp oljespill från 

parkerade bilar m.m. som sedan kan brytas ner. 
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Figur 39. Hålstensbeläggning i parkeringsrutor, exempel från Algatan i Gustavsberg. 

Foto: WRS 

7.6 Infiltration i gräsytor eller andra genomsläppliga 
ytor 

Grönytor kan fördröja, rena och avleda dagvatten (Stockholm Vatten och Avfall, 2017). 

Fördröjningseffekt och rening fås av både mark och växter. Denna enkla lösning är billig 

och stabil men kräver i gengäld stor yta. De kan utformas på olika sätt, exempelvis som 

en skålformad gräsyta, se Figur 40 för exempel. För att gynna infiltration kan en hög 

andel sand användas i det ytligaste lagret. I det underliggande lagret bör det finnas ett 

grovkornigt material för att ge god dränering. Avskiljning av partikelbundna föreningar 

uppgår till 60-95 % beroende på jorddjup, jordtyp och infiltrationskapacitet. Vintertid kan 

isbildning minska reningseffektivitet och infiltrationsmöjligheter. 

 

Figur 40. Stuprör med utkastare mot grönytan. Vattnet kan infiltrera i grönytan och 

vid större flöden avleds vattnet ytledes mot ett svackdike som även avvattnar området 

vid extrema situationer. Foto: WRS 
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Även andra material kan användas, t.ex. bark, sand, grus eller liknande. Det är dock 

viktigt att ha rätt kornstorlek på fraktionerna för att uppnå en hög infiltrationskapacitet.  

7.7 Infiltrationsstråk  

Infiltrationsstråk används för att fördröja och rena (samt avleda) dagvatten. Stråken 

utformas som ett dike med sluttande slänter. Stråken byggs upp med en makadamfyllning 

i botten, följt av ett grusskikt och därefter sandblandad matjord och avslutas med ett 

vegetationsskikt (oftast gräs), se Figur 41. För att vattnet ska kunna rinna ut i 

infiltrationsstråken ska gräsytan ligga cirka fem centimeter lägre än angränsande 

hårdgjord yta. Stråkens lutning i längdled bör vara svag och kan vid behov delas upp i 

terrasserade sektioner. I dikets dräneringslager placeras ofta ett dräneringsrör som 

ansluter till dagvattennät. Diket kan även utformas med bräddbrunnar.  

 

Figur 41. Principskiss av ett infiltrationsstråk. Stråket utformas som ett nedsänkt dike 

där vattnet kan infiltrera genom matjorden till ett dräneringslager. Illustration: WRS. 

Dessa diken kan vintertid användas för snöförvaring och kan under våren säkerställa att 

smältvattnet avleds, förutsatt att in- och utlopp är isfria. 

Dessa är lämpliga framför allt längs med vägar eller mellan bebyggelse. De kräver en viss 

lutning, men inte alltför stor då vattnet rinner iväg för fort och inte ges möjlighet att 

infiltrera. För att stoppa upp vattnet kan sektioner byggas enligt Figur 43.  
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Figur 42. T.v. Exempel på enkel utformning av delvis gräsbeklätt makadamdike som 

tar emot dagvatten från väg och översilningsyta. T.h.: Exempel på infiltrationsstråk 

som tar emot dagvatten från väg och gc-väg. Foto: WRS. 

 

Figur 43 . Exempel på svackdike med dämme, foto WRS. 
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7.7.1 Beräkningsexempel 

Antaget att en väg har en hårdgjord sektion på 15 meter och ett 2 meter bredd grönt 

infiltrationsstråk med träd behöver 0,28 m3 vatten fördröjas per längdmeter. Detta gäller 

vid ett 20 mm regn antaget en avrinnings koefficient på 0,8 för vägen och 1 för 

grönstråket (15 m2/m *0,02 m* 0,8 = 0,24 m3/m, 2 m2/m *0,02 m* 1 = 0,04 m3/m). I ett 

exempel på utformning kan 0,76 m3 /längdmeter omhändertas vilket medför att 37 % av 

kapaciteten i infiltrationsstråket utnyttjas. Det innebär att vägar kan omhänderta sitt eget 

dagvatten med god marginal och även ta emot annat dagvatten.  

7.8 Dagvattendammar 

För möjliggörande av provtagning eller kontroll av utgående vatten kan en kontrolldamm 

anläggas, se Figur 44. Dammar kan även användas för rening av dagvattnet och samtidigt 

fungera som gröna oaser.  

 

Figur 44. Exempel från Täby på en damm som fungerar som kontrollpunkt sist i 

dagvattensystemet. Foto: WRS. 
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Figur 45. Exempel på utformning av damm för uppsamling av dagvatten. Foto: WRS. 

Dammar och våtmarker har en reningskapacitet avseende partikelbundna partiklar på ca 

65 - 90 % beroende på dammens utformning. Dammar och våtmarker med 

vegetationszoner har även förmågan att avskilja fosfor och metallföroreningar mellan ca 

30 - 65 % respektive ca 60 %. Om dammen placeras som ett slutsteg i en seriekopplad 

rening, d.v.s. att den tar emot vatten som redan genomgått rening, kommer den 

avskiljande förmågan vara lägre vilket även medför att skötsel i form av hantering av 

sediment inte krävs lika ofta. Generellt krävs en yta hos dammen som motsvarar 1 - 2 % 

av den hårdgjorda avrinningsytan, en mindre andel på 0,5 % är bättre än ingen damm alls 

men har en lägre reningsgrad vid framför allt höga flöden. För att få en bra rening 

behöver djupet vara minst 1 meter.  

7.9 Torrdamm 

För omhändertagande av dagvatten vid högre flöden kan överdämningsytor/torra dammar 

utformas, se Figur 46 för exempel på torra dammar.  

 

Figur 46. Exempel på utformning av en torr damm/översvämningsbar yta. Foto: WRS. 
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8 Förslag på hantering av dagvatten 

I detta avsnitt beskrivs först en samlad rening av dagvattnet i stadsparken med olika 

förslag på utformning. Därefter beskrivs varje planområde och dess specifika 

förutsättningar och förslag på hantering av dagvatten.  

8.1 Samlad hantering av dagvatten i stadsparken 

Allt dagvatten från Gustavsbergs centrum och områdena runtomkring leds i nuläget 

genom området för den föreslagna stadsparken i ett befintligt dagvattenledningsnät. 

Stadsparken är en naturlig lågpunkt i området och därför lämplig för att anlägga en 

samlad rening av dagvattnet. Det finns även önskemål om att lyfta upp och synliggöra 

dagvattnet i stadsparken. Reningen kan ske i förslagsvis en damm som även kan ha 

utformningen som ett långsträckt dike. En dagvattendamm dimensioneras utifrån att den 

bör motsvara 1-2 % av den hårdgjorda ytan som tillförs dammen, se avsnitt 7.8. Det finns 

två förslag på vilket dagvatten som kan renas i stadsparken. Det är:  

1. Allt dagvatten som i nuläget leds genom parken lyfts upp och renas i parken.  

2.  Dagvatten från de områden som i nuläget inte planeras att byggs om.  

Nedan beskrivs de olika förslagen mer med beräkningsexempel för att exemplifiera 

vilken storlek på dammen som behövs och därmed vilken yta av stadsparken som 

behöver ianspråktas.  

1. Allt dagvatten som i nuläget leds genom parken lyfts upp och renas i parken.  

Hela avrinningsområdet som i nuläget avleds till och igenom stadsparken är ca 

100 ha stort. Dagvattnet från området norr om Farstaviken och 

Kvarnbergsterassen avrinner direkt till Farstaviken och är inte inkluderade i 

denna yta, se Figur 47. Den reducerade ytan som leds till stadsparken är ca 29 ha 

vilket medför att en yta om 1 % motsvarar knappt 3000 m2 och 2 % 5800 m2, se 

Tabell 24. Den större ytan innebär att stora delar av parken behöver tas i anspråk. 

För att illustrera vilka ytor som behöver ianspråktas av stadsparken har det ritats 

upp i Figur 48. Till ytorna tillkommer även slänter vilket medför att dammarna 

blir större än det som är utritat i figuren. Detta förslag är främst för att visa vilken 

yta som skulle krävas för att rena hela tillrinningsområdet, men är inte riktigt 

realistiskt, se vidare resonemang i avsnitt 8.1.1.  

2. Övriga områden där om- och nybyggnation inte är planerad. 

De övriga områdena där det inte är planerat för om- och nybyggnation kan 

fortsatt ledas ned till stadsparken, se Figur 47. Den ytan motsvarar 68 ha och  

18 ha reducerad yta. Det medför att dammar för att rena det dagvattnet behöver 

vara 1800 m2 för 1 % och 3600 m2 för 2 %, se Tabell 24.  

I och med att utloppsledningen från Gustavsbergsområdet ligger under vattennivån i 

Farstaviken kan vattnet vid höga vattenstånd komma upp genom lågt liggande brunnar i 

centrumområdet. För att undvika att det sker kan en stängningsbar lucka monteras vid 

utloppet som kan stängas vid höga nivåer i Farstaviken. Vid höga nivåer blir det även 

svårt för dagvattnet att avrinna från lågpunkter. I extrema fall kan dagvattnet behöva 

pumpas ut i Farstaviken för att undvika översvämning i lågpunkter inom 

avrinningsområdet.  



 

 

Dagvattenutredning Gustavsbergsprojektet, WRS AB. 2019-02-15 

 61 

 

Figur 47. Hela avrinningsområdet som i nuläget leds genom stadsparken, motsvarar nr 

1 ovan och i Tabell 24. Övriga områden som i nuläget inte planeras att byggas ut eller 

om, motsvarar nr 2 ovan och i Tabell 24.  

Tabell 24. Ytor som leds till damm och vilken dammyta som krävs  

Beräkningar dammar Area Red area Dammyta 

  ha ha 1 %, m2 2 %, m2 

1. Allt till stadsparken  100 29 2 900 5 800 

2. Övrigt område 68 18 1 800 3 600 
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8.1.1 Resonemang 

Om man skulle rena allt dagvatten i stadsparken skulle i princip hela parken behöva 

ianspråktas. Det är i nuläget inte rimligt med tanke på att den även planeras att omfatta 

andra typer av aktiviteter. När man bygger om och nytt är merkostnaden för att göra ett 

funktionellt lokalt omhändertagande av dagvattnet förhållandevis liten. Att däremot 

bygga om i ett befintligt område är förhållandevis dyrt. För att på bästa sätt nyttja 

stadsparken för rening av dagvatten föreslås att alternativ 2 ovan genomförs, alltså att 

dagvatten från de befintliga områdena är det som främst renas i stadsparken. Då behöver 

en del av parken nyttjas, men inte hela.  

I nuläget, januari 2019, är planen att först bygga Kvarnbergsterassen, därefter Kråkberget 

och Tallåskyrkan. Stadsparken planeras att byggas om före centrum och idrottsplatsen. 

Det är möjligt att bygga om stadsparken och dess dagvattenanläggning först och låta den 

fungera som rening under utbyggnadstiden för övriga detaljplaner. En dammyta på 2000-

3000 m2 kan var rimlig att anlägga i stadsparken. Den kommer att vara för liten under den 

första tiden vilket kommer innebära att dammen medför viss utjämning av flödena och 

viss rening under den första tiden för att sedan ha en välfungerande avskiljning. När 

sedan områdena uppströms byggs om med lokaltomhändertagande, LOD, av dagvattnet i 

framför allt centrum och idrottsområdet, minskar belastningen på dagvattendammen. När 

allt sedan är utbyggt renas endast de övriga områdena, som inte byggs om, i stadsparken.  

För att kunna rena dagvattnet i stadsparken måste dagvattnet lyftas upp ur ledningen 

uppströms bensinstationen vid centrum. Där kan en första damm anläggas som renar en 

del av dagvattnet uppströms, se Figur 48. Den tillgängliga ytan är cirka 700 m2. Denna 

damm kan hjälpa till att omhänderta de översvämningar som kan uppstå strax uppströms 

om denna. Eventuellt kan dagvatten från detaljplaneområdet Vattentornsberget renas i 

denna damm, men bäst är troligen att nyttja den för de övriga områdena uppströms. Om 

den anläggs kan eventuellt ytan i stadsparken minskas något beroende av hur den slutliga 

planen ser ut för vilket vatten som ska renas där.  

8.2 Systemlösning för dagvatten  

Systemlösningen som föreslås är att så mycket dagvatten som möjligt renas, fördröjs och 

infiltreras inom planområdena. När man bygger om och nytt finns det goda 

förutsättningar för att anlägga kostnadseffektiv dagvattenhanteringen. Exempel på 

lösningar nära källan på kvartersmark är växtbäddar, skelettjordar för träd, gröna tak och 

genomsläpplig beläggning. Samlad rening och fördröjning inom planområdena kan vara 

öppna infiltrationsstråk eller dammar. Lågpunkterna inom varje plan eller delområde dit 

vattnet leds naturligt och där det också finns bra möjligheter för en samlad rening och 

fördröjning beskrivs nedan i avsnitt 8.3. I bilaga 2 visas systemlösningens viktigaste 

funktioner, där finns avrinningsstråk och lågpunkter som är viktiga att behålla öppna och 

obebyggda samt var avskärande diken behövs för att undvika att vatten rinner in från 

ovanliggande områden markerade. Avledning från planområdena till recipienten sker i 

öppna stråk där det är möjligt och i övrigt genom ledningar. Delar av dagvattnet kan 

komma att passera stadsparken och renas och fördröjas ytterligare där. 

8.3 Dagvatten i varje planområde 

Först beskrivs övergripande principer för alla planområden, därefter beskrivs varje 

planområde för sig. När man bygger om och nytt finns det goda förutsättningar för att 

förbättra dagvattenhanteringen. Det sker genom att dagvattnet renas och fördröjs i nya 
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anläggningar. Exempel på lösningar är växtbäddar, skelettjordar för träd, gröna tak, 

genomsläpplig beläggning, öppna infiltrationsstråk m.fl. vilka beskrivs mer i avsnitt 7. 

Tre av planområdena, Vattentornsberget, Kråkberget och Kvarnbergsterassen, består i 

nuläget främst av skog vilket innebär att avrinningen är låg och även halterna av 

föroreningar. Områdena är kuperade och har generellt tunna jordlager vilket medför att 

lokal infiltration kan vara svårt. Uppbyggda växtbäddar och planteringar är möjligt att 

utföra. I de mer låglänta områdena vid Gustavsbergs centrum och idrottsplatsen består 

jordlagren av olika fyllningar vilket innebär en osäkerhet kring infiltration. Stadsparken 

består av parkmark, vägar och parkering och den markanvändningen kommer att vara 

ungefär densamma efter ombyggnationen. Centrum och Idrottsområdet är i nuläget 

tättbebyggda och det kommer förhållandevis höga halter av föroreningar från dem. Den 

största källan till föroreningar är (troligen) den stora parkeringen vid centrum och 

idrottsområdet.  

De platsgivna förutsättningarna är olika i de olika planområdena vilket innebär att olika 

lösningar passar olika bra på olika platser. Gröna tak och växtbäddar fungerar i princip 

överallt. Infiltrationsstråk är lämpliga där det är en lagom lutning på marken och vattnet 

även behöver ledas bort. Dammar innebär en samlande rening på slutet. I områden som är 

kuperade är det svårt att anlägga dammar och få lutning på vattnet till dammen men det 

finns lämpliga lågpunkter även i Kråkberget och Vattentornsberget. En damm är 

förhållandevis komplicerad att anlägga och kräver även en del skötsel varför det inte är 

rimligt att ha ett stort antal dammar. I nedanstående matris illustreras (Tabell 25) vilka 

lösningar som passar var. För varje område beskrivs det mer i detalj nedan. 

Tabell 25. Matris över vilka dagvattenlösningar som är lämplig var 
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Gröna tak x x x x x x x 

Växtbäddar x x x x x x x 

Skelettjordar x x x x x x x 

Genomsläpplig beläggning x x x   x x 

Infiltration i gräsytor x x x   x x 

Infiltrationsstråk x x x x x x x 

Dagvattendammar x x x  x x  

Torrdammar x x x  x x  

 

I Figur 48 nedan visas översiktligt förslag på placering av dammar och öppna stråk. 

Områden som behöver bevaras för avrinning i de olika detaljplaneområdena är markerade 

samt var det finns risk att vatten rinner in på nedströms liggande fastigheter. Det beskrivs 

ytterligare under varje detaljplaneområde nedan samt i bilaga 2.  
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Figur 48. Områden inom detaljplaneområdena där extra hänsyn behöver tas till 

vattenavrinning vid placering av bebyggelse. Bakomliggande karta visar i blått 

områden som i nuläget riskerar att översvämmas. Tanken är att den risken ska 

minimeras genom föreslagen systemlösning. Förslag på ytor för dammar och öppna 

avrinningsstråk markeras i mörkblått, se även bilaga 2 för mer detaljer.  

8.3.1 Omhändertagande inom varje detaljplaneområde 

För att illustrera/tydliggöra vilka ytor som behövs för olika omhändertagande av 

dagvatten har de beräknats för varje planområde utifrån beräkningsexemplen i avsnitt 7. 

Här har även de områdena som leds mot Ösbyträsk tagits med varför ytorna är större än i 

Tabell 24. För växtbäddar har 5 och 10 % av tillrinnande reducerad yta beräknats, vilket 

motsvarar en total yta på 8 100 m2 – 16 200 m2. Träd som planteras i skelettjordar som 

utformas med en yta om 15 m3 och 1 m djup kan magasinera ca 5 m3 vatten per träd 

vilket innebär att det skulle behövas 648 träd. Beräkningar för dammar har gjorts för 

samtliga planområden fastän det inte är att rekommendera i alla planområden, se ovan. 

Observera också att ytterligare yta tillkommer för damm i form av bland annat slänter och 

körytor. Det rekommenderade är att ha flera olika sorters omhändertagande av dagvatten i 

varje planområde.  
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Tabell 26. Ytor som behövs inom varje detaljplan för omhändertagande av 

dagvatten  

Planområde  Area Red area Växtbäddar Träd Damm 2 % 

  ha ha 5 % m2 10 % m2 antal m2 

Stadsparken 6,53 2,76 1 380 2 760 110 +++ 

Centrum 5,98 3,25 1 625 3 250 130 650 

Idrottsområdet  8,95 2,68 1 340 2 680 107 536 

Kvarnbergsterassen 3,37 0,95 475 950 38 190 

Kråkberget 5,96 2,22 1 110 2 220 89 444 

Vattentornsberget 10,85 3,97 1 985 3 970 159 794 

Tallåskyrkan 0,76 0,38 190 380 15 76 

Summa 42,4 16,21 8105 16 210 648 3 242 
 

För de detaljplaner där det tillkommer en betydande mängd flerbostadshus har en 

beräkning gjorts av vilken yta med växtbäddar som behövs för att omhänderta dagvattnet 

från specifikt flerbostadshusområdena. De lokala gatorna är med i beräkningen men inte 

de större gatorna. I Tabell 27 redovisas ytor motsvarande 5 och 10 % av tillrinnande 

reducerad yta och i Figur 49 har ytan motsvarande 10 % ritats ut. Denna yta ska spridas i 

hela området och bäst är att ha växtbäddar i anslutning till alla tak, gårdar och körytor 

placerade så att dagvattnet kan tillföras ovanifrån eller från marknivå. 

Tabell 27. Ytor som behövs inom varje detaljplan för omhändertagande av 

dagvatten från föreslagna flerbostadshusområden 

Planområden Area Red area Växtbäddar 

Flerbostadshus ha ha 5% m2 10% m2 

Centrum 1,78 0,89 445 890 

Idrottsområdet  3,5 1,75 875 1 750 

Kråkberget 2,03 1,43 715 1 430 

Vattentornsberget 4,18 2,93 1 465 2 930 

Tallåskyrkan 0,76 0,38 190 380 

Summa 12,25 7,38 3 690 7 380 
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Figur 49. Ytor motsvarande 10 % av tillrinnande reducerad yta växtbäddar för 

föreslagna flerbostadshus områden utritade. Observera att placeringen av 

växtbäddsytorna ska spridas ut inom respektive detaljplaneområde.  

8.3.2 Stadsparken  

I stadsparken planeras för någon form av öppen dagvattenlösning så att det befintliga 

flödet från uppströms liggande områden lyfts fram, se avsnitt 2.12.2 och kapitel 3. I och 

med att området är flackt och att det inte är önskvärt att pumpa dagvattnet bör vattnet 

ledas i lågstråket genom parken. Den öppna lösningen kan utformas som ett dike/stråk 

med eventuellt en damm i lågpunkten. Dammen bör schaktas ner och få kontakt med 

grundvattnet för att kunna ha en permanent vattenyta om det är önskvärt. Det är bra att 

behålla stadsparken obebyggd i och med att det är en lågpunkt i området där vatten kan 

samlas vid stora regn utan att skada viktiga byggnader.  

Platsen för det nuvarande busstorget är en lågpunkt i nuläget där höjdsättningen bör ses 

över i det fortsatta arbetet. Dagvattnet från vägarna runt parken har höga halter av 

näringsämnen och föroreningar i form av partiklar, metaller och näringsämnen. Det 

dagvattnet ska renas innan det släpps ut. Det kan lämpligen ske i ett infiltrationsstråk 

längs med vägen, i skelettjordar eller i växtbäddar. Det kan även ledas till den öppna 

dagvattenlösningen i parken beroende på utformning. I och med att dagvattnet är 
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förhållandevis förorenat bör det renas innan det kommer till den öppna delen av parken 

för att minska exponeringsrisken för besökare till parken. 

8.3.3 Gustavsbergs centrum  

Ombyggnationen av centrum skapar bra möjligheter för att rena och fördröja dagvattnet 

inom detaljplaneområdet. Området är en lågpunkt i nuläget och har en svag lutning mot 

sydväst. Den befintliga parkeringen kommer enligt nuvarande förslag att bebyggas med 

flerfamiljshus med lokalgator och eventuellt en ny genomfartsgata. Husen kan förslagsvis 

förses med gröna tak eller att dagvattnet kan ledas till växtbäddar eller skelettjordar inne 

på gårdarna eller längs gator. Längs med eventuella vägar kan infiltrationsstråk anläggas 

dit både dagvatten från kvartersmark och allmän platsmark kan ledas. Öppna stråk för 

dagvatten kan vara möjliga i vissa delar av planområdet, se exempel i Figur 48.  

Detta område ligger lågt och det finns risk för stående vatten i lågpunkten vid 

parkeringen, se Figur 5. Vid en framtida byggnation kommer höjdsättningen att ändras 

och i samband med det får man se över höjdsättningen i detalj. Vid stora regn är det 

viktigt att dagvattnet kan avrinna fritt och inte samlas mot fasader och dylikt. Det är 

också viktigt att tillse att det inte finns lokala lågpunkter där dagvattnet blir stående, se 

avsnitt 2.9.  

8.3.4 Idrottsområdet 

Detta område liknar centrum både till nuvarande förhållanden och framtida bebyggelse. 

Likande hantering av dagvattnet som i centrum förslås med bland annat öppna stråk om 

det är möjligt. Det vatten som kan rinna nedför berget från Kråkberget kan behöva 

avledas i ett avskärande dike nedanför berget, se bilaga 2. En del av planområdet med 

Gustavsbergsbadet avrinner till Ösbyträsk. I den delen finns det större nivåskillnader och 

mer natur vilket kan göra det möjligt med infiltration av dagvattnet i naturmark.  

8.3.5 Kvarnbergsterassen  

För Kvarnbergterassen har en dagvattenutredning gjorts under våren 2018, WRS 2018. I 

den föreslås växtbäddar och skelettjord för att omhänderta dagvattnet från hustak och 

gårdar, se Figur 50. Utformningen av byggnaderna och deras placering är under pågående 

justering och dagvattenutredningen planeras att uppdateras när utformningen är fastställd. 

För systemlösningen i bilaga 2 har ett dagvattenstråk markerats längs med nuvarande 

Bagarvägen. 
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Figur 50. Översikt över föreslagna dagvattenlösningar inom Kvarnbergsterassen 

utifrån förslag till utformning maj 2018. Gårdsytan mellan punkthusen längs med 

Bagarvägens nuvarande dragning utformas med träd i skelettjord (gröna cirklar) och 

föreslagen väg upp mot Farstavikens skola föreslås lutas mot ett längsgående 

infiltrationsstråk.  

8.3.6 Kråkberget 

Avrinningen från Kråkberget leds både mot Farstaviken och Ösbyträsk. Den mindre delen 

avleds åt öster och Ösbyträsk. Där kan en del av dagvattnet omhändertas längs 

Skogsbovägen med träd i skelettjord eller växtbäddar. För bebyggelsen längre norrut kan 

dagvattnet förslagsvis samlas ihop i ett infiltrationsstråk nedanför bebyggelsen för rening 

och fördröjning före avledning till Ösbyträsk, se bilaga 2.  

Den största delen av den planerade bebyggelsen är inom Farstavikens avrinningsområde. 

Det nuvarande industriområdet är utsprängt i berget och inom området kan lokala 

lösningar anläggas, exempelvis växtbäddar. Längs med Skärgårdsvägen kan exempelvis 

träd i skelettjord anläggas. Avrinningen kan därefter ske längs vägen ned till lågpunkten 

för hela området där en samlad rening kan ske, se ytterligare beskrivning längre ned.  

På berget ovanför idrottsplatsen föreslås ett antal hus längs en väg. Området sluttar 

väldigt brant ned mot Idrottsområdet. Öster om den planerade bebyggelsen föreslås ett 

avskärande dike för att undvika att vatten från höjden rinner in på husen, se karta i bilaga 

2 för samtliga av nedanstående beskrivna förslag. Längs med branten ned mot 

idrottsplatsen går det inte att anlägga ett avskärande dike på grunda av att berget är så 

ytligt. I första hand bör dagvattnet ledas in mot gatan. Om det bedöms att mycket vatten 

kommer att rinna ned för branten bör ett uppsamlande dike anläggas nedanför branten på 

idrottsområdet. I den nordligaste delen av bebyggelsen på Kråkberget finns i nuläget ett 

mindre instängt område under kraftledningen. Hela den delen avrinner i nuläget mot norr. 

I lågpunkten kan en samlad rening och fördröjning ordnas med exempelvis växtbäddar 

eller en torrdamm i en eventuell vändplan eller lekplats. Den slutliga avrinningen kan 

behöva ske över branten ned mot Idrottsplatsen om inte den framtida höjdsättningen visar 

något annat.  

Längs den planerade vägen i området kan på vissa sträckor dagvattnet ledas i ett 

infiltrationsstråk om inte lutningen är för stor. Därefter kan vattnet ledas längs med vägen 
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eller nedför branten. Lågpunkten för hela Kråkberget som avrinner mot Farstaviken är i 

sydväst mot Skärgårdsvägen. Där är det i nuläget en gles skog i vilken det skulle vara 

möjligt att anlägga ett öppet infiltrationsstråk eller en enklare damm. Det är lera i marken 

under vilket försvårar infiltration. Den slutliga avrinningen sker ned mot idrottsplatsen 

och kan ske i ett öppet stråk över nuvarande fotbollsplan eller längs kanten av den och 

bort mot Gustavsbergscentrum, se alternativ i bilaga 2. 

8.3.7 Vattentornsberget  

Vattentornsberget är präglat av höjder, kraftiga lutningar och tunna jordlager. Nuvarande 

förslag på bebyggelse ligger främst i den norra kanten och i mitten ned mot Skeviksvägen 

och Aspviksvägen. På gårdarna och i anslutning till husen kan växtbäddar, skelettjordar 

och infiltrationsytor anläggas. Längs med tillfartsvägarna kan infiltrationsstråk anläggas 

där lutningen inte är för stor.  

I den nordligaste delen finns en dalgång som är viktig att bevara för att dagvattnet ska 

kunna rinna av. I slutet av den är det en lågpunkt där det är möjligt med en samlad rening 

och fördröjning om det inte går att lösa inom kvarteren. Avrinningen från området sker 

slutligen västerut ned mot Skeviksvägen och kan därefter ledas ned till föreslagen damm 

vid bensinstationen. I mitten finns ett område som avrinner norrut och där är lågpunkten 

vid en befintlig lekplats där en eventuellt samlad hantering kan ske. I mitten av 

planområdet längs med vägen upp till vattentornet finns en plan öppen yta där det skulle 

lämpa sig väl med en samlad hantering för de tre kvarter/områden som finns runtomkring. 

Längre västerut finns tre områden varav ett främst avrinner norrut mot Ösbyträsk. 

Nivåskillnaderna där vägen upp till vattentornet möter Aspviksvägen är dock så små att 

dagvattnet troligen kan avledas mot Farstaviken. Lågpunkter där dagvattnet kan hanteras 

om det inte är möjligt inom kvarteren är markerade i bilaga 2. Längs med Skeviksvägen 

och Aspviksvägen mot centrum förslås bebyggelse. Där avrinner vattnet ned mot vägen 

och därför föreslås att ett stråk längs med vägen reserveras för dagvattenhantering. Där 

kan träd planteras, växtbäddar eller ett infiltrationsstråk. Det finns avrinningsstråk ned 

från Vattentornsberget som behöver ses till att de bevaras så att det finns fria vägar för 

dagvattnet vid höga flöden se Figur 48 och bilaga 2.  

8.3.8 Tallåskyrkan  

Vid nybyggnation föreslås gröna tak, växtbäddar eller infiltration i grönytor beroende av 

hur bebyggelsen utformas. I det nordligaste hörnet finns en lågpunkt som är lämplig för 

en samlad hantering av dagvattnet utifrån områdets avrinning. Det skulle också kunna 

vara möjligt att leda överskottsvattnet under Skärgårdsvägen till den samlade reningen 

och fördröjningen för Kråkberget. Två lågpunktsstråk finns i planområdet och är 

markerade i bilaga 2. I den västra delen sluttar planområdet kraftigt ned mot intilliggande 

bebyggelse. Vid planeringen är det viktigt att tillse att flödet av vatten inte ökar ned mot 

dessa fastigheter och lämpligen bör ett avskärande dike anläggs längs med berget, se 

Figur 48 och bilaga 2.  

8.4 Ledningsnätet 

Tidigare utredningar har visat på att ledningsnätet är underdimensionerat, se avsnitt 2.5.1. 

I vissa planområden kommer hårdgöringsgraden och därmed avrinningen att öka och i 

andra områden kommer den att minska. När mer information finns om utbyggnaden kan 

en ny modellering av ledningsnätet behöva genomföras.   
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8.5 Översvämningsrisk/ Stora regn 

Vid stora regn är det viktigt att vattnet får en möjlighet att avrinna utan att skada 

bebyggelse eller andra viktiga samhällsfunktioner. Därför är det viktigt att bevara 

lågpunkter obebyggda. Det är även viktigt att hålla avrinningsstråken öppna vid större 

regn och undvika att skapa nya instängda områden. Det är därför rekommenderat att 

behålla stadsparken obebyggd. 

8.6 Konsekvenser och risker 

Föreslaget system med i första hand lokal infiltration får konsekvenserna att dagvattnet 

renas och fördröjs på platsen. För de områden som i nuläget är obebyggda blir skillnaden 

inte så stor, vid stora regn kommer troligen en viss ökning av avrinningen att ske med en 

något ökad risk för översvämning nedströms. För de ytor där mycket dagvatten i nuläget 

avrinner kommer konsekvensen att bli minskade flöden vid alla regn i och med att 

dagvattnet renas och fördröjs lokalt. Om stadsparkens lågpunkt behålls obebyggd 

kommer det att skapa en yta där dagvattnet kan samlas ytligt vid stora regn utan att 

riskera att skada några samhällsviktiga funktioner.  

9 Slutsatser 

9.1 Övergripande 

Vid ut och ombyggnationen finns goda möjligheter att rena och fördröja dagvattnet. Om 

dagvattnet renas och fördröjs för befintliga och nya områden innebär det att de totala 

mängderna av samtliga ämnen utom fosfor minskar. Fosfor ökar från 10 kg/år till 11 

kg/år vilket motsvarar en ökning med 10 %. I beräkningarna är endast rening för 

tillkommande flerfamiljshus inlagt, d.v.s. rening för tillkommande bebyggelse undantaget 

tillkommande vägar. Om även rening av vägdagvatten införs efter exploatering kommer 

troligen inte heller fosformängderna att öka jämfört med nuläget.  

Stadsparken är ett bra område för att rena dagvatten i ett öppet stråk på grund av att allt 

dagvatten samlas där innan det leds ut i Farstaviken i det befintliga ledningsnätet på 

grund av att det är ett naturligt lågstråk i omgivningen. Förslag med dagvattenstråk längs 

den södra sidan av parken innebär att vattenytan är cirka 2 meter under markytan vilket 

medför att kontakten med vattnet blir väldigt liten. Utformningen med en mur på ena 

sidan gör att reningen inte blir lika bra som om det är vegetation på båda sidorna. Det är 

betydligt bättre att anlägga en dagvattendamm/stråk i stadsparkens naturliga lågpunkt 

som är längre norrut. Det är viktigt att bevara stadsparken obebyggt i och med att 

dagvattnet samlas där vid stora regn.  

9.2 För de olika planområdena 

Stadsparken består i nuläget av parkmark, vägar och parkering och markanvändningen 

kommer att vara ungefär densamma efter planerad ombyggnation. Detta innebär att 

dagvattenflöden inte ändras nämnvärt. Mängden föroreningar i dagvattnet ökar något på 

grund av den ökade trafikintensiteten på vägarna. Med införandet av dagvattenåtgärder 

kan närsalts- och föroreningsmängden minska jämfört med nuläget. 

Planområdena Gustavsbergs centrum och Idrottsområdet är i nuläget tätt bebyggda vilket 

innebär relativt höga dagvattenflöden i dagsläget och att det kommer förhållandevis höga 

halter av näringsämnen och föroreningar från dem i dagsläget. Den största källan till 



 

 

Dagvattenutredning Gustavsbergsprojektet, WRS AB. 2019-02-15 

 71 

föroreningar i dagsläget är de stora parkeringarna vid Gustavsbergs centrum och 

idrottsområdet. Gustavsbergs centrum och Idrottsområdet föreslås att delvis bebyggas 

med flerfamiljshus i framtiden. Detta medför lägre flöden av dagvatten och mindre 

mängder föroreningar jämfört med dagsläget. Det beror dels på att nuvarande 

markanvändning med parkeringar ersätts med flerfamiljshus som har lägre 

föroreningshalter än parkering samt områden med en lägre hårgörningsgrad än i nuläget. 

När man bygger nytt kommer dessutom dagvattnet att renas och fördröjas vilket gör att de 

totala dagvattenburna utsläppen från områdena minskar.  

9.3 Att tänka på i det fortsatta arbetet 

• I det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplaner för de nya områdena är det bra 

och viktigt att dagvattenfrågan finns med i ett tidigt skede för att reservera 

lämpliga ytor. Det är framför allt lågpunkter som bör undvikas att bebyggas.  

• Risk med föroreningsspridning vid infiltration i marken på grund av befintliga 

markföroreningar i vissa av fyllnadsmassorna.  

• Bevara lågpunkter obebyggda. Hålla avrinningsstråken öppen vid större regn. 

Undvika att skapa nya instängda områden.  

10 Ytterligare utredningar 

10.1 Planområdena fas 2 

För samtliga planområden kommer ytterligare och mer detaljerade utredningar att ske i ett 

senare skede av detaljplaneprocessen. I samarbete med övriga teknikområden tas förslag 

på placering och utformning av dagvattenlösningar fram. 

10.2 Grundvattenmätningar 

Det finns ett antal grundvattenrör på olika platser. Det vore bra att mäta nivån i 

framförallt rören nere i stadsparken för att veta om det finns grundvatten som kan 

upprätthålla en permanent vattennivå. Det är bra att mäta en gång i månaden under ett år 

för att se variationerna. Även kvalitén på grundvattnet vore bra att undersöka om det ska 

få kontakt med vattnet i de föreslagna dammarna.  
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  Bilaga 1 

Indata till StormTac för olika markanvändning, enhet hektar.  
 

Stadsparken Gustavsbergs 

Centrum 

Idrottsområdet 

Ösbyträsk 

Idrottsområdet 

Farstaviken 

Kråkberget 

Ösbyträsk 

Kråkberget 

Farstaviken 

Vattentornsberget 

Ösbyträsk 

Vattentornsberget 

Farstaviken 

Tallåskyrkan 

 
nu fr fr + 

LOD 

nu fr fr + 

LOD 

nu fr fr + 

LOD 

nu fr fr + 

LOD 

nu fr fr + 

LOD 

nu fr fr + 

LOD 

nu fr fr + 

LOD 

nu fr fr + 

LOD 

nu fr fr + 

LOD 

Väg 2,  
1000-2000 ÅDT 

1,2   

  
       0.092 0.092 0.092             

Väg 4 
5000-10 000 ÅDT 

 1,025 1,025 
0,36               0,035   0,2      

Väg 5 

10 000-15 000 ÅDT 
1,2 1,025 1,025 

0,36 
 

    0,32 0,32 0,32    0,33 0,33 0,33 
 

0,049 0,049 0 0,49 0,49    

Väg 6 

15 000-25 000 ÅDT 
   

 0,72 0,72                      

Villaområde 
0,76 0,61  

   
  

 
0,47      0,11         0,76   

Kyrka 
0,15 0,2  

                        

Flerfamiljshusområde 
0,53 0,39  

 
1,8 

  
0,37   3,1   0,56   1,5   0,92   3,3   0,76  

Parkmark 
2,12 2,31 2,31 

0,47 0,47 0,47    0,31 0,31 0,31                

Villaområde med 

total LOD 
  0,81 

                        

Flerfamiljshusområde 

med total LOD 
  0,96 

  1,8   0,37   3,1   0,56   1,5   0,92   3,3   0,76 

Parkering 
0,29   

2,1 0,27 0,27 0,57 0,32 0,32 0,25                  

Skogsmark 
0,28 0,4 0,4 

1,2 1,2 1,2 3 2,9 2,9 1,4 1,4 1,4 1,7 1,4 1,4 2,8 1,8 1,8 1,2 0,22 0,22 9,2 5,9 5,9    

Takyta 
   

1,6 1,6 1,6 0,18 0,18 0,18 1,5                  

Grusyta 
   

      0,94            0,26      

Industriområde, 

mindre förorenat 
   

         0,54 0,23 0,23 0,42 0,054 0,054          

Centrumområde 

 
0,57 

 

                        

Total, hektar 6,5 6,5 6,5 6,1 6,1 6,1 3,8 3,8 3,8 5,2 5,1 5,1 2,3 2,3 2,3 3,7 3,7 3,7 1,2 1,2 1,2 9,7 9,7 9,7 0,76 0,76 0,76 

 

 

 



Teckenförklaring

Nya bostadsområden

Avrinningsstråk/sekundär avrinning

Plats för samlat omhändertagande av dagvatten/lågpunkt

Avskärande dike

Lokala vattendelare

Avrinningsriktning

Områden som avrinner till Ösbyträsk

Höjdkurva +2,7 RH2000

Planområden
Vattentorsberget

Kvarnbergsterrassen

Idrottsområdet

Kråkberget

Stadsparken

Tallåskyrkan

Centrum

Systemlösning, Avrinning Gustavsbergsprojektet

Skala 1:4000 A3

Farstaviken

Ösbyträsk

Bilaga 2
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