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Uppdrag och syfte
Bjerking AB har på uppdrag av eWork för Värmdö kommun utfört en dagvattenutredning
till underlag för detaljplanering av fastigheterna Ösby 1:88 och 1:80 m.fl. i Gustavsberg
Värmdö kommun, se figur 1.

GUSTAVSBERG

Utredningsområde
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Figur 1 Översiktsbild där aktuellt utredningsområdet är markerat med röd färg. Närliggande
recipient Ösbyträsk norr om utredningsområdet.

Området planeras att omvandlas från industrimark till kvartersmark med två byggnader
och cirka 150 bostäder inom Ösby 1:88 samt fem byggnader och cirka 300 bostäder inom
Ösby 1:80 m.fl. Inom kvartersmarken planeras tillkommande grönytor och gator.
Grönområdet Kråkberget, beläget nordväst om fastigheterna, planeras i framtiden delvis
bebyggas med bostäder. Norr om utredningsområdet på Ösby 1:79 samt längs med
Skogsbovägen pågår ombyggnation, se figur 2. Sydöst om utredningsområdet planeras
en våtmark/översvämningsyta för att underlätta belastningen från Kvarnsjön belägen
uppströms våtmarken. En hydraulisk undersökning av möjligheterna för
översvämningsytan har utförts 1

1

Kvarnsjön – hydraulisk funktion och kapacitet för översvämningsytan öster om kommunhuset, Tyréns. Daterad
2017-08-20.
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Kråkberget

Ösby 1:80 m.fl.

Ösby 1:88

Figur 2 Planerad bebyggelse i utredningsområdets närhet. Exploatering av Kråkberget markerad
med svart linje2.

Syftet med den här dagvattenutredningen är att beskriva hur den framtida förändringen
av markanvändningen påverkar dagvattenflöden och föroreningsbelastningen från
utredningsområdet. Utredningen ska ge förslag på hur detta kan åtgärdas inom
utredningsområdet för att inte riskera att försämra nedströms vattendrags möjlighet att
uppnå MKN.
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Underlag
-

Dagvattenpolicy för Värmdö kommun. Daterad 2012-03-14.

-

VISS, Vatteninformationssystem Sverige. 2018-03-22.

-

PM Geoteknik. Värmdö kommun, Gustavsberg, Ösby 1:88 m.fl., Bjerking.
Daterad 2017-03-15.

-

PM Miljöteknisk markundersökning Ösby 1:88 m.fl. Gustavsberg, Värmdö
kommun. Bjerking. Daterad 2016-03-03.

-

Kvarnsjön – hydraulisk funktion och kapacitet för översvämningsytan öster om
kommunhuset, Tyréns. Daterad 2017-08-20.

-

2

Ortofoto 2016.

DWG-fil (exploatering av Kråkberget) från Värmdö kommun. Datum 2019-08-13.
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-

DWG-filer (Laserscannad höjddata, grundkarta, situationsplan Ösby 1:88 och
Ösby 1:80 m.fl.) från Värmdö kommun. 2018-04-09

-

DWG-filer (situationsplan Ösby 1:80 m.fl.) från Henrik Vogt, Hultman-Vogt.
Datum 2018-06-20

-

DWG-filer (Situationsplan Ösby 1:80 m.fl.) från Henrik Vogt, Hultman-Vogt.
Datum 2018-08-30

-

StormTac version 2018.

-

Ledningskartor, Värmdö kommun. Daterade 2017-06-02.

-

Jordartskarta, Sveriges geologiska undersökning (SGU).

-

Svenskt Vattens publikation P110.

-

Dagvattenutredning Ösby 1:79. Bjerking. Daterad 2016-03-21.

-

Meljkonversation mellan Bjerking AB och Värmdö kommun. Daterat 2018-09-27.

-

Reningstabell version 2016-11-18, Stockholm Vatten och Avfall.

-

DWG-fil (exploatering av Kråkberget) från Värmdö kommun. Datum 2019-08-13.

Riktlinjer för dagvattenhantering
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Enligt överenskommelse med Värmdö kommun vid startmöte 2018-03-14 ska val och
dimensionering av dagvattenhantering inom området förhindra att föroreningssituationen
förvärras. Åtgärder för dagvatten inom utredningsområdet ska även vara dimensionerade
för 20-årsregn och ha möjlighet att omhänderta 20 mm nederbörd. Planering av ny
bebyggelse bör utföras på ett sätt där den inte riskerar att skadas vid översvämningar vid
eventuellt 100-årsregn enligt Värmdö kommuns dagvattenpolicy.
Framtagandet av dagvattenutredningen grundas på riktlinjer enligt Värmdö kommuns
dagvattenpolicy och åtgärdsförslag bestäms utifrån prioriteringarna nedan.
Dagvattenhanteringen inom utredningsområdet ska i enlighet med Värmdö
dagvattenpolicy uppfylla lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) vilket innebär att
dagvattnet ska tas om hand lokalt inom fastigheterna. Minskning av dagvattenavrinningen
ska i första hand ske genom att minimera andelen hårdgjorda ytor. Exempelvis ger
grusade ytor istället för asfalt och gröna tak ökad fördröjning och infiltration av dagvatten.
Dagvattenpolicyn prioriterar också att dagvatten från olika markanvändning med olika
föroreningsgrad ska separeras. Vilket innebär att exempelvis takvatten som är mindre
förorenat relativt dagvatten från parkeringsytor bör separeras.
Dagvatten som inte är möjligt att hantera inom utredningsområdet bör avledas i öppna
avrinningsstråk för att erhålla en utjämning och infiltration av flöden samt viss avskiljning
av föroreningar. Generellt bör diket ha flacka dikeskanter och stor bottenarea för att
förbättra infiltrations- och reningskapaciteten. Dagvatten som avleds från
utredningsområdet kan nedströms källan hanteras i fördröjnings- eller
reningsanläggningar. Dessa kan dimensioneras för att hantera dagvatten från större
områden. Genom fördröjning av dagvatten jämnas flödestoppar ut vilket minskar
belastningen på ledningsnätet. Fördröjning av dagvattenflöden kan ske genom åtgärder
som infiltrationsmagasin, öppna våta dammar, öppna torra fördröjningsmagasin som
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tillfälligt kan översvämmas eller fördröjningsmagasin i slutna tankar utan
infiltrationsmöjlighet. Fördröjning kan även ske i planteringar om dessa utformas och
dimensioneras på ett sätt som inte förstör växtligheten. Dagvattendammar och åtgärder
med infiltration har en reningsfunktion av dagvattnet genom fastläggning och
sedimentation. Dagvatten som uppenbart inte är förorenat och inte riskerar att orsaka
skador vid höga flöden kan avledas till recipient via diken alternativt ledning.
Enligt Värmdö kommuns dagvattenpolicy har hantering av dagvatten som avrinner på
större parkeringsytor särskilda krav. Parkeringsytor med plats för fler en tio fordon
bedöms ha större risk för utsläpp av olja, bränsle och metaller vilket kräver speciella
åtgärder innan dagvattnet leds till recipienten. Åtgärder för detta kan vara en
oljeavskiljare eller att dagvattnet renas genom naturliga processer i mark.

Områdesbeskrivning
Utredningsområdet är beläget i Gustavsberg på Värmdö. Fastigheterna Ösby 1:88 och
1:80 m.fl. omfattar totalt ca 1,2 ha, se figur 1. De ligger inom ett industri- och
verksamhetsområde och den befintliga marken utgörs av asfalterade och bebyggda ytor
med inslag av grönytor. Ösby 1:80 m.fl. är belägen på ca +16m över havet och Ösby 1:88
på ca +15m över havet och sluttar i östlig riktning mot Skogsbovägen.
Nordväst om fastigheterna finns grönområdet Kråkberget som har en höjd på ca +39m
över havet och delvis har sluttningar mot utredningsområdet. Kråkberget är i dagsläget
naturmark men planeras i framtiden att bebyggas med bostäder. Vid bebyggelse av
Kråkberget planeras höjdsättningen av området att förändras och marken lutas i
sydvästlig riktning mot Skärgårdsvägen enligt Värmdö kommun. Från norr till öst om
utredningsområdet sträcker sig Ösby träsk naturreservat vilket även inkluderar den
närliggande recipienten Ösby träsk.

4.1
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4.1.1

Markförhållanden
Geologi och hydrologi

Det aktuella området, se figur 3, ligger i en dalgång med berg i väst och i öst, västra
sidan med tunt eller osammanhängande ytlager av morän. Jorden inom det undersökta
området består av 0 – 4 m fyllning. Under fyllningen förekommer ställvis upp till 1 m
torrskorpelera på upp till 2 m lera. Under leran förekommer upp till 4 m friktionsjord på
berg. Lerlagrets mäktighet är som störst i områdets västra del. Djupet till berg i de tidigare
sonderade punkterna 3 varierar från 3,9 m till mer än 17 m. Berget ligger närmast
markytan i öst och väst och djupet till berg ökar mot mitten av dalgången.

3

PM Geoteknik. Värmdö kommun, Gustavsberg, Ösby 1:88 m.fl., Bjerking AB. Daterad 2017-03-15.
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Figur 3 Urklipp från SGU:s jordartskarta över området (www.sgu.se, kartvisare). Utredningsområdet
markerat med röd streckad linje.

Grundvattenrör har tidigare installerats i jordlager under eventuellt förekommande lera,
grundvattenrörens placering visas i figur 4. Vattennivån i röret antas motsvara
vattentrycket omkring filterspetsen.
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15B06GVR

16B09GVR

Figur 4 Grundvattenrörens placering på fastigheten.

Grundvattenobservationer har tidigare utförts i grundvattenrör 15B06GVR och
16B09GVR 4 och grundvattennivåer som uppmätts finns i tabell 1.

4

PM Geoteknik. Värmdö kommun, Gustavsberg, Ösby 1:88 m.fl., Bjerking AB. Daterad 2017-03-15.
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Tabell 1 Grundvattenobservationer från 2017 redovisas i tabellen nedan.

10-jan

19-jan

01-feb

TORR

TORR

12,45

12,52

15B06GVR
16B09GVR

Grundvattennivån bedöms i de flesta fallen ligga över grundläggningsnivån för
bostadshus försedda med garage (schaktbotten kommer att ligga som lägst +12,5). Ett
undantag är den sydvästra delen av området där 16B09GVR har grundvattnets trycknivå
under perioden 2017-01 till 2017-02 uppmätts till mellan +12,4 till +12,5. För att få en
bättre bild av grundvattensituationen i området skulle flera mätningar behövas.
Enligt hydrogeolog på Bjerking 5 ska hus som grundläggs under grundvattennivån förses
med vattentätt skikt. Risk för bottenupptryckning och bottenuppluckring föreligger inte i
området, eftersom schakten i de flesta fallen utförs över grundvattennivå.
Grundvattenmätningar bör utföras över längre tid för att ge en tillförlitligare bild av
grundvattnets nivåer och variationer.
4.1.2

Markföroreningar

Enligt tidigare utförd miljöteknisk markundersökning6 bedöms marken inom
utredningsområdet preliminärt uppfylla riktvärdena för KM (känslig markanvändning så
som bostäder). Halter av PAH-H över riktvärdet för KM har påträffats i en punkt på
området, utanför det sydvästra hörnet av den nordligaste byggnaden inom fastigheten
Ösby 1:88, se punkt 16B01 i figur 4. Föroreningssituationen under byggnaderna inom
fastigheterna är okänd. Den miljötekniska markundersökningen rekommenderar att
ytterligare utredning genomförs i samband med att marklagren är mer tillgängliga. Då bör
markföroreningen som påträffats avgränsas och åtgärdsbehovet fastställas. Om den
ytterligare utredningen redovisar markföroreningar och risk bedöms för spridning vid
infiltration av dagvatten bör dagvattenåtgärder göras täta. Dagvattenutredningen för
grannfastigheten Ösby 1:79 föreslår täta lösningar på grund av markföroreningar.
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Enligt länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden (EBH-stöd) finns ett
potentiellt förorenat område inom utredningsområdet. Den potentiellt förorenade
verksamheten utgöras av en bilvårdsanläggning, bilverkstad och åkeri.

4.2

Recipient och statusklassning

Utredningsområdet ligger inom avrinningsområdet till recipienten Ösby träsk, ca 100 m
söder om sjön, som nedströms leder till Torsbyfjärden. Avrinningen från fastigheterna
leds i dagsläget via en ledning till ett dike som mynnar ut i Ösby träsk, se figur 5.

5

Spiros Lykakis, Bjerking AB
PM Miljöteknisk markundersökning Ösby 1:88 m.fl. Gustavsberg, Värmdö kommun. Bjerking. Daterad 201603-03
6
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Figur 5 Dagvattenledningens utlopp i diket som leder till Ösbyträsk.
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Ösby träsk är inte statusklassad enligt Vatteninformationssystem i Sverige (VISS) medan
Torsbyfjärden som tillhör Stockholms inre skärgård i norra Östersjön har klassats som
vattenförekomst7. Torsbyfjärden har enligt miljökvalitetsnormer år 2017 bedömts ha
otillfredsställande ekologisk status med avseende på växtplankton i vattendraget och
uppnår ej god kemisk status med avseende på ämnena kvicksilver, polybromerade
difenyletrar (PBDE), perfluoroktansulfonat (PFOS)och tributyltenn (TBT). Även kemisk
status utan överallt överskridanande ämnen uppnår ej god kemisk status.
Torsbyfjärden har enligt VISS noterats med miljöproblem på grund av belastningen av
näringsämnen och organiska ämnen vilket har orsakat övergödning och syrefattiga
förhållande. Identifierade diffusa källor till fosfor i Torsbyfjärden anges till 9 % utgöras av
dagvatten. Belastningen av näringsämnen från andra tillrinnande sjöar innebär att
Torsbyfjärden inte kan uppnå god ekologisk status förrän år 2027 under förutsättning att
uppströms sjöar kan uppnå miljökvalitetsnormerna till år 2021.

4.3

Befintlig och planerad markanvändning

Utredningsområdet utgörs idag av ett industri- och verksamhetsområde. Bland annat
finns en färgfabrik, en flyttfirma, Värmdö bostäders kontor och en pizzeria i området. Vid
platsbesöket noterades att flera av utomhusytorna används för upplagring av containrar
och avfall, se figur 6.

7

Vatteninformationssystem i Sverige (VISS). Datum 2018-0322.http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA41522409
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Figur 6 Idag finns flertalet olika industrier inom utredningsområdet.

Den planerade ombyggnationen av utredningsområdet samt de intilliggande områdena
Ösby 1:79 innebär att industriell verksamhet kommer att ersättas med bostadsområde, se
figur 7. Markanvändningskarteringen av den befintliga situationen beskriver
avrinningsområdet innan ombyggnation av Skogsbovägen och Ösby 1:79. Indelningen av
markanvändning inom utredningsområdet efter ombyggnation utgår ifrån skissunderlag
erhållet från Värmdö kommun 2018-04-09 samt underlag från Värmdö kommun och
arkitekt 2018-06-20 och 2018-08-30.
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Ombyggnationen på Kråkberget innebär att kuperad bergig skogsmark delvis omvandlas
till bostadsområde för flerfamiljshus. Enligt Värmdö kommun ska de delar av Kråkberget
som bebyggs i framtiden höjdsättas för att skapa avrinning mot sydväst. Det innebär att
avrinning av dagvatten från exploaterade områden på Kråkberget inte kommer avledas
mot utredningsområdet. Avrinningen mot utredningsområdet bedöms därmed inte öka i
framtiden. Planerad bebyggelse på Kråkberget kommer enligt Värmdö kommun ha egna
renings- och fördröjningsanläggningar.
Då Kråkbergets planarbete inte kommit lika långt som utredningsområdets så antas
avrinningen mot utredningsområdet vara från samma område och med samma
markanvändning som idag. Exploaterat område på Kråkberget är därför beräknat med
samma avrinningskoefficient som i befintlig situation.

Figur 7 Befintlig (t v) och planerad markanvändning (t h) för utredningsområdets avrinningsområde.
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Tabell 2 Befintlig och planerad markanvändning inom det utredningsområdets avrinningsområde.
Markanvändning

Öppet byggnadssätt (flerfamiljshus inom
utredningsområdet)
Industriområde

Befintlig

Planerad

ha

ha

0

1,22

1,2

0,057

1,3

1,0

Asfalterad yta (Parkering)

0,088

0,14

Asfalterad yta (Väg)

0,10

0,17

Totalt

2,6

2,6

φS

0,38

0,38

Ared

1,0

1,0

Kuperad bergig skogsmark

Avrinning
5.1

Avrinningsområde och avrinningsstråk

Ytliga avrinningsområden och naturliga avrinningsstråk utifrån topografin togs fram med
hjälp av GIS från laserscannad höjddata och redovisas i Bilaga 1. De ytliga
avrinningsområdena och naturliga avrinningsstråken redovisar hur vattnet avrinner ytligt
och tar inte hänsyn till dagvattenledningsnätet. Det är dessa avrinningsvägar vattnet
bedöms ta vid stora regn då vattnet avrinner ytligt. Som redovisas i Bilaga 1 går en
vattendelare på höjden bakom utredningsområdet och två ytliga avrinningsstråk går
genom utredningsområdet och vidare söderut längs med Skogsbovägen.
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Enligt erhållen höjddata från Värmdö Kommun finns ett instängt område/lågpunkt inom
utredningsområdet, se figur 10. Lågpunkten som utgjorde det instängda området har
dock fyllts igen enligt Värmdö Kommun8.
Vid bebyggelse av delar av Kråkberget i framtiden förväntas avrinningsområdesgränsen
justeras något då marken inom exploaterat område förändras. Exploaterad mark kommer
höjdsättas med lutning mot sydväst, se justerat avrinningsområde vid exploateringen i
figur 8. Blåmarkerat område motsvarar avrinningsområde vid exploatering med avrinning
mot öst och utredningsområdet.

8

Muntlig information startmöte Värmdö Kommun, 2018-03-14
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Figur 8 Planerad exploatering på Kråkberget. Justerat avrinningsområde för utredningsområdet
markerat med blå9.
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Utbredningen av den planerade våtmarken/översvämningsytan som ska underlätta
belastningen från Kvarnsjön uppströms utredningsområdet visas i figur 9. I Tyréns
utredning redovisas olika beräkningsscenarior som ger olika utbredning av
översvämningsytan. Det scenario som visas i figur 9 är det scenario som ger den största
beräknade vattenutbredningen för översvämningsytan.

9

Bild mottagen av Värmdö kommun i mejl 2019-08-13.
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Figur 9 Största utbredningen för översvämningsytan som presenteras i Tyréns utredning. Figur
hämtad från Tyréns utredning.
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5.2

Ledningsnät

Utredningsområdet avvattnas idag via serviser till befintlig dagvattenledning i
Skogsbovägen med utlopp i Ösby träsk, se figur 10. Ledningsnätet avvattnar ett större
avrinningsområde uppströms inklusive Kvarnsjön och ledningen har enligt Värmdö
Kommun begränsad kapacitet. Ett befintligt dike går längs med Skogsbovägen. Det finns
även ett dike längs med Värmdö Kommunhus parkering som avleds till
dagvattenledningen i Skogsbovägen via inloppet som visas i figur 10.
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Stenkista
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Den uppfyllda lågpunkten

Parkeringen

Figur 10 Utredningsområdet avvattnas via befintligt ledningsnät.

I samband med ombyggnationen av Skogsbovägen samt pågående detaljplaner i
området kommer en del av det befintliga ledningsnätet och dikessystemet att läggas om
och byggas ut. Dagvattenledningen i Skogsbovägen kommer att vara kvar. Befintliga
serviser till fastigheterna ersätts med nya. Diket längs med Skogsbovägen kommer att
byggas om och avleda vattnet från vägen söderut mot brunn som ansluter till befintlig
dagvattenledning med utlopp i Ösby Träsk. Brunnen placeras i närheten av det
markerade inloppet i figur 10.
Innan dagvattenledningen mynnar ut i Ösby träsk passerar det en stenkista, se markerad
område i figur 10. I parkeringsytan söder om utredningsområdet har brunnsfilter placerats
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i brunnar för rening av dagvatten från delar av parkeringen, infarten och en del av
Skogsbovägen10

Befintlig situation
Flöden och föroreningar har beräknats med hjälp av StormTac och
avrinningskoefficienter valda enligt Svenskt Vattens publikation P110. Den befintliga
markanvändningen är beräknad utifrån att avrinningsområdet har delats in i
industriområde, kuperad bergig skogsmark samt asfalterad yta för parkering och väg, se
tabell 3 och figur 7.

6.1

Flöden

Den sammanväga avrinningskoefficienten, reducerad hårdgjord area och flöde är
beräknat för hela avrinningsområdet, utredningsområdet och fastigheterna, se tabell 3.
Flöden är beräknade för 20-årsregn och rinntider i enlighet med rekommendationer från
Svenskt Vattens publikation P110 samt överenskommelse med Värmdö kommun.
Hänsyn har inte tagits till eventuellt internt ledningsnät på fastigheterna.
Tabell 3 Befintlig markanvändning och beräknade flöden för avrinningsområde, utredningsområde
och fastigheterna Ösby 1:80 m.fl. samt Ösby 1:88.
Befintlig situation

Avrinningsområde

Industriområde

Ösby 1:80
m.fl.

Ösby 1:88

φ

ha

ha

ha

ha

-

1,2

0,87

0,51

0,35

0,6

1,3

0,28

0,27

0,0073

0,1

Asfalterad yta (Parkering)

0,088

0,0006

0

0,0006

0,8

Asfalterad yta (Väg)

0,10

0,028

0,028

0

0,8

Totalt

2,6

1,2

0,81

0,36

-

φS

0,38

0,49

0,44

0,59

Ared

1,0

0,57

0,36

0,21

-

Qdim vid 20-årsregn
StormTac (l/s)

210

160

100

60

-

Kuperad bergig skogsmark
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Utredningsområde

6.2

Föroreningar

Beräkningarna är baserade på schablonhalter för ämnen inom olika typer av
markanvändning (StormTac version 2018).

Planerad situation
Det framtida utredningsområdets markanvändning har delats in efter öppet byggnadssätt
(flerfamiljshus), industriområde, kuperad bergig skogsmark och asfalterade ytor för
parkering och väg, se tabell 4 och figur 7.

10

Mejlkonversation mellan Bjerking och Värmdö kommun. Daterat 2019-05-13.
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7.1

Flöden

Skogsmarken på Kråkberget har för den framtida planeringen delvis gjorts om till bebyggt
område med flerfamiljshus. Flödesberäkningarna är utförda under förutsättning att
avrinningen från Kråkberget är från samma område som idag. Om delar av Kråkberget i
framtiden exploateras ska höjdsättningen ändras och dagvatten inte avledas mot
utredningsområdet. Avrinningsområdesgränsen kommer därmed justeras och
avrinningsområdet minska något, se figur 8. Det innebär att flöden vid en eventuell
framtida exploatering av Kråkberget inte bör öka utan vara något mindre än beräknat då
detta område får avledning i annan riktning.
Den sammanväga avrinningskoefficienten, reducerad hårdgjord area och flöde är
beräknat för hela avrinningsområdet, utredningsområdet och fastigheterna, se tabell 4.
Flöden för dagvattenavrinning är beräknade för 20-årsregn, klimatfaktor på 1,25 och
rinntider i enlighet med rekommendationer från Svenskt Vattens publikation P110 samt
överenskommelse med Värmdö kommun. Hänsyn har inte tagits till eventuellt internt
ledningsnät på fastigheterna.
Tabell 4 Planerad markanvändning och beräknade flöden med klimatfaktor 1,25 för
avrinningsområde, utredningsområde och fastigheterna Ösby 1:80 m.fl. samt Ösby 1:88
Avrinningsområde

Utredningsområde

Ösby 1:80
m.fl.

Ösby 1:88

φ

ha

ha

ha

ha

-

0,93

0,93

0,68

0,26

0,5

0,29

-

-

-

0,5

0,28

-

-

-

0,1

Industriområde

0,057

-

-

-

0,6

Kuperad bergig skogsmark

0,74

0,059

0,046

-

0,1

Asfalterad yta (Parkering)

0,14

0,12

0,034

0,10

0,8

Asfalterad yta (Väg)

0,16

0,050

0,050

-

0,8

Totalt

2,6

1,2

0,81

0,36

-

φS

0,38

0,54

0,51

0,60

-

Ared

0,99

0,63

0,41

0,22

-

Qdim vid 20-årsregn
StormTac (l/s)

260

220

150

80

-

Efter ombyggnad
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Öppet byggnadssätt
(flerfamiljshus
utredningsområde)
Öppet byggnadssätt
(flerfamiljshus Ösby 1:79)
Öppet byggnadssätt
(flerfamiljshus Kråkberget)
med samma avrinning som
befintlig mark

De bebyggda ytorna med bostadshushar klassats som ett öppet byggnadssätt med
flerfamiljsbostäder och avrinningskoefficient 0,5. Det inkluderar tak på byggnader,
lokalväg, biluppfarter, mindre parkering och grönytor. Om dessa ytor istället bebyggs med
ett mer slutet byggnadssätt där andelen grönytor är lägre och avrinningskoefficienten 0,7
kommer det innebära att den sammanvägda avrinningskoefficienten för
utredningsområdet ökar från 0,54 till 0,70. Detta ger en ökning på dagvattenflödet från
220 l/s till 280 l/s.

7.2

Föroreningar

Beräkningarna är baserade på schablonhalter för ämnen inom olika typer av
markanvändning (StormTac version 2018). Resultatet av beräkningarna visar att
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föroreningsbelastningen samt föroreningshalterna generellt minskar vid ombyggnationen
för samtliga ämnen, se tabell 1 och 2 i Bilaga 2.

7.3

Fördröjningsbehov

Enligt beräkningar ökar dimensionerande dagvattenflöden för ett 20-årsregn efter
ombyggnation och med klimatfaktor från 160 l/s till 220 l/s för utredningsområdet.
Föroreningsmängderna från områdets dagvatten beräknas minska efter planerade
bebyggelse för samtliga ämnen. Dagvattenledningen i Skogsbovägen har begränsad
kapacitet. För att inte öka flödet från utredningsområdet till dagvattenledningen efter
ombyggnation jämfört med dagens flöden behövs en fördröjningsvolym på 16 m3.
Torsbyfjärden uppnår ej MKN för varken ekologisk eller kemisk status. För att uppnå
MKN har exempelvis Stockholms stad antagit en åtgärdsnivå för dagvattenhantering som
ska tillämpas vid all ny- och större ombyggnation. Syftet med åtgärdsnivån är att minska
föroreningsbelastningen från dagvatten till Stockholms stads vattenförekomster för att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Dagvatten från hårdgjorda ytor ska omhändertas
i system som dimensioneras för en våtvolym på 20 mm och har en mer långtgående
rening än sedimentation. Anläggningar som kan fördröja 20 mm nederbörd enligt
åtgärdsnivån kan ta hand om 90 procent av årsnederbörden enligt Stockholms stad.
Nivån är framräknad med målet att föroreningsbelastningen i dagvatten till Stockholms
stads vattenförekomster behöver minska med 70 - 80 %11. Enligt startmöte med Värmdö
Kommun (2018-03-14) beräknades de volymer som behövs om åtgärdsnivå skulle
tillämpas för utredningsområdet. Totalt skulle ca 120 m3 dagvatten behöva fördröjas inom
utredningsområdet. För Ösby 1:88 behövs en fördröjningsvolym på ca 40 m3 och för Ösby
1:80 m.fl. behövs ca 80 m3, se tabell 5.
Tabell 5 Nödvändig fördröjningsvolym som behövs om Stockholms stads åtgärdsnivå för dagvatten
tillämpas för utredningsområdet.
Area

φ

Ared

Åtgärdsnivå

Volym
Ösby
1:80 mfl

ha

-

ha

m

m3

Tak

0,30

0,9

0,27

0,02

37

17

Parkering

0,12

0,8

0,10

0,02

7

14

Gångbana Asfalt

0,10

0,8

0,080

0,02

5

9

Stensatt yta med
grusfogar

0,10

0,7

0,07

0,02

14

-

Uteplats

0,039

0,8

0,031

0,02

6

-

Väg

0,06

0,8

0,05

0,02

10

-

Totalt

0,72

79

40
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Fördröjningsvolym

0,60

Volym
Ösby
1:88

Översvämningsrisk vid skyfall
Det intilliggande vattendraget Ösby träsk har en vattennivå på + 4m jämfört med
utredningsområdet som är beläget på ca + 15m vilket innebär att översvämningsrisken på
grund av höjd havsnivå är låg. Översvämningsrisker inom området är därför främst
kopplade till extrema regnhändelser som kan ge höga flöden och ansamlingar av vatten i
instängda områden.

11

Dagvattenhantering Åtgärdsnivå vid ny- och större ombyggnation, Stockholms stad (2016)
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Utredningsområdets mark och byggnader bör höjdsättas så att instängda områden inte
bildas och så att sekundära ytliga avrinningsvägar skapas för att undvika skador på
byggnader och infrastruktur vid extrema regn. Höjdsättning rekommenderas göras så att
vattnet vid extrema regn kan avrinna ytligt vidare från utredningsområdet ned till den
översvämningsyta som planeras enligt Tyréns utredning.
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Med befintlig höjdsättning avrinner dagvatten från Kråkberget ned mot utredningsområdet
och planerade fastigheter, se figur 11. Hänsyn bör tas till detta vid höjdsättning och en
avskärande/dränerande åtgärd rekommenderas att utföras uppströms fastigheterna för
att undvika att vatten avrinner mot planerade fastigheter inom utredningsområdet.
Kråkbergets höjdsättning planeras, som tidigare beskrivits, att ändras i framtiden i och
med den planerade exploateringen på Kråkberget. Det gör att ett mindre område kommer
att avrinna mot utredningsområdet i framtiden.
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Figur 11 Med befintlig höjdsättning avrinner vatten från skogsområdet ner mot utredningsområdet.

Förslag på dagvattenhantering
Enligt Värmdö Kommuns dagvattenpolicy ska dagvatten omhändertas via LOD. I första
hand eftersträvas en minimering av hårdgjorda ytor för att minska uppkomsten av
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dagvatten. Det dagvatten som inte kan omhändertas lokalt bör avledas i öppna
avrinningsstråk. Dagvatten med olika föroreningsgrad ska separeras och parkeringar
med fler än 10 parkeringsplatser ska förses med oljeavskiljning alternativt att dagvattnet
renas genom naturliga processer i mark.
Då Torsbyfjärden ej uppnår MKN baseras föreslagna dagvattenåtgärder för
utredningsområdet i första hand på att reducera föroreningsbelastningen från området. I
Stockholms stad används åtgärdsnivån på 20 mm som ett sätt att möta MKN. Även om
utredningsområdet ligger i Värmdö Kommun har samma nivå använts för framtagande av
åtgärder enligt startmötet 2018-03-14.
Utifrån dagvattenpolicyn, befintliga avrinningsstråk samt Stockholms stads åtgärdsnivå
redovisas ett förslag på hantering av dagvattnet för utredningsområdet i Bilaga 3. Lokalt
omhändertagande föreslås i så stor utsträckning som möjligt. Dagvatten från väg- och
parkeringsytor föreslås avledas separat från kvartersmarkens övriga dagvatten så långt
som möjligt.

9.1

Avrinning från Kråkberget

Modellerade avrinningsstråk, se figur 11, visar att avrinning från Kråkberget sker mot
utredningsområdet om befintliga höjder bibehålls. I figuren visas ett ackumulerat
avrinningsstråk men i verkligheten kommer det snarare att ske en avrinning från hela
skogsområdet ned mot utredningsområdet och de byggnader som placeras närmast
Kråkberget.
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För att minska risken för översvämningar vid höga flöden från Kråkberget behöver de
sekundära avrinningsvägarna inom utredningsområdet säkerhetsställas. Fastigheterna
inom utredningsområdet bör höjdsättas utan lågpunkter vid byggnader och med ytliga
avrinningsvägar genom utredningsområdet. En dränerande åtgärd rekommenderas
uppströms fastigheterna.
Exploateringen på Kråkberget innebär förändrad marklutning och ett mindre område
kommer att avrinna ned mot utredningsområdet. Avrinningen bedöms därmed inte öka i
framtiden. Kråkbergets planarbete har inte kommit lika långt som Ösby 1:80 m.fl. och
Ösby 1:88. Avrinningen från Kråkberget mot utredningsområdet antas därför vara samma
som i befintlig situation även för planerad situation för att inte underskatta flödena.
Förslag på sekundära avrinningsvägar redovisas i figur 12. En dränerande åtgärd
rekommenderas att anläggas uppströms planerade hus inom utredningsområdet för Ösby
1:80 mfl och Ösby 1:88.
Det är viktigt att den skyddsvärda eken, se figur 12, som ligger i nederkanten på
Kråkberget inte får försämrad tillgång på vatten vid förändrad markanvändning och
lutning på Kråkberget. Eventuella dränerande åtgärder inom utredningsområdet bör
placeras och höjdsättas så att ekens vattentillgång ej påverkas.
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Figur 12 Sekundära avrinningsvägar genom utredningsområdet.

Mall: VS-13156-Uppdrag Version: 5.3 Status: Godkänd
Dokument: Dagvattenutredning Skogsbo2019-08-30.docx Sparat: 2019-08-30 16:06

9.2

Ösby 1:88

Om fördröjning planeras utifrån åtgärdsnivån på 20 mm behöver fastigheten Ösby 1:88
omhänderta ca 40 m3 dagvatten. På fastigheten Ösby 1:88 planeras en parkeringsplats
med fler än 10 parkeringsplatser. Parkeringsplatsens dagvatten föreslås omhändertas i
ett makadamdike som placeras mellan parkeringen och Skogsbovägen. Makadamdiket
behöver fördröja ca 14 m3 dagvatten. Ett infiltrationsdike behöver en yta på ca 60 m2
förutsatt att diket har ett ytmagasin och ett poröst lager som är 200 mm respektive 500
mm. I Värmdö Kommuns dagvattenpolicy ska slam och olja avskiljas innan avledning av
dagvatten från högfrekventerade parkeringar med fler än tio platser. Detta kan ske med
både traditionell oljeavskiljare eller naturliga processer. Makadamdike bedöms vara en
sådan naturlig process
Resterande kvartersmark inom fastigheten behöver fördröja ca 26 m3 dagvatten.
Dagvattnet kan i första hand omhändertas med genomsläppliga beläggningar för
hårdgjorda ytor samt infiltration i grönytor men kan även omhändertas med exempelvis
gröna tak, infiltrationsstråk eller växtbäddar. Om kommande markutredningar visar att det
inte är lämpligt att infiltrera dagvatten på grund av risk för spridning av markföroreningar
bör lösningarna göras täta. Om exempelvis nedsänkta växtbäddar används behövs en
yta på ca 70 - 140 m2 beroende på utformning av växtbädden.
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Dagvattnet föreslås anslutas till planerade nya serviser vid Skogsbovägen12
För byggnader med fasad mot Kråkbergets sluttning kan dränering anläggas för att
minimera blöt mark vid byggnaderna.
Marken inom fastigheterna bör höjdsättas för att ytligt avrinnande vatten vid höga flöden
kan passera byggnaderna mot lokalgatan och vidare till Skogsbovägen, se sekundära
avrinningsvägar i bilaga 3. Marken bör lutas från byggnaderna med lägre belägen mark
mellan husen. Marken mellan byggnaderna närmast berget och berget bör höjdsättas för
att inte skapa en lågpunkt mot byggnaderna.

9.3

Ösby 1:80 m.fl.

Om fördröjning planeras utifrån åtgärdsnivån på 20 mm behöver fastigheten Ösby 1:80
m.fl. omhänderta ca 80 m3 dagvatten. Lokalgatans dagvatten föreslås omhändertas
separat från övrigt dagvatten inom fastigheterna genom skelettjordar på gatans västra
sida, samt med genomsläpplig beläggning för de parkeringsplatser som föreslås utmed
gatan, se Bilaga 3. För att följa åtgärdsnivån behöver ca 17 m3 dagvatten fördröjas från
gatan och parkeringsplatserna utmed vägen. Det föreslås mer än tio parkeringsplatser
längs med gatan. Den genomsläppliga beläggningen bedöms vara en naturlig process för
oljeavskiljning.
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Resterande kvartersmark inom fastigheterna behöver fördröja ca 62 m3 dagvatten. Här
föreslås liksom för Ösby 1:88 att dagvattnet i första hand omhändertas med
genomsläppliga beläggningar, infiltration i grönytor, gröna tak, infiltrationsstråk eller
växtbäddar. Om exempelvis nedsänkta växtbäddar används behövs en yta på ca 200 m 2
– 400 m2 beroende på utformning av växtbädden. Dessa kan exempelvis placeras längs
byggnader eller längs med gångbana, för exempelbilder se figur 13.
Avledning av det rena kvartersdagvattnet som inte kan omhändertas lokalt föreslås ske i
öppna avledningsstråk och ledning på västra sidan av vägen, i lokalgatan samt längs
med Skogsbovägen, se Bilaga 3. Allt dagvatten som behöver avledas från fastigheterna
föreslås anslutas till planerade nya serviser. Om kommande miljötekniska
markundersökning visar att det inte är lämpligt att infiltrera dagvatten på grund av risk för
spridning av markföroreningar bör lösningarna även här göras täta.
Marken mellan byggnaden och Kråkberget kan dräneras för att minska risken för blöt
mark med anledning av uppströms avrinning. Ett dränerat stråk kan avleda överflödigt
dagvatten.
Sekundära avrinningsvägar från Kråkberget bort och förbi byggnaderna på fastigheterna
bör säkerhetsställas genom höjdsättning, se bilaga 3.

9.4

Ledningskapacitet

Enligt kontakt med Värmdö Kommuns VA-enhet så har den avslutande delen på den
befintliga dagvattenledningen mot Ösby Träsk (D300) kapacitet på 85 l/s 13. Den har dock
ingen tillgänglig kapacitet för tillkommande vatten då den tillhör utloppet från Kvarnsjön.
Utredningsområdet är idag anslutet på ledningen. För att inte öka flödet från
12
13

Ledningskartor, Värmdö kommun. Daterade 2017-06-02.
Mail från Mikael Carlsson, VA-chef, Värmdö Kommun (2018-05-04),
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utredningsområdet till befintlig dagvattenledning efter ombyggnation jämfört med dagens
flöden behövs en fördröjningsvolym på 16 m3. För att inte öka flödet från hela
avrinningsområdet för ett 20-årsregn behövs en fördröjningsvolym på ca 40 m3. Om 20
mm fördröjning används fördröjs ca 120 m3 vilket därmed kommer att minska
flödesbelastningen på det befintliga ledningsnätet jämfört med dagens situation.

9.5

Principförslag dagvattenlösningar

Växtbäddar och skelettjordar
Dagvattenhantering i växtbäddar och skelettjordar, se figur 13 och 14, bygger delvis på
fördröjning och rening i filtermaterialet och delvis på växternas förmåga att reducera
flöden och föroreningar. Växtbäddar utgörs av ett uppbyggt filtermaterial och har en
växtbeklädd yta med exempelvis buskar, mindre plantor eller naturligt etablerade växter.
Utformningen kan varieras på olika sätt och växtbäddarna kan vara nedsänkta eller
upphöjda i förhållande till intilliggande marknivå. Träd med skelettjord utgörs också av ett
infiltrerande material kring trädets rötter för att möjliggöra fördröjning och upptag av
dagvatten.
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Figur 13 Växtbäddar som dagvattenhantering.

Figur 14 Träd med skelettjord som dagvattenhantering utmed väg och inom kvartersmark.

Genomsläpplig beläggning
Fördröjning av dagvatten från hårdgjorda ytor för exempelvis bil- och cykelparkering kan
skapas som genomsläpplig beläggning, se figur 15. En genomsläpplig beläggning kan
utgöras av grusytor eller mindre plattor som möjliggör att dagvatten kan infiltrera till
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underliggande lager. Det underliggande laget bör utgöras av ett luftigt bärlager vilket ger
fördröjningsmagasinering av dagvatten.

Figur 15 Genomsläpplig yta på cykel- och bilparkering.

Diken och infiltrationsstråk
Åtgärdsförslag på dagvattenhatering i öppna diken eller makadamdike, se figur 16, ger
fördröjning och viss rening av dagvatten. Rening och födröjningskapaciteten hos diket
beror av infiltrationskapaciteten där ett växtbeklätt dike förbättrar möjlighterna för
växtupptag och fastläggning men ger en något långsammare infiltration. Ett makadamfyllt
dike, se tvärsnitt figur 17, har en generellt en porositet på 30 %.
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Figur 16 Makadamdike och öppet dike för dagvattenhantering.

Figur 17 Tvärsnitt för makadamdike.

Gröna tak
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Takytor som ersätts med gröna tak möjliggör att regnvatten på dessa ytor fördröjs och
absorberas av växtlighet. Vid planering av gröna tak ska taklutning och underhållet
anpassas för att upprätthålla funktionen och förhindra att näringsämnen sprids vidare till
recepient.

Föroreningsbelastning efter åtgärd
De föreslagna åtgärderna medför att samtligt dagvatten från utredningsområdet kommer
passera minst en fördröjande och renande åtgärd. Från vissa ytor finns möjlighet att
dagvattnet passerar genom flera åtgärder. Föreslagna åtgärder är genomsläpplig
beläggning, skelettjord, växtbädd och infiltrationsstråk där infiltrationsstråk generellt är
den åtgärd med lägst procentuell mängdreduktion enligt Stockholm Vatten och Avfall 14.
Övriga föreslagna åtgärder har för de flesta ämnen en reduktion som är bättre än
infiltrationsstråk. Reningen av utredningsområdets dagvatten i planerad situation
uppskattas utifrån reduktion i infiltrationsstråk för att ha säkerhetsmarginal på
beräkningarna, se tabell 6. För kvicksilver och PAH16 är reduktionen något sämre vid
genomsläpplig beläggning jämfört med infiltrationsstråk vilket innebär att belastningen
från dagvatten som passerar enbart genomsläpplig beläggning eventuellt kan vara något
högre än den procentsats som redovisat i tabell 6. Torsbyfjärden har otillfredsställande
ekologisk status med avseende på växtplankton. Enligt beräkningar kommer planerad
bebyggelse och åtgärder att minska belastningen av näringsämnena fosfor och kväve
från utredningsområdet med nästan 70 % och 40 %
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Tabell 6 Procentuell mängdreduktion (Stockholm Vatten och Avfall), beräknade
föroreningsmängder i befintlig och planerad situation samt högsta beräknade föroreningsbelastning
efter reningsåtgärd.

14

Reningstabell version 2016-11-18, Stockholm Vatten och Avfall.

Bjerking AB

Sida 26 (27)
Uppdrag nr: 18U0751

Föroreningsbelastning

Föroreningsreduktion
(infiltrationsstråk)

Befintlig
markanvändnin
g

Planerad
markanvändning

Efter
reningsåtgärd

%

kg/år

kg/år

kg/år

Fosfor (P)

65

1,1

1

0,35

Kväve (N)

40

7,3

7,1

4,26

Bly (Pb)

70

0,1

0,065

0,023

Koppar (Cu)

65

0,16

0,12

0,042

Zink (Zn)

85

0,95

0,41

0,062

Kadmium (Cd)

70

0,0051

0,0025

0,00088

Krom (Cr)

70

0,05

0,048

0,017

Nickel (Ni)

65

0,059

0,04

0,014

Kvicksilver (Hg)

45

0,00026

0,00013

4,6E-05

80

360

320

64

80

8,5

2,8

0,56

75

0,0034

0,004

0,0006

80

0,00051

0,00019

0,000038

Suspenderade partiklar
(SS)
Olja
Polcykliska aromatiska
kolväteen (PAH16)
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Bens(a)pyren (BaP)
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Slutsats
Den planerade exploateringen innebär att markanvändningen till stor del görs om från
industrimark till bostadsområde. Resultat av utförda beräkningar visar att planerade
exploateringen medför ökade flöden men en minskning av mängder och halter
föroreningar. Recipienten för utredningsområdet, Ösby träsk, är inte statusklassad men
leder nedströms till Torsbyfjärden. Torsbyfjärden har otillfredsställande ekologisk status
med avseende på växtplankton i vattendraget och uppnår ej god kemisk status och
behöver därmed förbättras. Exploateringen beräknas innebära en minskning av mängder
och halter föroreningar. För att minska belastningen på Ösby träsk och förbättra
möjligheterna att uppnå MKN i Torsbyfjärden ytterligare föreslås att dagvatten från alla
hårdgjorda ytor avleds till gröna och öppna reningsanläggningar för dagvatten.
Reningsanläggningarna dimensioneras enligt den åtgärdsnivå på 20 mm fördröjning som
används i Stockholms stad. Åtgärdsnivån innebär att omhänderta ca 90 % av
årsnederbörden och är framräknad med målet att minska föroreningsbelastningen från
dagvatten med 70 - 80 % i Stockholms stads vattenförekomster. Om dagvatten hanteras
och fördröjs enligt föreslagna åtgärder är bedömningen att föroreningsbelastningen till
recipienten Ösby träsk minskas avsevärt. Enligt beräkningar kommer planerad
bebyggelse och föreslagna åtgärder att minska belastningen av näringsämnena fosfor
och kväve från utredningsområdet med nästan 70 % och 40 %.
Dagvatten från utredningsområdet kommer även efter föreslagna åtgärder att avledas via
nyprojekterade ledningar till en stenkista innan det når recipienten Ösby träsk. Stenkistan
bedöms minska föroreningsbelastningen ytterligare.
Om kommande miljötekniska markundersökning visar att det inte är lämpligt att infiltrera
dagvatten på grund av risk för spridning av markföroreningar bör föreslagna lösningar
göras täta.
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Exploatering av Kråkberget som är beläget uppströms utredningsområdet kommer enligt
kommunen innebära förändrad höjdsättning och marken lutas i sydvästlig riktning. Det
innebär att en eventuell exploatering på Kråkberget kommer förändra
avrinningsområdesgränsen något och förväntas inte öka avrinningen från Kråkberget mot
utredningsområdet.
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Bilaga 1 - Ytliga avrinningsområden och avrinningsstråk

Innehåll
Rinnpilar
Avrinningsstråk
Ytliga avrinningsområden
Planområde
Grundkarta
Fastighetsgräns
Dike båda_sidor
Dike mittlinje

Avrinningsområdet

0

0,0225

0,045

0,09 Kilometers

Bilaga 2 – Föroreningsberäkningar
Tabell 1 Föroreningsbelastning för befintlig och planerad markanvändning inom planområdet enligt
schablonhalter (StormTac version 2018).

Förorenings
belastning

Befintlig
markanvändning

Planerad
markanvändning

kg/år

kg/år

P

1,1

1

N

7,3

7,1

Pb

0,1

0,065

Cu

0,16

0,12

Zn

0,95

0,41

Cd

0,0051

0,0025

Cr

0,05

0,048

Ni

0,059

0,04

Hg

0,00026

0,00013

SS

360

320

Oil

8,5

2,8

PAH16

0,0034

0,004

BaP

0,00051

0,00019

Tabell 2 Föroreningshalter för befintlig och planerad markanvändning inom planområdet enligt schablonhalter
(StormTac version 2018).

Förorenings
halt

Befintlig
markanvändning
µg/l

Planerad
markanvändning
µg/l

P

240

230

N

1700

1500

Pb

23

14

Cu

36

27

Zn

220

90

Cd

1,2

0,54

Cr

11

10

Ni

13

8,8

Hg

0,059

0,029

SS

82000

70000

Oil

1900

620

PAH16

0,77

0,87

BaP

0,12

0,042

Bilaga 1 - Åtgärder

Genomsläpplig beläggning parkeringsytor
Dagvatten från kvartersmark
avleds efter LOD via
ledning i gata eller dike

Nödvändig fördröjningsvolym
inom kvartersmark (exklusive väg)
är 62 m3 döe Ösby 1:80 mfl.

`
`

Skelettjordar för gatuvatten

`
`
Skyddsvärd ek

`

`

(`
Makadamdike för
parkeringsdagvatten

Innehåll

`

Skelettjord

(

Makadamdike

Sekundär och ytliga avrinningsvägar
Avledning dagvatten
Dagvattenledning
Dagvattenledning Osäkert läge
Dagvattenbrunn

Avledning rent dagvatten

Nödvändig fördröjningsvolym för övrigt
kvartersdagvatten från Ösby 1:88
(exkl. parkering) är 28 m3.

Genomsläpplig beläggning
Asfalterad gångyta
Gångbana
Naturmark
Parkering
Plantering
Tak
Uteplats
Vegyta
Väg

¯

