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1 SAMMANFATTNING 

I området Tegelbruket, i sydöstra delen av Tyresö kommun, planeras för kommunalt 

verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten i samband med att vägarna i området läggs 

om. I planändringen ingår även ökade byggrätter från 80 m2 per fastighet till maximalt 240 m2 per 

fastighet och avstyckning av tomter större än 6000 m2 möjliggörs så länge fastigheterna efter 

avstyckning blir minst 2700 m2. I samband med detta har WSP har utfört en dagvattenutredning för att 

fastställa konsekvenserna av föreslagna förändringar. 

Generellt ökar både flöden och föroreningar inom planområdet med planerad bebyggelse då andelen 

hårdgjord yta ökar inom allmän platsmark och kvartersmark. För att säkerställa att möjligheterna för att 

uppnå MKN i kalvfjärden som är områdets recipient krävs därför rening av dagvattnet från 

planområdet.  

För att säkerställa säker avledning av dagvatten inom området bör diken längs vägar i största möjliga 

mån behållas och dimensioneras för dagvatten från allmän platsmark och kvartersmark 

För kvartersmark föreslås översilning och infiltration i grönyta samt rening och fördröjning i diken. I 

dagsläget och även med planerad förändring av detaljplan är möjligheterna för LOD inom 

kvartersmark generellt goda men skulle andelen hårdgjord yta öka kraftigt inom kvartersmark 

försämras möjligheterna till LOD och diken bör därför dimensioneras med detta i åtanke. För allmän 

platsmark föreslås rening och fördröjning i diken och växtbäddar samt i befintlig damm vid 

Ugglevägen. 

Med föreslagen hantering av dagvatten bedöms möjligheterna att uppnå satta MKN i kalvfjärden inte 

försämras. 

2 BAKGRUND 

Kommunalt verksamhetsområde planeras för vatten, spillvatten och dagvatten för området 

Tegelbruket i södra Tyresö (Figur 1). I samband med detta ökas byggrätterna inom fastigheterna från 

80 till 200 m2 och vägar i området läggs om. Det finns planer på att brädda flera vägar vilket påverkar 

möjligheterna för avledning av dagvatten via diken.  
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Figur 1. Områdesbild med planområdet markerat i rött. (Googel Maps 2019) 

Syftet med denna dagvattenutredning är att kartlägga befintliga förhållanden för att sedan, i största 

möjliga mån, klargöra hur planerade förändringar i detaljplanen kommer att påverka omgivningen. 

Föroreningsbelastning för befintlig plan och enligt ny plan undersöks för att försäkra att gällande 

miljökvalitetsnormer för Kalvfjärden inte påverkas negativt. Dimensioneringsförutsättningar har satts 

med utgångspunkt i Tyresö kommuns riktlinjer för dagvattenhantering och efter samtal med 

kommunens VA enhet. 

3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HANTERING AV 
DAGVATTEN 

Med syfte att förbättra och bevara Europas yt- och grundvatten beslutade Europaparlamentet år 2000 

att införa Vattendirektivet. Samtliga utpekade vattenförekomster har statusklassats utifrån nuvarande 

status och miljökvalitetsnormer (MKN) som anger vilken status som skall uppnås och till vilket år den 

ska vara uppnådd har tagits fram för varje specifik vattenförekomst. Kemisk status klassas som 

antingen god eller uppnår ej god medan ekologisk status klassas på en femgradig skala som hög, 

god, måttlig, otillfredsställande, eller dålig. Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå god status 

och att förutsättningarna för att uppnå god status inte får försämras.  

2016 kom även en dom från EU-domstolen, så kallad Weserdommen, som lett till en strängare 

tolkning av miljökvalitetsnormerna. Före Weserdomen kunde statusen för en enskild kvalitetsfaktor 

sänkas så länge den totala ekologiska statusen inte blev lägre. Den nya tolkningen innebär istället att 

ingen enskild kvalitetsfaktor får försämras oberoende av om den sammanvägda statusen förändras 

vilket ställer högre krav på rening. Det är därför viktigt att utreda vilken som är områdets recipient och 

vad denna har för förutsättningar. Det är även viktigt att utreda hur den planerade markanvändningen 

inom området ser ut för att uppskatta föroreningsinnehållet och reningsbehovet.  
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Enligt Plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) är det en kommunal angelägenhet att planlägga 

användandet av mark och vatten vilket bland annat innebär att det är kommunens ansvar att bedöma 

risken för översvämningar och planera marken på ett sätt som är lämpligt. Dock är det länsstyrelsen 

som har tillsyn över översvämningsrisker och kan därmed ompröva kommunens beslut om det anses 

att ”en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människor hälsa eller säkerhet eller till risken för 

olyckor, översvämningar eller erosion.” (PBL, 11kap 10 §). Det är därför viktigt att beakta dagvatten 

redan tidigt i planprocessen och vidta åtgärder för att minska risker vid regn och skyfall. 

3.1 DAGVATTENSTRATEGI TYRESÖ KOMMUN 

Tyresö kommun har två dokument som adresserar dagvattenhanteringen i kommunen, Riktlinjer för 

dagvattenhantering i Tyresö kommun och Dagvattenhanteringsplan för Tyresö kommun. Enligt dessa 

riktlinjer skall dagvatten i så stor utsträckning som möjligt tas omhand inom fastigheten genom lokalt 

omhändertagande (LOD). Där markförutsättningarna tillåter det skall infiltration/ perkolation tillämpas. 

Saknas förutsättningar för LOD skall dagvatten utjämnas och fördröjas innan det leds till ledningsnät 

eller recipient.  

Enligt Tyresö kommun ska dagvattensystemet i området dimensioneras för trycknivå fylld ledning vid 

2-års regn och trycklinje i marknivå vid 10-års regn. Klimatfaktor 1,25 ska användas. 

4 BESKRIVNING AV PLANOMRÅDET 

Planområdet ligger i södra Tyresö utmed kalvfjärden och består idag av fritidshusområde med små 

byggrätter och stora tomter (Figur 2). Marken är kraftigt kuperad och lutar till största del mot 

kalvfjärden. Söder om planområdet ligger naturreservatet Klövberget med avrinning delvis in mot 

området. I dagsläget finns inget kommunalt verksamhetsområde för varken vatten, spillvatten eller 

dagvatten utan vatten hämtas vid gemensamt pumphus eller egna brunnar. Spill- och dagvatten 

hanteras i egna anläggningar inom fastigheten.  
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Figur 2. Översiktbild över planområdet med plangräns markerat i rött. 
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4.1 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Området består till stor del av urberg och lera med visst inslag av morän (Figur 3). Berg och lera har 

generellt dåliga egenskaper för infiltration. Morän kan ha hög infiltrationskapacitet men det kan variera 

beroende på samansättningen av moränen och tjocklek på moränlagret.  

 

Figur 3. Jordartskarat över området med ungefärligt planområde i blått (SGU, 2018).  

4.2 AVRINNINGSOMRÅDE 

Avrinning sker mestadels från norr till söder. Den följer till stor del vägar inom området och kan delas 

in i 4 större avrinningsområden som alla har slutrecipient kalvfjärden (Figur 4). Stora områden utanför 

planområdet bidrar till avrinningen inom området och måste beaktas vid flödesberäkningar. En liten 

del kvartersmark avrinner ut från planområdet i norr. Dock bedöms den ha mycket liten påverkan på 

totala avrinningen utanför planområdet. Avrinningsområdena baseras på ytliga flödesvägar och kända 

dagvattenledningar inom området.  

Avrinningsområde 1 består av de fastigheter som ligger längs med strandkanten och har avrinning 

direkt ut i Kalvfjärden (Figur 4). Avrinningsområde 2 avrinner mot befintlig ledning som går under 

tomtmark från Tonstigen och sedan ut i Kalvfjärden. Avrinningsområde 3 avrinner ytligt längs 

Tegelbruksvägen och ut i kalvfjärden. Avrinningsområde 4 avrinner längs Kornknarrvägen ut från 

planområdet innan det avrinner till befintlig damm och ut i Kalvfjärden. Del av avrinningsområde 4 leds 

genom befintlig dagvattenledning förbi tennisplanen och mynnar i dike längs Kornknarrvägen.  
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Figur 4. Ytliga flödesvägar och avrinningsområden som påverkar planområdet. Ungefärlig placering av befintliga och föreslagna 
ledningar markerat i grönt. 

Vid Tegelbruksvägen i höjd med tennisbanan finns ett område med grundvattennivåer nära markytan, 

ca 0,5 m, enligt SGUs webkarta (SGU, 2018). Detta är även en lokal lågpunkt och riskerna för 

översvämning är därför stora och förutsättningarna för LOD kan vara dåliga. Detta bör beaktas vid 

planering av ny bebyggelse.  

4.3 RECIPIENT, RECIPIENTSTATUS/KLASSNING 

Recipienten för området är Kalvfjärden som är en del av Norra Östersjön (Figur 5). Fastställda 

miljökvalitetsnormer för Kalvfjärden är God ekologisk status, God kemisk ytvattenstatus med undantag 

för Kvicksilver, kvicksilverföreningar och Bromerad difenyleter till 2027 (Tabell 1).  

Ekologisk status bedöms i dagsläget till måttlig och kemisk status är bedömd till god med undantag för 

bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilver-föreningar. Halterna av de ämnen som omfattas av 

undantaget beror främst av långväga luftföroreningar och det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka 

dessa halter under de gränser som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Detaljplanens påverkan på 

miljökvalitetsnormerna kommenteras i avsnitt 6.2. 
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Tabell 1. Statusklassning och miljökvalitetsnorm för Kalvfjärden 

Status Klassificering Miljökvalitetsnorm Kommentar 

Ekologisk 

status 

Måttlig God Status 2027  

Kemisk status Uppnår ej god  God status med vissa 

undantag: 

Undantag: bromerad 

difenyleter, kvicksilver 

och kvicksilver-

föreningar samt 

tidsfrist för 

Tributyltenn 

föroreningar 2027 

Tekniskt omöjligt att uppnå normen.  

Halten av bromerad difenyleter samt 

kvicksilver och kvicksilverföreningar 

överstiger halten för god status i stort 

sett samtliga svenska 

vattenförekomster 

Kemisk status 

utan överallt 

överskridande 

ämnen 

God God status   

 

 

Figur 5. Planområdet, markerat i rött, ligger inom kalvfjärdens ytliga avrinningsområde (VISS, 2018).  

  



 
 

 

 
10273955 •  Tegelbruket etapp 11  | 11   

4.4 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH DAGVATTENANLÄGGNINGAR 

Inga befintliga kommunala vatten- eller avloppsledningar finns inom området och dagvatten från vägar 

och fastigheter avleds i diken längs vägarna. Två dagvattenledningar finns inom området, en som går 

mellan Tegelbruksvägen och Kornknarrvägen vid befintlig tennisbana och en från Tonstigen ut till 

Kalvfjärden. Dagvattenledningarnas position har mätts in i samband med dagvattenutredningen och 

filmats av Tyresö Kommun. Filmningen visade att ledningen mellan Tonstigen och Kalvfjärden är i gott 

skick men ledningen mellan Tegelbruksvägen och Kornknarrvägen är i mycket dålig kondition och bör 

läggas om.  

Nya dagvattenledningar har anlagts i Finborgsvägen utanför planområdet och anslutning för dagvatten 

från Kornknarrvägen har förberetts.  

I Tyresös dagvattenhanteringsplan (Tyresö kommun, 2011) finns en yta vid slutet av Tegelbruksvägen  

mellan parkeringen och strandkanten utpekad som möjlig yta för dagvattenhantering genom 

översilning.  

Vid Ugglevägen strax utanför planområdet finns en befintlig dagvattendamm. Dammens storlek är 

utifrån satellitbilder uppskattad till ca 200 m2. Ett område på ytterligares ca 3000 m2 runt dammen kan 

fungera som översvämningsyta vid kraftiga regn. Totala avrinningsområdet till dammen är ca 40 ha 

(Figur 6). 

 

Figur 6. Avrinningsområde till befintlig damm. Dammen är markerad med ljusblå och området som kan översvämmas är 
ungefärligt markerat med mörkblått. 
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4.5 INSTÄNGDA OMRÅDEN, RISK FÖR ÖVERSVÄMNING 

Det finns tre instängda områden inom planområdet i dagsläget där avrinning är beroende av 

ledningar, markerade i Figur 14. Den största ligger vid befintlig tennisbana dit ca 7 ha avrinner. I 

dagsläget avleds vatten via ledningen mot Kornknarrvägen. Ledningen vid Kornknarrvägen bedöms ej 

ha tillräcklig kapacitet vid planerade förhållande inräknat klimatfaktor. Även vid Tonstigen finns en 

lokal lågpunkt med ett avrinningsområde på ca 3,5 ha som avleds ut till Kalvfjärden via en befintlig 

dagvattenledning. Vid Grankällevägen avrinner ca 1,5 ha naturmark till planerad dagvattenledning i 

gatan.  

4.6 ÖVRIGA GENOMFÖRDA UTREDNINGAR 

Inmätning av befintliga dagvattenledningar samt lågpunkten vid tennisbanan gjordes i samband med 

utredningen och har levererats separat. Inmätningen är gjord i koordinatsystem Sweref 99 18 00 och 

höjdsystem RH2000. 

5 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

5.1 PLANERADE FÖRÄNDRINGAR 

Byggrätter inom fastigheter ökas från 80 till 240 m2 och flera vägar planeras att bräddas vilket 

påverkar möjligheterna för avledning av dagvatten via diken.  

En ny dagvattenledning planeras vid Grankällevägen då en mindre höjdpunkt längs vägen förhindrar 

avledning i dike. Den nya dagvattenledningen kommer bland annat avleda flödet från klövberget söder 

om planområdet som i dagsläget rinner över fastigheter ner mot Tegelbruksvägen. 

5.2 FRAMTIDA KLIMAT – NEDERBÖRD OCH HAVSNIVÅER 

I samband med klimatförändringar förväntas kraftigare nederbörd och längre torrperioder. Detta leder 

till högre flödestoppar och ökade krav på avledning. Längst med strandlinjen finns rekommendation 

om lägsta grundläggning på 2,7 m (RH2000) enligt länsstyrelsens webbgis (Länsstyrelsen, 2018). 

Enligt länsstyrelsens lågpunktskartering (Figur 7) finns det ett fåtal ytor som riskerar att översvämmas 

inom planområdet med risk för vattennivåer på 10 – 70 cm. Längst med strandkanten finns även risk 

för översvämning av fastigheter vid 100 års vattenstånd i Östersjön redan i dagsläget vilket förvärras 

enligt bedömning av vattennivåer i östersjön år 2100 då medelvattennivån beräknas stiga. 



 
 

 

 
10273955 •  Tegelbruket etapp 11  | 13   

 

Figur 7. Lågpunkter och områden som riskerar att översvämmas vid kraftiga regn och höga vattennivåer i Östersjön 
(Länsstyrelsen, 2018). 

6 BERÄKNINGAR 

6.1 BERÄKNING AV DIMENSIONERANDE FLÖDEN  

För att beräkna dimensionerande dagvattenflöden från områden används den rationella metoden: 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜙 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝐶  

 Där: 

 𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚= dimensionerande flödet 

 A = avrinningsområdets area (ha) 

 𝜙 = avrinningskoefficient 

 𝑖(𝑡𝑟) = dimensionerande nederbördsintensiteten (𝑙/𝑠 ℎ𝑎) 

 𝑡𝑟 = regnets varaktighet (min) 

 𝐶 = klimatfaktor 

 

Beräkningarna har gjorts utifrån 10-års regn med varaktighet 10 minuter och klimatfaktor 1,25. 

Markanvändning och avrinningskoefficienter som använts kan ses i Tabell 2. Avrinningskoefficienter är 

hämtade från P110 och StormTac. 
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Tabell 2. Markanvändning och avrinningskoefficienter 

Markanvändning Avrinningskoefficient 

Vägar 0,8 

Sluttande bergig naturmark 0,1 

Hårdgjord yta 0,8 

Kvartersmark befintlig 0,3 

Kvartersmark planerad 0,4 

 

6.1.1 Före planändring 

Befintlig markanvändning inom området är till största del kvartersmark med stor andel fritidshus och 

villor med stora tomter blandat med kuperad naturmark. Byggrätt inom området är i dagsläget 80 m2. 

Det finns 4 mindre vägar inom området. Markanvändning och flöden per markanvändning kan ses i 

Figur 8 och Tabell 3. 

 

Figur 8. Markanvändning vid befintliga förhållanden 

Tabell 3. Markanvändning och flöden vid befintliga förhållanden ett 10-års regn med 10 minuters varaktighet. 

Markanvändning Area Reducerad area Årsvolym Flöde 10-års regn 

 (ha) (ha) (m3) (l/s) 

Vägar 0,89 0,71 4272 162 

Kvartersmark 18,20 5,46 32755 1245 

Naturmark 2,56 0,26 1536 58 

Hårdgjord yta 0,61 0,49 2928 111 

Totalt 22,26 6,915 41491 1577 
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6.1.2 Efter planändring 

Vid planändring planeras flera av de befintliga vägarna att breddas samt en ökning av byggrätterna 

inom fastigheterna till max 240 m2. Markanvändning och flöden per markanvändning vid planerade 

förhållanden kan ses i Figur 9 och Tabell 4. Markanvändning och flöden vid planerade förhållanden.  

 

Figur 9. Markanvändning vid planerad bebyggelse. 

Tabell 4. Markanvändning och flöden vid planerade förhållanden och ett 10-års regn med 10 minuters varaktighet och en 
klimatfaktor på 1,25 

Markanvändning Area Reducerad area Årsvolym Flöde 10-års regn m. kf 1,25 

 (ha) (ha) (m3) (l/s) 

Vägar 1,88 1,50 9024 429 

Kvartersmark 18,14 7,26 43536 2068 

Naturmark 1,63 0,16 975 46 

Hårdgjord yta 0,61 0,49 2928 139 

Totalt 22,26 9,41 56463 2682 

 

Vid planerad markanvändning ökar avrinningskoefficienten för området och därmed även flödet. För 

att inte öka flödet ut från planområdet jämfört med dagsläget har en fördröjningsvolym beräknats för 

varje avrinningsområde (Tabell 5, Figur 4) 
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Tabell 5. Fördröjningsvolym vid 10-års regn med 10 minuters varaktighet för kvartersmark och allmän platsmark. 
Avrinningsområden kan ses i Figur 4 

Avrinningsområde Fördröjningsvolym 

Kvartersmark 

Fördröjningsvolym 

allmän platsmark 

 (m3) (m3) 

1 71 17 

2 16 4 

3 195 50 

4 220 83 

Totalt 502 154 

 

Störst fördröjningsvolym krävs inom område tre och fyra vilket också är de två största 

avrinningsområdena. Kvartersmark står för största delen av fördröjningsvolymen vilket är väntat då 

den utgör största delen av markanvändningen inom området.  

6.2 BERÄKNING AV DAGVATTNETS FÖRORENINGSINNEHÅLL  

Föroreningsbelastningar och halter för befintlig och tillkommande bebyggelse, i samtliga 

avrinningsområden, har beräknats i StormTac. Föroreningsbelastningen är beräknad med schabloner 

för Skogsmark, villaområde (faktor 3 och 5), grusyta och vägyta. De framtagna schablonerna för 

bostadsområdena inkluderar enligt definition i StormTac utöver exempelvis takytor och gräsyta även 

lokalgata och uppfarter. Beräknad föroreningsbelastning kan därför vara något överskattad för 

planområdet då föroreningsbelastning från vägytor även har beräknats separat. För beräkning av 

föroreningar har endast mark inom planområdet tagits med.  

För att bedöma reningsbehov och påverkan på MKN för Kalvfjärden så har belastningen efter 

exploatering jämförts med föroreningsbelastningen före exploatering. För planerad bebyggelse ökar 

mängden av samtliga föroreningar både för allmän platsmark och för kvartersmarkvid planerad 

bebyggelse utan åtgärd. 

För avrinningsområde 3 har reningseffekten för allmän platsmark beräknats utifrån att dagvattnet leds 

till en växtbädd. För dagvatten från Avrinningsområde 4 har reningseffekten beräknats utifrån att 

dagvatten från allmän platsmark leds till befintlig dagvattendamm samt att ett stort område utanför 

planområdet leds till dammen. Uppskattad reningseffekt för befintlig damm på 200 m3 samt med 

översvämningsyta på ca 2000 m3 kan ses i Tabell 6.   
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Tabell 6. Uppskattad reningseffekt i befintlig damm utifrån beräkningar i StormTac 

Ämne Reningseffekt 

(%) 

P 34 

N 8,8 

Pb 78 

Cu 78 

Zn 76 

Cd 73 

Cr 26 

Ni 9,6 

Hg 0 

SS 78 

Olja 33 

 

Reningseffekterna för LOD  inom kvartersmark har baserats på reningseffekterna för översilningsyta 

från StormTac. För beräkningar har antagits att ca 25 % av den totala fastighetsytan kan användas 

som översilningsyta. Detta är troligtvis ganska lågt räknat då många av fastigheterna är mycket stora 

och även med utökad byggrätt troligtvis kommer bestå av betydligt mer grönyta. 

Utöver dessa reningssteg passerar allt dagvatten från området genom diken vilket bidrar med 

ytterligare rening och fördröjning vilket inte har tagits med i beräkningarna. Beräkningarna är baserade 

på schablonvärden med varierande grad av osäkerhet och resultatet skall tolkas som en fingervisning 

över hur föroreningsbelastningen förändras, inte som exakt belastning från området vid planerad 

bebyggelse. Totalt från planområdet minskar mängden av samtliga föroreningar vid planerade 

förändringar och föreslagna anläggningar. 

Tabell 7. Föroreningsbelastning från planområdet vid befintliga förhållanden, planerade förhållanden och planerade förhållanden 
med föreslagen rening. 

 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja 

 (Kg/år) (Kg/år) (Kg/år) (Kg/år) (Kg/år) (Kg/år) (Kg/år) (Kg/år) (Kg/år) (Kg/år) (Kg/år) 

Befintlig 7,3 77 0,29 0,83 3,0 0,017 0,19 0,24 0,0011 1800 15 

Planerad 9,3 92 0,42 1,04 3,5 0,021 0,29 0,32 0,0015 2520 23 

Planerad 

med rening 4,0 48 0,14 0,31 0,9 0,009 0,12 0,15 0,0011 462 14 

Skillnad (%) -46 -37 -50 -63 -70 -47 -35 -36 0 -74 -5 

7 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

Grundprincipen för att säkerställa en långsiktig hållbar dagvattenhantering är att: 

1. Byggnader ska placeras på höjdpartier och grönytor i lågstråk.  

2. Dagvattenflöden ska begränsas genom infiltration och fördröjning. 

3. Dagvattnets föroreningsbelastning ska begränsas genom naturlig rening på väg till recipient. 

Då avrinningsvägarna för gata och kvartersmark i dagsläget är de samma och höjdsättningen inom 

området inte ändras i någon större mån föreslås att både dagvatten från fastighet och dagvatten från 

vägar fortsatt avleds i diken mellan väg och fastighet. Ur reningssynpunkt är det bäst med öppna 
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diken men då de är platskrävande kan det på vissa ställen behövas krossdiken eller 

dagvattenledningar i gata. Generellt gäller att byggnader bör vara placerade högre än vägen och att 

marken bör luta bort från husen för att säkerställa en säker dagvattenavledning (Figur 10).  

 

Figur 10. Princip för höjdsättning och avledning av dagvatten ur riktlinjer för dagvattenhantering i Tyresö kommun 

Föroreningarna i dagvattnet är i hög utsträckning partikelbundna. En god rening förutsätter därför en 

god avskiljning av partiklar vilket kan ske genom sedimentering eller filtrering. Lösta ämnen kan 

reduceras genom omvandling via kemiska eller mikrobiologiska processer, samt fastläggas genom 

ytkemiska processer. Genom upptag i vegetation kan framförallt näringsämnen reduceras. 

7.1 DAGVATTENHANTERING FÖR ALLMÄN PLATSMARK 

Diken längs med alla vägar föreslås för att hantera dagvatten från vägarna men även avrinning som 

sker från kvartersmark och naturmark. I bevuxna dagvattendiken sänks flödeshastigheten och 

partikulära föroreningar kan sedimentera samtidigt som näringsämnen kan tas upp av växtligheten. Ju 

flackare diken desto långsammare flödeshastighet och bättre förutsättningar för infiltration och rening 

men det resulterar även i lägre kapacitet. Om krossdiken anläggs krävs mindre yta men 

reningseffekten blir också lägre. 

I korsningen Finborgsvägen – Tegelbruksvägen – Tonstigen finns en yta som föreslås för växtbäddar 

för att hantera dagvatten från avrinningsområde 3. Dagvatten från avrinningsområde 4 leds till befintlig 

damm vid Ugglevägen.  

7.2 DAGVATTENHANTERING FÖR KVARTERSMARK 

Inom kvartersmark planerar kommunen för lokalt omhändertagande av dagvatten. Med stöd i PBL kan 

kommunen i detaljplan endast reglera bevarande av buskar och träd samt andelen hårdgjord yta inom 

kvartersmark för att öka möjligheterna till LOD. Då områdets förutsättningar för infiltration är 

varierande garanterar detta inte att ingen avrinning av dagvatten kommer ske. Diken längs vägar bör 

därför dimensioneras för att även kunna ta hand om dagvatten från fastigheterna för att säkerställa 

säker avledning vid kraftiga regn som inte hinner infiltrera i lika hög grad. 
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7.3 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER 

7.3.1 Infiltration i grönyta 

I gröna ytor bidrar växtlighet och mark till fördröjning och utjämning av flöden men även till rening. Hur 

väl anläggningen fungerar beror till stor del på markens egenskaper och därmed hur mycket vatten 

som kan infiltrera. Infiltrationskapaciteten i en vanlig gräsyta är ca 10 – 100 mm/h. 

För att uppnå tillräcklig fördröjning och rening krävs stor yta i förhållande till ytan som avvattnas. 

Överskrider nederbördsintensiteten infiltrationsförmågan kommer vatten avrinna ytlig. Vid höga flöden 

finns risk att föroreningar som avsatts på ytan följer med avrinningen (Stockholm vatten 2017a).  

7.3.2 Diken 

Svackdiken är nedsänkta grönstråk där huvudfunktionen är avledning och normalt sker ingen 

dränering (Figur 11).Vid gynnsamma förhållanden kan vatten infiltrera ner i jordprofilen. För att 

förebygga erosionsskador bör släntlutningen inte vara för brant och enligt Stockholm vatten (2017b) 

bör flödeshastigheten inte överskrida 1 m/s.  

 

Figur 11. Principskiss över ett svackdike (Stockholm vatten 2017b) 

 

För att  minska ytbehovet och öka kapaciteten kan ett makadamdike anläggas (Figur 12). 

Makadamdiket kan ha öppen botten vilket tillåter infiltration ner i markprofilen (Stockholm vatten, 

2017c). 

 

Figur 12. Principskiss över ett makadamdike (Stockholm vatten 2017c). 

7.3.3 Växtbäddar 

Ett lämpligt alternativ till fördröjning inom området är anläggningen av växtbäddar (Figur 13). Målet 

med en växtbädd är att efterlikna naturens sätt att med hjälp av fysisk, kemisk och biologisk aktivitet 
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omhänderta dagvatten, så att en naturlig hydrologi uppnås i området. Definitionsmässigt handlar det 

om en vegetationsbeklädd markbädd med fördröjnings- och översvämningszon för infiltrering och 

behandling av dagvatten. Huvudmålet med växtbäddar är rening, men viss fördröjning erhålls också. 

Normalt för en växtbädd är att ha cirka 10 - 30 cm magasineringsförmåga ovan planteringsytan, som 

regleras av en bräddledning ned till ett makadammlager i botten, samt ca 10-30 % porositet i själva 

växtbädden. En nedsänkt växtbädd med en fördröjningsvolym på 0,3 m och 0,5 m filtermaterial med 

porositet 0,3 kan magasinera ca 0,45 m3 per kvadratmeter växtbädd. 

 

Figur 13. Principskiss växtbädd (Stockholm vatten 2017d). 

 

7.4 PLACERING AV FÖRESLAGNA LÖSNINGAR 

Placering av föreslagna lösningar redovisas i Figur 14. Avrinning från område 1 kommer ske direkt till 

recipienten och för avrinningsområde 2 finns ingen yta där gemensam rening kan placeras innan 

dagvattenledningen, se Figur 4. Då båda områdena till största del består av kvartersmark och 

naturmark bedöms mängden föroreningar som når Kalvfjärden vara liten. Avrinning från 

avrinningsområde 1 sker direkt till recipienten och för avrinningsområde 2 avrinner via befintlig 

dagvattenledning vid Tonstigen ut till recipienten.  

Ett område på ca 200 m2 har föreslagits i tidigare utredning som plats för växtbädd för att ta hand om 

avrinning från allmän platsmark inom området. Från allmän platsmark beräknas fördröjningsvolymen 

vid ett 10-årsregn bli ca 50 m3 vilket ryms inom denna yta om växtbädden utformas enligt avsnitt 7.3.3.  

Avrinningsområde 4 ansluter till befintliga ledningar i Finborgsvägen och leds sedan via dike till en 

befintlig damm. För att inte öka flödet jämfört med dagsläget krävs fördröjning av ca 83 m3 från allmän 

platsmark inom avrinningsområdet. Då det inte finns plats att fördröja dagvattnet uppströms dammen 

inom planområdet måste kapaciteten för ökat flöde i befintliga ledningar säkerställas i samband med 

projektering av diken och ledningar inom planområdet. Finns inte kapacitet kan ledningarna behöva 

läggas om eller så krävs ytterligare fördröjningsåtgärder uppströms.  

Stockholm vatten rekommenderar att en damm bör motsvara ca 1,5 – 2.5 % av totala 

avrinningsområdets hårdgjorda area men bra rening går att uppnå även med mindre dammar. Enligt 

satellitbilder och uppgifter från Tyresö kommun finns ett område runt dammen som vid höga flöden 

kan översvämmas. Vid befintlig storlek på damm och översvämningszon, ca 200 m2 respektive 3000 

m2, bedöms tillräcklig rening uppnås för att inte öka mängden föroreningar jämfört med dagsläget 

enligt beräkningar i StormTac. Då inga uppgifter om kapacitet eller flöden till och från dammen i 
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dagsläget erhållits är det osäkert hur ökat kommer påverka dammen. Om fördröjning av de drygt 80 

m3 som tillkommer kan fördröjas uppströms inom dammens avrinningsområde bedöms inte ökad 

avrinning från planområdet förvärra situationen jämfört med idag. 

Då avrinning från fastigheter samt vägar sker i gemensamma diken är det omöjligt att särskilja 

volymerna. Skulle LOD inte vara möjligt inom kvartersmark kommer det därför krävas större ytor med 

växtbäddar för att uppnå tillräcklig rening. Om ingen fördröjning eller rening sker inom kvartersmark 

eller i diken skulle det krävas ytterligare drygt 1100 m2 växtbäddar inom området. 

Vid kraftiga regn kan flödet i dikena bli högre än vad reningsanläggningen är dimensionerad för. Det 

bör därför finnas en brädd som kan leda dagvatten förbi anläggningarna och vidare mot kalvfjärden. 

Förslagsvis leds vatten till grönytan mellan Tonstigen och Kalvfjärden. Genom att låta dagvattnet rinna 

öppet över grönytan kan föroreningar tas upp av växtlighet och bindas till markpartiklar.   
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Figur 14. Flödesriktning och föreslagen placering av dagvattenanläggningar utritat med grönt och dagvattenledningar i ljusgrönt 
Lågpunkter där avledning är beroende av ledningar har markerats med rött i figuren. 
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7.4.1 Dimensionering av diken 

För att kunna avleda allt dagvatten via diken krävs att dikena har tillräckligt hög kapacitet. Vilken 

kapacitet som krävs beror på hur högt upp i systemet diket ligger och hur stor yta som avvattnas till 

diket.  

För diken inom planområdet har tre huvudsystem identifierats efter avrinningsområdena. Avslutande 

dike i varje system har markerats i Tabell 8. Dikenas placering redovisas i Figur 15. Vid beräkning av 

flöde har enbart bidragande area använts och ingen hänsyn har tagits till fördröjning i diken 

uppströms. Då rinntiden för diken längre ner i systemet blir längre och vatten kan fördröjas och 

infiltreras på vägen kommer flödet troligtvis bli lägre än beräknat för de diken som är längre ner i 

systemet. Beräkningarna har gjorts utifrån ett 10 års regn med 10 minuters varaktighet och en 

klimatfaktor på 1,25.  

Tabell 8. Dimensionering diken 

Dike Flöde (l/s) 

1 83 

2 358 

3 1872 

4 123 

5 288 

6 61 

7 573 

8 237 

9 128 

10 323 

11 193 

12 893 

13 168 

14 176 

 

Då dikenas bredd och lutning varierar beroende på var de är placerade och hur mycket plats som 

finns mellan väg och kvartersmark krävs en utförligare utredning för att utreda kapacitet i hela 

dikessystemet. Generellt bör öppna gräsdiken användas där det finns plats och där det finns ont om 

plats mellan väg och kvartersmark¸ exempelvis vid Tegelbruksvägen, kan krossdiken användas. 
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Figur 15. Diken (heldragna linjer) och dagvattenledningar (streckade linjer) inom planområdet. Översiktliga avrinningsområden 
till dikena är markerade i olika färger. 
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7.4.2 Kapacitetsbedömning av Dagvattenledningar 

Inmätning av dagvattenbrunnar och överslagsmässiga beräkning av kapacitet har gjorts för de två 

befintliga dagvattenledningarna inom området samt för planerad dagvattenledning vid 

Grankällevägen.  

Kapaciteten i befintliga ledningar har beräknats utifrån erhållet ledningsunderlag samt inmätta höjder 

för vattengång i befintliga dagvattenbrunnar. För att beräkna kapaciteten i de befintliga 

betongledningarna har Colebrooks formel använts med antaget värde för råhet k=1 mm för ledning 1 

och 3. För planerad ledning i Gankällevägen har råhet k =0,2 mm använts. Minsta lutning längs 

ledningssträckan har använts vid beräkningar. Beräkningarna är gjorda utifrån trycknivå vid fylld 

ledning. Om trycknivån ökar till marknivå kan det finnas ytterligare marginal beroende på hur djupt 

ledningen ligger och marknivå uppströms och nedströms. Kapacitet i befintliga ledningar redovisas i 

Tabell 9. 

Tabell 9. Dimension och kapacitet i befintliga ledningar 

Ledning Dimension (mm) Lutning (‰) Nuvarande kapacitet (l/s) 

L1 300 2,75 50 

L3 250 120 216 

 

Flödet från uppströms områden till respektive ledning har beräknats vid ett 10-års regn med 10 min 

varaktighet och dimension för att klara att avleda flödet har föreslagits. Flöden för ett 100-års regn har 

också beräknats för att ta fram förslag på hur skyfall kan hanteras i områden beroende av ledningar. 

För 100-års regn har en varaktighet på 30 min använts samt en avrinningskoefficient för hela området 

på 0,6 för att ta hänsyn till naturmarkens fördröjande förmåga men också att marken blir mättad och 

att en större del av nederbörden då avrinner ytligt. Föreslagen dimension på ledning för att klara 

avledning av 10- och 100-års regn med varaktighet på 10 minuter respektive 30 minuter samt 

klimatfaktor 1,25 har redovisats i Tabell 10 och Figur 4.  
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Tabell 10. Kapacitet vid fylld ledning för befintliga och erfordrade dagvattenledningar inom planområdet samt föreslagna 
dimensioner. 

Ledning Dim. flöde 

10 år 10 min 

(l/s) 

Dim. flöde 100 

år 30 min (l/s) 

Föreslagen 

dimension 

10 år 10 min 

(mm) 

Kapacitet med 

föreslagen 

dimension (l/s) 

Föreslagen 

dim. 100 år 30 

min (mm) 

Kapacitet 

föreslagen dim 

100 år 30 min (l/s) 

L1 810 1150 800 1340 800 1340 

L1 alt 2 - - 300 PE 120 - - 

L2  70 260 300 100 500 320 

L3 160 660 300 350 400 1350 

 

Konditionen för ledning 1 har efter filmning av ledningen visat sig vara mycket dålig och ledningen 

kommer läggas om. I samband med omläggning föreslås ökning av dimensionen till 800 mm och att 

lutningen på första delen längs tennisbanan ökas till 10 promille. Enligt kontakt med kommunen 

planeras eventuellt omläggning med en ledning i plast med dimension 300 mm varför även detta 

redovisas i Tabell 10.  

En ny dagvattenledning, L2, med lutning 7 promille har föreslagits för lågpunkt vid Grankällevägen. 

För att klara dimensionerande flöde bör ledningen ha en diameter på minst 300 mm. Ökas diametern 

till 400 mm finns även kapacitet att avleda 100-års regn från lågpunkten. 

Konditionen för ledning 3 har efter filmning visat sig vara god. Om omläggning ändå skulle bli aktuellt 

bör dimensionen ökas till 300 mm för att säkerställa kapacitet även vid större regn.  

7.5 DAGVATTENHANTERING VID SKYFALL 

Vid skyfall rekommenderas höjdsättning så att avledning kan ske ytligt utan att skada människor och 

byggnader. För de tre lågpunkterna där avledning i diken inte är möjligt måste ledningarna antingen 

dimensioneras för att klara ett skyfall eller säkerställa att vatten kan fördröjas tills tillräcklig kapacitet 

finns i ledningarna. Det finns ingen exakt definition för skyfall men i denna utredning har ett 100-års 

regn med 30 min återkomsttid och klimatfaktor 1,25 använts vilket ger en nederbörd på ca 56 mm. 

Anledningen till att en längre varaktighet har valts för 100-års regn är att det tar längre tid innan 

naturmarken hinner bidra med ökat flöde än för de hårdgjorda ytorna.  

Stora regnvolymer medför en högre avrinningskoefficient för områden med mycket naturmark. 

Genomsnittlig avrinningskoefficient för planområdet är 0,36. För att analysera volymerna som avrinner 

mot lågpunkterna inom planområdet har därför avrinningskoefficienterna räknats upp till 0,6 vid 

beräkningar för skyfall. Detta är i linje med rekommendationer från Svenskt vattens p110 och MSB 

vägledning för skyfall (2017). 

Analys har gjorts i Scalgo Live över vilket bidrag som kommer från omkringliggande kvartersmark 

samt ökat flöde om kommunen väljer att leda avrinning från föreslagna diken längs Tegelbruksvägen 

till lågpunkten vid tennisbanan. I Scalgo simuleras olika regnmängder för att visa avrinningsvägar och 

lågpunkter.  För analysen har en nederbördsmängd på 35 mm använts för att efterlikna förhållandena 

vid skyfall och en avriningskoefficient på 0,6. Höjddata erhållet från Tyresö Kommun samt inmätning 

gjord av WSP har använts som underlag i analysen. Resultatet över hela området kan ses i Figur 16. 

Då många faktorer påverkar den faktiska avrinningen och avrinningsvägarna från ett område ska 

resultaten endast ses som en uppskattning över var problem kan uppstå vid skyfall. För att få tydlig 

bild av avrinningen från området där hänsyn tas till avrinning från både hårdgjorda ytor och naturmark 

krävs modellering. 
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Figur 16. Flödesvägar och områden med risk för stående vatten från analys i Scalgo Live. Nederbörd på 35 mm har använts för 
att efterlikna förhållandena vid ett skyfall och avrinningskoefficient 0,6. 
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Ur Figur 16 syns tydligt att befintlig lågpunkt vid tennisbanan översvämmas vid skyfall och att 

avrinning sker vidare mot Kornknarrvägen över kvartersmark. Till vänster i Figur 17 redovisas 

översvämningsytan om ingen avledning sker via ledning vilket kan liknas vid dagens situation då 

ledningen är i mycket dåligt skick. Till höger redovisas situationen om befintlig ledning läggs om med 

en ny D300 PE ledning. Skillnaderna i utbredningsområdet för översvämningen är mycket små men 

det minskar något och vidare avrinning över kvartersmark upphör med D300 PE ledning enligt analys i 

Scalgo Live.  

  

Figur 17. Översvämningsrisk utan ledning från Tegelbruksvägen till vänster och med D300 PE ledning till höger. 

Om befintlig ledning läggs om med en 800 ledning men ingen ändrig i höjdsättning görs inom 

fastigheten som tennisbanan ligger på kvarstår risken för översvämning. Detta beror på att dagvatten 

som avrinner inom och mellan fastigheterna fyller upp lågpunkten och inte kan avrinna mot befintlig 

brunn vid tegelbruksvägen. Detta sker även om allt dagvatten från väg och diken avleds i föreslagen 

ledning. Om höjdsättningen ändras eller en ny brunn anläggs i lågpunkten och ansluter till föreslagen 

D800 ledningen sker ingen översvämning i lågpunkten enligt analys i Scalgo.  
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Figur 18. Översvämningsrisk med 800 ledning från Tegelbruksvägen till Kornknarrvägen från analys i Scalgo Live. 

För att begränsa översvämningen krävs att ca 2770 m3 fördröjs om ledningen läggs som en 300 mm 

PE ledning. För att fördröja denna volym kan antingen en öppen nedsänkt yta skapas på fastigheten 

alternativt ett underjordiskt magasin med avtappning till befintligt nät när kapacitet finns. Utbredning av 

hur stor yta som behövs om den görs 1 m djup från lägsta punkt till marknivå kan ses i Figur 19. 
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Figur 19. Ungefärlig yta som krävs för att fördröja avrinning vid 100-års regn med 30 minuters återkomsttid om befintlig ledning 
byts ut mot ny D300 PE ledning. 

Vid större regn finns risk att avrinning sker över kvartersmark vilket även sker i dagsläget. Ur Figur 16 

syns även ett område utanför planområdet vid korsningen Kornknarrvägen och Finborgsvägen med 

risk för stående vatten. Från Kornknarrvägen, där avledning är beroende av befintliga ledningar, 

måste säker avledning längs vägar eller diken säkerställas då befintliga ledningar inte har tillräcklig 

kapacitet för att klara större regn. Genom att fördröja dagvatten på den utpekade ytan i Figur 19 

minskar risken för potentiella problem nedströms.  

Avrinning som sker mot ledning 2 och 3 avrinner idag över kvartersmark och sedan ut i kalvfjärden 

och situationen bör inte förändras nämnvärt i samband med de nya förutsättningarna inom 

planområdet. Det finns mycket begränsat utrymme för fördröjningslösningar uppströms de båda 

ledningarna men så länge öppna flödesvägar över kvartersmark behålls vid ledning 2 och 3 är risken 

för skador på grund av stående vatten liten då flödet obehindrat kan ta sig hela vägen till recipienten, 

se Figur 20. För att undvika avrinning över kvartersmark kan ledningarna läggas med ökade 

ledningsdimensioner enligt förslag i Tabell 10 eller öppet dike och att området görs till u-område i plan. 
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Figur 20. Flödesvägar från lågpunkt vid ledning 2 överst och ledning 3 nederst. 

8 KONSEKVENSER AV FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

Med föreslagna lösningar bedöms mängden föroreningar inte att öka vid planerad bebyggelse jämfört 

med dagsläget och erforderliga fördröjningsvolymer från allmän platsmark kan hanteras i växtbäddar 

och damm. Fördröjningsvolym från kvartersmark hanteras genom infiltration i grönyta och avledning 

och infiltration i diken. För att infiltration i grönyta skall vara möjligt inom kvartersmark krävs att 

tillräcklig andel grönyta behålls inom kvartersmark vilket är svårt att reglera. Blir andelen hårdgjord yta 

inom kvartertersmark mycket högre än i dagsläget måste växtbäddarna dimensioneras för högre 

flöden.  

Största delen av de ökade flödena vid planerad bebyggelse kommer från klimatfaktorn och inte från 

ökad avrinningskoefficient inom planområdet. Detta innebär att ökningen kommer ske oavsett om 

planerade förändringar genomförs eller om befintliga förhållanden behålls. Genom åtgärder i form av 

ökade ledningsdimensioner och fördröjningsytor minskar risken för skador på bebyggelse vid skyfall.  

I samband med att verksamhetsområde för spillvatten inrättas kommer eventuell spridning av 

näringsämnen och andra föroreningar från enskilda anläggningar som inte underhålls korrekt minska. 

Detta tillsammans med Föreslagna reningslösningar för dagvatten förbättrar förutsättningarna för 

Kalvfjärden att uppnå MKN. 
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9 REKOMMENDATIONER 

 Vägar och fastigheter bör skevas mot diken och i största möjliga mån ha en lutning som ger 

avrinning mot kalvfjärden.  

 För att säkerställa kapacitet i diken krävs mer detaljerad projektering av dikena där antal diken 

samt släntlutning och dikeslutning fastställs för att kunna uppskatta kapacitet och 

möjligheterna till fördröjning och rening.  

 Säkerställa kapacitet i befintligt ledningsnät i Finborgsvägen för tillkommande flöden i 

samband med projektering av diken. 

 Grönyta inom fastigheter bör bevaras i största möjliga mån för att optimera möjligheterna för 

hantering av dagvatten inom fastigheter och minska andelen hårdgjord yta.  

 Utförligare utredning av befintlig damm bör göras för att säkerställa att området har möjlighet 

att hantera ökat flöde. 

 Säkerställa att ingen ny bebyggelse sker som förhindrar avrinning vid skyfall från utpekade 

lågpunkter. 

10 SLUTSATSER 

Resultatet av planändringen är att belastningen av samtliga ämnen ökar, om planförslaget genomförs 

utan reningsåtgärder. För att minska mängden föroreningar som når recipienterna krävs rening av 

dagvattnet. För fastigheterna närmst kalvfjärden finns ingen möjlighet till gemensam rening eller 

fördröjning innan det når recipienten annat än inom kvartersmark. Avrinning från dessa områden 

bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå satta MKN negativt då föroreningshalterna från 

kvartersmark är låg. Med föreslagna lösningar för rening och fördröjning bedöms inte förutsättningarna 

för att uppnå MKN i kalvfjärden påverkas.  

Vid 100-års regn med 30 minuters varaktighet krävs fördröjning uppströms tennisplanen. Om 

ledningsdimensionen ökas till 800 mm kan avledning av 100-års regn ske utan att fördröjning krävs 

om befintlig lågpunkt ansluts till ledningen. Nedströms Kornknarrvägen behöver ytlig avledning längs 

väg eller i dike säkerställas till befintlig damm och översvämningsyta då befintligt ledningsnät ej är 

dimensionerat för 100-års flöden.  

För område uppströms ledning 2 och ledning 3 finns liten möjlighet till fördröjning uppströms 

ledningarna och vid högre flöden än vad ledningarna är dimensionerade för sker avrinning ytligt över 

kvartersmark ut till Kalvfjärden.  
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