
 

 

 

 

Dammutredning Inre Brevik 

Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WRS AB | Östra Ågatan 53 | 753 22 Uppsala | Tel 018-17 45 40 | www.wrs.se | info@wrs.se | 

Certifierade enligt ISO 9001 och 14001 

TITEL Dammutredning Inre Brevik 

RAPPORTNUMMER 2019-1426-A 

BESTÄLLARE Tyresö Kommun 

FÖRFATTARE Linus Halvarsson. Jonas Andersson, WRS AB 

GRANSKNING Jonas Andersson, WRS AB 

UTGÅVA/STATUS Uppdaterad 

DATUM 2019-10-23 

OMSLAGSBILD Linus Halvarsson, WRS AB 

 

 

mailto:info@wrs.se


 

 

Dammutredning Inre Brevik, WRS AB, 2019-10-23 

3(20) 

Sammanfattning 

En dagvattendamm vid Ugglevägen i Inre Brevik i Tyresö kommun har utträtts i samband 

med detaljplaneläggning av Tegelbruket etapp 11. I utredningen har undersökts om 

dammen kan förväntas ge tillräcklig rening för att kompensera för den ökade belastning 

av föroreningar som förväntas från planområdet samt etapp 13 och 17 som också tangerar 

dammens avrinningsområde. I arbetet har även andra möjliga åtgärdsplatser för 

fördröjning och rening av dagvatten i dammens avrinningsområde undersökts 

översiktligt.  

Även dammens och angränsande dagvattensystems förmåga att hantera stora flöden har 

undersökt.  

I arbetet har dammens avrinningsområde analyserats utifrån kartunderlag och fältbesök. 

Inmätning och fältkontroll av dammen har också utförts.  

Utredningen visar att dagvattendammen är för liten för att effektivt avskilja 

dagvattenföroreningar (utifrån den teoretisk beräknade belastningen) och att dammen 

endast marginellt bidrar med flödesutjämning. För att minska föroreningsbelastningen på 

havet från avrinningsområdet kan dock åtgärder vidtas på andra platser i 

avrinningsområdet; vid masshanteringsområdet, strandängen nedströms dammen och 

eventuellt vid tennisplanen. Den prickmark som finns i detaljplanen norr om dammen 

skulle eventuellt också kunna utnyttjas som en översilningsyta för att rena dagvatten. De 

praktiska och fastighetsmässiga förutsättningarna för detta behöver undersökas vidare.  

För att säkerställa säker avrinning vid skyfall bör lågstråken och lågpunkter reserveras i 

detaljplanen för etapp 11 för skyfallshantering. 

Fastigheterna på Kornknarrsvägen 12 och 17 bör säkras från översvämning vid skyfall 

genom att möjliggöra sekundära avrinningsvägar. Detta är speciellt viktigt då byggnader 

på Kornknarrsvägen 17 annars riskerar att skadas. 
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1 Inledning 

Tyresö kommun önskar utreda en dagvattendamm för ett område i Inre Brevik i Tyresö 

kommun i samband med detaljplaneläggning av Tegelbruket etapp 11 på Brevikshalvön. 

Utredningen syftar till att utreda om flödes- och reningskapacitet finns i befintlig damm 

och om tillräcklig kapacitet finns för att hantera framtida flöden och reningsbehov som 

blir ett resultat av pågående och kommande planläggning i området. 

Östra Tyresö detaljplaneläggs i syfte att bättre möjliggöra permanentboende i området 

genom att kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Syftet med 

planläggningen är även att skapa större byggrätter för fastigheterna i området. 

Utbyggnaden av vägar och gång- och cykelbanor samt större byggrätter innebär större 

andel hårdgjord yta i området, vilket riskerar att leda till större dagvattenflöden. 

I samband med arbetet med detaljplanen för Tegelbruket etapp 11 framkom att dagvatten 

inom delar av planområdet är beroende av fördröjning och rening i en befintlig damm 

som ligger utanför planområdet. Kommunen behöver få större kunskap om dammens 

kapacitet för att kunna säkerställa att dagvatten kan omhändertas på ett bra sätt, och för 

att kunna ta höjd för eventuella dagvattenåtgärder som krävs i det pågående planarbetet 

för Tegelbruket etapp 11. 

Dammens storlek är utifrån inmätningar uppskattad till ca 300 m2. Ett område på 

ytterligare ca 300 m2 runt dammen kan översvämmas kraftiga regn innan vattnet rinner 

över vägen. Avrinningsområdet till dammen är cirka 40 hektar. 

1.1 Syfte 

Syftet med utredningen är att fastställa dammens kapacitet att klara 10- och 100-årsföden 

samt vilken rening som kan förväntas i dammen utifrån hur den ser ut i dag. Utredningen 

ska även visa hur dammen påverkas av flöden från nya planerade detaljplaner inom etapp 

11, 13 och 17,  

Utredningen ska också visa på andra möjliga platser där dagvatten kan renas i 

avrinningsområdet och vilket bidrag dessa platser har. 

1.2 Utförande 

WRS AB har på uppdrag av Tyresö kommun utrett den befintliga dagvattendammen i 

Inre Brevik. Utredning har gjorts genom att studera befintligt kartunderlag, inmätningar i 

fält samt genom beräkningar utifrån aktuell kunskap om dagvattendammars 

reningsförmåga. Inmätningarna och besiktning av dammen gjordes 2019-08-14. 

2 Förutsättningar 

2.1 Befintlig dagvattendamm 

Dagvattendammen ligger längs Ugglevägen i detaljplaneområde Ugglevägen etapp 9 på 

Brevikshalvön i Tyresö kommun. Dammen ligger på kommunal mark och gränsar till 

privata fastigheter på låglänt och delvis sank mark (Figur 1). Den låglänta marken norr 

och nordväst om dammen är reserverad i detaljplanekartan för att vara ”tillgänglig för 

dagvattenendamål”. Inmätningar som gjorts i uppdraget visar att dammen har en 
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vattentäkt area på ca 300 m2 och det djupaste delarna som inmätningen kom åt visade att 

dammen är cirka 1 m djup (se vidare avsnitt 3). 

Dammens land- och vattenstränder är bevuxna med främst pestskråp, brevkavledun, gul 

svärdslilja och bladvass. I den västra delen har vegetationen släppt från botten och bildat 

gungfly. 

Utgående ledning från dammen har en dimension på 500 mm och inkommande ledning 

på 450 mm. 

 

Figur 1. Befintlig dagvattendamm i Inre Brevik. Ugglevägen ligger i längst ner i bild. 

De röda sträcken markerar fastighetsgränser och den prickade ytan beskrivs i 

detaljplanekartan som ”Marken ska vara tillgänglig för servitut alternativt ledningsrätt 

för dagvattenendamål” Ortofotot är hämta från Tyresö kommuns kartverktyg. 

2.2 Designparametrar för dagvattendammar 

För att få en bra avskiljning av föroreningar i en dagvattendamm finns fler viktiga 

parametrar att ta hänsyn till. Det viktigaste handlar om att skapa en uppehållstid i 

dammen som är tillräckligt lång för att föroreningarna ska hinna avskiljas. För att 

åstadkomma en bra och kostnadseffektiv rening av dagvattnet (motsvarande de siffror 

som används i dagvattenberäkningsprogrammet StormTac) väljs arean till mellan 1,5 % 

och 2,5 % av det reducerade avrinningsområdet (Pettersson, 1999; Pramsten, 2010). Det 

är även viktigt att dammen får en utformning som gör att så stor andel som möjligt av 

ytan utnyttjas. En långsmal damm är att föredra för att minska andelen stillastående 

vatten (Blecken, 2016). 
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Även dammar som har en yta som är mindre än 1,5 % av det reducerade 

avrinningsområdet kan ha en acceptabel reningseffekt, men för detta krävs att 

utformningen är optimal. Risken för utspolning av ansamlat sediment ökar också om 

dammen är liten i relation till avrinningsområdet. 

För att dagvattendammen ska fungera som fördröjande åtgärd krävs att dammens 

vattennivå kan stiga vid högre flöden. För att detta ska ske krävs att utflödet är mindre än 

inflödet, till dess att en bräddnivå nås. Den area som svämmas över ska inte medräknas i 

dammens yta vid beräkningar av ytbehov ur ett reningsperspektiv. 

2.3 Avrinningsområde 

Dammens avrinningsområde är beräknat till 38,2 hektar och tar emot vatten från flera 

detaljplaneområden. Den största delen utgörs av avrinningsområdet Ugglevägen etapp 9 

och Tegelbruket etapp 11 (Figur 2), två mindre dela utgörs av Fasanvägen etapp 13 samt 

Tinntorp etapp 17. Avrinningsområdet har tagits fram med hjälp av programvaran Scalgo 

Live med höjddata från lantmäteriets höjdmodell 2 x 2 m. Etapp 11 utgör ungefär en 

fjärdedel av avrinningsområdet med cirka 10 hektar mark.  

Avrinningen till dammen sker genom vägdiken och genom ledningsnät i gatan. Baserat 

på flödesvägens längd cirka 1200 m och den blandade flödeshastigheten i diken och 

ledningar tar det cirka 30 min för dagvattnet längst upp i området att rinna till dammen 

(det som kallas för rinntid i flödesberäkningar). 

 

Figur 2. Dagvattendammens avrinningsområde (ARO) och detaljplanegräns för etapp 9 

och 11. Ortofoto: Google satellite. Avrinningsområde: Scalgo Live. 

2.4 Hårdgörningsgrad i området 

Då dammar designas utifrån områdets reducerade yta (eller hårdgjorda yta) är det viktig 

att beräkning av den reducerade ytan för området stämmer. Den reducerade ytan beräknas 



 

 

Dammutredning Inre Brevik, WRS AB, 2019-10-23 

8(20) 

med avrinningskoefficienter som är ett mått på hur mycket vatten som direkt rinner av 

från en yta vid ett regn.  

Enligt branschstandarden P110 (Svenskt Vatten, 2016) har villatomter med större area än 

1000 m2 avrinningskoefficienter på 0,2 till 0,3. Om tomterna är betydligt större än så kan 

avrinningskoefficienterna reduceras. StormTac som är en brett använd dagvattenmodell 

på marknaden ansätter hela villakvarter inklusive vägar med avrinningskoefficienter 

mellan 0,15 till 0,4 (StormTac, 2019), beroende på bland annat tomtstorlek (Tabell 1). 

I dagvattenutredningen för etapp 11 (WSP, 2019) har det ansatts mycket höga 

koefficienter med tanke på tomternas storlek, med motiveringen att antagandet följer 

P110 och StormTac. Dagvattenutredningen för etapp 13 (WRS AB, 2019) anger betydligt 

lägre avrinningskoefficienter. Även resonemangen i dagvattenutredningen för etapp 13 

grundar sig på avrinningskoefficienter från P110, där kvarteren delats upp i olika 

markanvändningstyper som sedan sammanvägts. 

Beräkningarna i dagvattenutredningen företapp 13 är bättre motiverade och tar hänsyn till 

att avrinningskoefficienten kan reduceras för stora tomter vilket anges i P110. Eftersom 

beräkningarna för avrinningskoefficienterna grundar sig på de olika ytornas storlek i 

etapp 13 skulle en applicering av metoden på hela avrinningsområdet ge mer exakta 

koefficienter. Detta då ytorna i avrinningsområdet skiljer sig från ytorna i etapp 13. Det är 

dock tidskrävande att göra den kartering som då behövs och resultatet förväntas likna det 

för etapp 13. 

Tabell 1. Sammanställning av avrinningskoefficienter för tomtmark från olika 

källor samt viktade avrinningskoefficienter från dagvattenutredningarna för 

etapp 11 och 13. 

 Min Max Före planändring  Efter planändring 

P110, tomter > 1000 m2 0,2 0,3   

StormTac, villakvarter ink. gator 0,15 0,4   

Dagvattenutredning etapp 11     0,31 0,42 

Dagvattenutredning etapp 13     0,15 0,21 

 

2.5 Föroreningsbelastning i avrinningsområdet 

Föroreningsbelastningen från dagvattnet till dammen har beräknats med modellverktyget 

StormTac med avrinningskoefficienter motsvarande de som använts i etapp 13, där 

hänsyn tas till större hårdgjord yta på fastigheterna samt större vägyta. 

Avrinningsområdet har karterats som mindre förorenat villaområde med tanke på att 

dagvattnet avleds genom gröna vägslänter och diken och på stora tomter med mycket 

växtlighet. Med det nya byggrätterna har belastningen från biltrafiken beräknats öka 

något. Belastningen av fosfor beräknas öka med cirka 0,4 kg (Tabell 2) på grund av att 

mer vatten avrinner samt att vägarna beräknas avge något mer fosfor. Det är viktigt att 

komma ihåg att beräkningarna bygger på schablonhalter och att parametrarna har relativt 

stor osäkerhet. 
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Tabell 2. Föroreningsbelastning (kg/år) till dammen före och efter utbyggnad 

i etapp 11, 13 och 17. Belastning av näringsämnen (P och N), tungmetaller, 

suspenderat material (SS), olja och organiska föroreningar 

Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP 

Före utbyggnad 7,2 75 0,25 0,77 3,2 0,017 0,11 0,22 0,00064 1700 13 0,024 0,0017 

Efter utbyggnad 7,6 80 0,25 0,83 3,5 0,019 0,11 0,22 0,00082 1900 15 0,028 0,0023 

2.6 Kompletterande dagvattenhantering i området 

I praktiken fördröjs och renas dagvattnet i området genom att på vissa platser avrinna från 

vägar i gröna dikesslänter samt att vattnet rinner genom bevuxna diken där viss 

avsättning kan ske. Tomterna i området är relativt stora med mycket grönytor där 

regnvatten fördröjs och föroreningar kan fastläggas (Figur 3). Vägarna har överlag 

försetts med vägdiken där föroreningar kan fastläggas i dikeskanten då vattnet avrinner 

(Figur 4). Det förekommer även brunnar i gatan viket leder vattnet via dagvattennätet mot 

de öppna dikena (Figur 5). 

 

Figur 3. Exempel på ytor i avrinningsområdet: Foto: Google street view.  

Med tanke på att mycket av dagvattnet rinner från stora gröna fastigheter i öppna diken 

bör markanvändningen i detta område kunna klassas som mindre förorenande, jämfört 

med mer tätbebyggda villaområden. Det innebär att framförallt större partiklar som 

annars skulle kunna transporteras ner till den lilla dammen fastnar/ligger kvar på tomter 

och i diken. 

Jordarterna i avrinningsområdet går från urberg på höjderna till postglacial lera vid 

dammen. Det är troligt att vatten till viss del kan infiltrera moränmarken mellan berget 

och leran. Dock väntas ingen signifikant infiltration. 
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Figur 4. Dikesslänter i avrinningsområdet. Vatten kan silas och infiltrera i slänterna. 

 

Figur 5. Dagvattenledningar är lagda i flera gator inom etapp 9. Denna brunn kommer 

dock ha svårt att ta emot vatten då den ligger upphöjd. 

3 Resultat av inmätning och fältkontroll 

3.1 Kontroll av dammen 

Den 14 augusti 2019 utfördes ett fältbesök med inmätningar av dammens omfattning och 

djup (Figur 6). Inmätning utfördes i höjdsystemet RH2000. Utifrån inmätningarna kan 

dammens yta beräknas till 300 m2. Dammens vattenyta låg vid mättillfället på +3,27 m.  
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Figur 6. Inmäta punkter kring dammen. Ortofoto: Tyresö kommuns kartverktyg, 

Höjdkurvor, höjdmodell 2x2: Scalgo Live, Lantmäteriet (geodatasamerkan).  

Dammens översvämningsplan kunde uppskattats utifrån lågpunkten i vägen vilken mättes 

in till +3,81 m samt övriga inmätningar och lantmäteriets höjdmodell. Om dammen fylls 

upp till vägkanten uppskattas att vattenytans utbredning blir 950 m2 inklusive dammen 

vilket visas i Figur 7. Detta skulle kunna ske vid kraftigare regn än 10-årsregn där vattnet 

avrinner på markytan och inte begränsas av dagvattenledningarna. 

 

Figur 7 Inmäta punkter kring dammen samt en uppskattad utbredning av dammen 

innan bräddning över Ugglevägen. Ortofoto: Tyresö kommuns kartverktyg, 

Höjdkurvor, höjdmodell 2x2: Scalgo Live, Lantmäteriet (geodatasamerkan). 
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Om dammen skulle översvämmas indikerar inmätningen av vägen att vattnet kommer 

rinna över vägen vid spillvattenpumpstationen och vidare i diket (Figur 7). I de 

ritningsunderlag av vägen som projektet haft tillgång anges en större höjdskillnad än 

inmätningen visade vilket ger en mindre risk för översvämning av fastigheten söder om 

vägen. Skillnaden kan bero på mätosäkerhet i inmätningen eller att ritningarna inte 

stämmer till fullo. 

Inmätningarna visade att dammen fortfarande var ganska djup i mitten och djupaste 

mätpunkten var 1 m under vattenytan. Botten i mitten var mycket lös och försvårade 

inmätningen.  

 

Figur 8. Dammen sedd från sydväst. Runt dammen växter bl.a. bredkaveldun, gul 

svärdslinja och perstskråp. Närmast utloppet finns bladvass. 

Eftersom vattnet i dammens kanter, i vegetationsbältet, står relativt stilla så bidrar dessa 

ytor inte så aktivt till reningen. 

3.2 Inventering av åtgärdsplatser i dammens 
avrinningsområde 

I avrinningsområdet finns några enstaka platser där vattnet rinner över kommunal mark 

eller annan mark som kan avsättas för vattenrening/fördröjning. Enligt kartunderlagen 

finns tre platser där åtgärder skulle kunna utföras. Vid masshanteringsområdet, vid 

strandängen och vid tennisplanen som dock inte är kommunal mark (Figur 9). Framförallt 

strandängen och området intill masshanteringen lämpar sig för enkla åtgärder som 

översilningsytor, våtmarksdelar eller mindre dammar. Vid tennisplanen kan eventuellt 

diket grävas fram och bräddas vilket skapar ett filtrerande system. Alternativt kan en liten 

våtmark skapas. 
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Figur 9. Åtgärdsplatser inom avrinningsområdet (röd linje) lokaliserade på kommunal 

mark (turkost) och vid tennisbanan där dagvattnets flödesväg går (gulstreckat). Lila 

linje visar detaljplanegrännserna. Flygfoto: Tyresö kommuns kartverktyg. 

3.2.1 Åtgärdsplats masshanteringsområdet 

Bredvid masshanteringsplatsen rinner vattnet i ett lågstråk där vattnet kan dämmas för att 

skapa våtmarksmiljöer och/eller översilning vid sidan av diket. Åtgärden är relativt enkel 

och går ut på att diket läggs igen på en eller två platser med makadam, vilket tvingar upp 

vattenytan. Vattnet tillåts rinna igenom/över fyllningen vilket skapar ett brett översilande 

flöde nedströms. Denna procedur kan upprepas på några platser (i Figur 10 på tre platser). 

Totalt kan 1000 – 1200 m2 mark dämmas till våtmark i detta område.  

 

Figur 10. Åtgärdsplats masshanteringsområdet. Vid sidan av masshanteringen (i 

sydost) rinner vattnet i ett lågstråk som enkelt kan dämmas. Ortofoto: Google satellite 
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Om totalt 500 m2 blötläggs motsvarar det ungefär 1,5 % av den reducerade ytan. En sådan 

vattenyta förväntas kunna avskilja en stor del av partiklarna som transporteras, totalt cirka 

50 % av fosforbelastningen. Denna åtgärd motsvarar ungefär att ett kg fosfor fastläggs 

per år. 

3.2.2 Åtgärdsplats strandäng 

Samma metod som beskrivs för masshanteringsområdet kan även appliceras på 

strandängen genom att sätta igen dikesfåran och dämma upp vattnet någon decimeter på 

en eller två ställen (Figur 11). Tillsammans med dammen behöver ytorna motsvara 1,5 % 

av avrinningsområdet, alltså cirka 600 m2. Denna yta finns tillgänglig på strandängen 

men måste delas in i flera sektioner vilket kan påverka sedimentationen. Även en lågt 

tilltagen avskiljning ger tillräckligt med fosforavskiljning för att motverka den förväntade 

ökningen från planområdet. 

 

Figur 11.Åtgärdsområde strandäng. Vattnet kan dämmas upp vid några platser och 

skapa våtmarksytor med översilning nedströms. Ortofoto: Google satellite 

3.2.3 Åtgärdsplats tennisplan 

Tennisplanen är inte kommunal mark vilket försvårar åtgärder. De åtgärder som skulle 

fungera är att gräva ut en våtmark på platsen. Detta kräver dock en del schakt och yta som 

tas i anspråk. Den uppritade ytan bredvid tennisplanen (Figur 12) motsvarar något mer än 

de 1,5 % vattenyta som krävs för att även de mindre partiklarna ska sedimentera. Denna 

åtgärd skulle ta cirka 50 % av fosforbelastningen, ungefär 1 kg. 
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Figur 12. Åtgärdsområde tennisplan. Möjligen kan en våtmark anläggas vid sidan av 

tennisplaen. Ortofoto: Google satellite 

4 Beräknade flöden och dammens 

dimensionering 

4.1 Dimensionerande flöden 

Flöden i avrinningsområdet är beräknade med den rationella metoden enligt 

branschstandard P110 (Formel 1) (Svenskt Vatten, 2016). 

Formel 1. Rationella metoden, beräkning av dimensionerande flöde  

 Qdim = dimensionerande flöde [l/s] 

 A = avrinningsområdets area [ha] 

 φ = avrinningskoefficient [-] 

 i(tr) = dimensionerande nederbördsintensitet [l/s ha], beror på 

 regnets återkomsttid 

 kf = klimatfaktor [-] 

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓 

Rationella metoden är en statistisk överslagsmetod som lämpar sig för mindre områden 

(upp till cirka 50 hektar) med liknande rinntider inom området. Efter 30 minuter bidrar 

hela avrinningsområdet till dammens flöde. Det är också då det maximala flödet nås. 

Beräkningarna visar att flödet till dammen vid ett 10-årsregn är cirka 800 l/s eller 1000 l/s 

när klimatfaktorn inkluderas (Tabell 3). I Tabell 4 visas flödena i ett framtida scenario där 

de ny större tomträtterna bebyggts. 
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Tabell 3 Flöden till damm med dagens förhållanden (med fullt byggda 

byggrätter). 

Område 
 

Markanvändning 
 

Φ DV-utredning 
 etapp 13 

Area 
[ha] 

Areared 
[ha] 

q10  
[l/s] 

q10 ink. Kf. 
[l/s] 

Etapp 9 Stora byggrätter 0,21 20,1 4,2 488 611 

Etapp 11 Små byggrätter 0,15 10 1,5 174 217 

Etapp 13 Små byggrätter 0,15 2,7 0,4 47 59 

Etapp 17  Små byggrätter 0,15 5,4 0,8 94 117 

 Totalt 0,18 38,2 6,9 803 1003 

 

Tabell 4. Flöden till dammen när övriga etapper byggts ut (med fullt byggda 

byggrätter). 

Område 
 Markanvändning   

Φ DV-utredning 
 etapp 13 

Area 
[ha] 

Areared 
[ha] 

q10  
[l/s] 

q10 ink. Kf   
[l/s] 

Etapp 9 Stora byggrätter 0,21 20,1 4,2 488 611 

Etapp 11 Stora byggrätter 0,21 10 2,1 243 304 

Etapp 13 Stora byggrätter 0,21 2,7 0,6 66 82 

Etapp 17  Stora byggrätter 0,21 5,4 1,1 131 164 

  Totalt 0,21 38,2 8,0 930 1160 

 

Dessa beräkningar är gjorda utan att beakta ledningsnätets kapacitet. I det digitala 

kartunderlaget över dagvattenledningar anges ledningsdimensionen direkt uppströms 

dammen till 450 mm, vilket ger ett flöde på cirka 380 l/s beräknat med Mannings formel 

(Tabell 5) med fyllda rör. Detta betyder att dagvattennätet är byggt för att fördröja vatten 

i sig självt i vägdiken och lågpunkter. Flödet i rören ökar med högre tryck och för att helt 

fastställa ledningsnätets kapacitet krävs att det modelleras. 

Tabell 5. Parametrar för Mannings formel. 

Höjd in Höjd ut höjdskillnad Längd Lutning 
Mannings 

skrovlighet 
Flöde 

fullt rör 

m m m m   l/s 

6,72 5,72 1 80 1,25% 0,011 380 

 

Dammens utlopp begränsas av en kulvert under Ugglevägen. Trummans vattenförande 

kapacitet har uppskattats med Mannings formel till 450 l/s vid vatten upp till trummans 

överkant och 700 l/s med vattenytan i höjd med vägens kant. Kapaciteten i 

utloppstrumman är alltså betydligt större än i inloppsledningen. Detta gör att normala 

flöden inte kommer att flöda över vägen och inte heller kommer dämma upp i hela 

översvämningsplanet. 

Flödet från etapp 11 begränsas genom den 300 mm ledning som anlagts från vägen vid 

tennisplanen. WSP har i dagvattenutredningen beräknat att denna lednings kapacitet till 

120 l/s. Både i nuvarande situation och i framtiden överstigs kapaciteten vid 10-årsflöden 

vilket gör att lågpunkten bildar ett fördröjande steg för dagvattnet. Detta gör att 

belastningen på dammen inte ökar vid normala flödesevent. Det är viktigt att tillse att 
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ingen byggnad placeras inom denna lågpunkt. Mark måste reserveras i planen för att 

fungera som fördröjningsplats för kraftiga regn. 

  

Figur 13. Avrinningen från etapp 11 mot dammen går till största del genom 

dagvattenledningen det instängda området vid tennisplanen. Ortofoto: Google 

satellite. 

4.1.1 100-årsflöden 

Rationella metoden har använts för att uppskatta 100-flöden. Avrinningskoefficienterna 

ökar då en större del av regnvattnet rinner av på ytan vid kraftigare regn än vid 10-årsregn 

(Svenskt Vatten, 2016). Det finns ingen standard för hur mycket koefficienterna kan 

förväntas öka och avrinningen för olika marktyper ökar olika mycket. Vi har här 

uppskattat att avrinningskoefficienterna ökar till 0,5 för området. Flödet vid ett 100-

årsregn beräknas då bli kring 4700 l/s eller 5900 l/s om klimatfaktorn inkluderas. Detta 

betyder att vatten kommer avrinna ovan mark i lågstråk mot havet. Där lågstråk saknas 

kommer vattnet att dämma upp mot den lägst belägna ytliga utloppspunkten. Det är 

viktigt att det finns lågstråk där vattnet kan rinna mot havet utan att skada byggnader. 

Lågstråket följer i stort sett dagvattenvattenledningarnas och dikenas dragning genom 

avrinningsområdet ner till dammen. Det betyder att det vid skyfall förväntas komma stora 

mängder vatten till dammen (Figur 14). Enligt relationsritningarna för vägen är vägens 

lågpunkt placerad så att vattnet leds mot det öppna dikesstråket på kommunal mark, 

vilket styrks av inmätningen även om denna tydde på mindre marginaler.  
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Figur 14 Lågstråk i avrinningsområdet. Vattnets väg vid kraftiga regn. Modellerat med 

Scalgo live utifrån Lantmäteriets höjddata 2x2 m. Ortofoto: Google satellite. 

Det finns instängda områden både i etapp 9 och 11 som avvattnas via dagvattennätet. 

Dagvattennätet är inte dimensionerat för skyfall och det finns också risk för att 

gallerbrunnar sätts igen av tillflödet av växtmaterial och skräp vilket gör att dessa 

områden riskerar att översvämmas. I det redan utvecklade området etapp 9 finns två 

fastigheter, Kornknarrsvägen 12 och 17, där vatten riskerar att dämmas fram till 

byggnaderna på Kornknarrsvägen 17. Enligt modelleringar i Scalgo Live kommer vatten 

att ställa sig mot huset redan vid 4 mm avrinning förutsatt att gallerbrunnen satt igen och 

inte brädda över vägen förrän vid 10 mm avrinning. Då kommer över 50 cm vatten att stå 

mot husets väggar enligt samma analys. 

Vid ett 100-årsregn med 20 minuters varaktighet beräknas 38 mm nederbörd fallit (utan 

klimatfaktor). Med avrinningskoefficienten 0,5 kommer 18 mm vatten att avrinna till 

lågpunkterna. Avrinningen fördröjs något av avståndet till lågpunkterna. 

För att säkerställa att vatten inte däms mot byggnader vid kraftiga skyfall måste åtgärder 

vidtas. Det kan till exempel lösas med sekundära flödesvägar som klarar ett flöde på över 

1500 l/s. Fler anslutningar till dagvattennätet skulle kunna minska risken för igensättning, 

men dessa ledningar har inte tillräcklig kapacitet utan vatten kommer ändå att dämma upp 

till husen vid ett 100-årsregn.  

Området kring tennisplanen i etapp 11 är även det ett instängt område. Eftersom inga hus 

ligger inom översvämningsområdet skulle detta kunna nyttjas för fördröjning av vatten 

vid kraftiga regn för att minska riskerna på Kornknarrsvägen. Om översvämningsytan 

utnyttjas kommer lågpunkten på Kornknarrsvägen inte att fyllas förrän vid 18 mm enligt 

resonemanget ovan.  
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4.2 Dimensionerande yta för vattenrening 

En damm bör som tidigare beskrevs motsvara minst 1,5 % av det reducerade 

avrinningsområdet för att fungera tillfredställande. Den reducerade ytan i 

avrinningsområdet visas i Tabell 3 och Tabell 4 beräknade utifrån avrinnings-

koefficienterna från dagvattenutredningen till etapp 13. Med denna reducerade yta 

behöver dammen vara cirka 1100 m2 för att rena vattnet i önskad utsträckning idag och 

1200 m2 för att rena vattnet i önskad utsträckning efter utbyggnad i etapp 11, 13 och 17.  

Dagvattendammen är 300 m2 vilket motsvarar cirka 0,4 % av avrinningsområdet och på 

grund av dammens form och växtlighet utnyttjas inte hela dammen. Det är rimligt att 

uppskatta den hydrauliska effektiviteten i denna damm till 30 % av dess yta (Vikström 

m.fl., 2004). Den effektiva specifika ytan för dammen är med denna beräkning 0,12 % av 

det hårdgjorda avrinningsområdet. Detta betyder att dammen är för liten för att fungera 

som ett effektivt reningssteg. Möjligen kan dammen fungera för att ta bort större 

partiklar. Dessa partiklar utgör dock en mindre del av partikelbundna föroreningar 

(Blecken, 2016) och kommer troligen att fastläggas i de öppna dikena.  

Villakvarter med stora tomter och vattenavledning i öppna diken bidrar generellt med 

mindre mängder dagvattenföroreningar då vattnet renas i dess diken på väg mot dammen. 

Det kan vara relevant att ta sedimentprover i dammen för att undersöka om den 

schablonberäknade föroreningsbelastningen stämmer med verkligheten. Utifrån t.ex. 

metallhalter i sedimenten är det möjligt att beräkna den genomsnittliga halten 

föroreningar i det vatten som rinner till dammen. Skulle det visa sig att de verkliga 

halterna är lägre än de teoretiska, så kan det innebära att vattnet renas på sin väg till 

dammen och att behovet för förbättringsåtgärder vid dammen inte är så stora.  

4.3 Föroreningsreduktion vid föreslagna åtgärdsplatser 

Den totala förväntade avskiljningen vid tennisplanen och vid masshanteringsområdet kan 

motverka ökningen av näringsämnen och föroreningar som kommer till dammen och 

havet. Varje enskild åtgärd bedöms klara en reduktion av fosfor och andra 

dagvattenföroreningar motsvarande ökningen från den framtida planändringen i etapp 11, 

13 och 17 i avrinningsområdet (Tabell 6 och Tabell 7). 

Åtgärderna vid tennisplanen kan kombineras med åtgärderna vid masshanteringsområdet 

vilket adderar avskiljningen för de två åtgärderna. Åtgärden vid strandängen får en lägre 

effektivitet om någon av de andra åtgärderna införs, då de åtgärderna redan avskilt en del 

av belastningen. 

Tabell 6. Föroreningsbelastning före och efter rening för vanliga 

dagvattenföroreningar vid masshanteringsområdet. 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP 

Innan rening 3 32 0,1 0,33 1,4 0,0074 0,044 0,088 0,00032 740 5,7 0,011 0,00091 

Efter rening 1,8 25 0,05 0,19 0,65 0,0044 0,024 0,053 0,00022 350 0,86 0,004 0,00032 

 

Tabell 7. Föroreningsbelastning före och efter rening för vanliga 

dagvattenföroreningar vid tennisbanan. 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP 

Innan rening 2,2 23 0,073 0,24 1 0,0054 0,032 0,064 0,00024 550 4,2 0,0081 0,00067 

Efter rening 0,96 16 0,023 0,1 0,27 0,0023 0,011 0,027 0,00013 160 0,63 0,0011 0,0001 
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5 Slutsatser och åtgärdsförslag 

• Dagvattendammen är för liten för att effektivt avskilja dagvattenföroreningar 

(utifrån den teoretisk beräknade belastningen).  

• Dammens förmåga att fördröja flöden är liten eftersom utgående ledningar klarar 

ett större flöde än inkommande ledningar. Dessutom är den möjliga 

magasinsvolymen liten i förhållande till avrinningsområdet. 

• Villakvarter med stora tomter och vattenavledning i öppna diken bidrar generellt 

med mindre mängder dagvattenföroreningar då vattnet renas i dessa diken på väg 

mot dammen. 

• Det framtida flödet till dagvattendammen beräknas mycket olika i de 

dagvattenutredningar som gjorts. 

• För att minska föroreningsbelastningen på havet från avrinningsområdet kan 

åtgärder vidtas vid masshanteringsområdet, strandängen nedströms dammen eller 

vid tennisplanen. Varje enskild åtgärd bedöms klara en reduktion av fosfor 

motsvarande ökningen från den framtida planändringen i etapp 11, 13 och 17.  

• För att säkerställa säker avrinning vid skyfall bör lågstråken och lågpunkter 

reserveras i detaljplanen för etapp 11 för skyfallshantering.  

• Om dammen översvämmas vid kraftiga regn (över 10-årsflöde) kommer vattnet 

enligt inmätningen och relationsritningen för vägen att avrinna mot diket vid 

spillvattenpumpstationen. 

• Byggnaderna på Kornknarrsvägen 17 bör säkras från översvämning vid skyfall 

genom att möjliggöra sekundära avrinningsvägar. Det kan till exempel lösas med 

en vägtrumma eller fler anslutningar till dagvattennätet för att minska 

belastningen på gallerbrunn. 
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