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Sammanfattning 

Värmdö kommun har anlitat Geosigma AB för att utföra en dagvattenutredning för 
planområdet N1 Näverängsvägen. Värmdö kommun önskar förtäta området och omvandla det 
till ett område för permanentboende. Syftet med dagvattenutredningen är att klargöra vilka 
konsekvenser den avsedda exploateringen kan ha för dagvattenflöden från planområdet och 
hur detta kan påverka övriga delar av planområdet och dess recipienter. Området kring 
Näverängsvägen som berörs av dagvattenutredningen är uppdelat i tre delavrinningsområden 
A, B och C, som totalt omfattar cirka 22 hektar. I dagsläget finns inget befintligt fungerande 
dagvattensystem för hela området. Det finns mindre diken längs lokalvägar i området med 
varierande dimensioner och status. I öster finns en befintlig kulvert som avvattnar delar av 
delavrinningsområde C till ett markavvattningsföretag i öster. Om markavvattningsföretaget 
ska klara flödet från allt tillkommande dagvatten behöver diket rensas. 

Flödet från planområdet förväntas öka med mellan 50 – 137 % för delavrinningsområdena, 
därför kommer det att krävas förändringar i dagvattenhanteringen för att omhänderta områdets 
dagvatten utan att skapa problem för fastigheterna i området. 

För att fördröja det dagvatten som bildas på tak och asfaltsytor i delavrinningsområde C 
föreslås att dikeslösningar anläggs med avvattning mot ett markavvattningsföretag i 
anslutning till området. Innan dagvattnet tillrinner markavvattningsföretaget föreslås ett 
fördröjningsmagasin.  

Delavrinningsområde A och B är uppfört på isälvsmaterial med god infiltrationskapacitet, 
vilket gör att jordarna kan omhänderta relativt stora regnmängder. I dessa områden föreslås en 
enklare dagvattenlösning där dagvatten omhändertas inom tomtmark, där stuprörsutkastare 
används för att sprida dagvattnet till infiltrationsgropar med grövre material. Garageuppfarter 
leder dagvattnet mot infiltrationsstråk längs uppfartens sidor där ett grövre material 
underlättar infiltraton. På några platser bedöms en dagvattenlösning med öppna diken och ett 
genomsläppligt material i dikesbotten behövas, där vatten kan perkolera till grundvattnet. 
Denna lösning bedöms tillräcklig för att omhänderta dagvatten som produceras i 
delavrinningsområde A och B.  

Det finns i dag en dagvattenledning, delvis kulverterad, som avvattnar området som mynnar i 
ett markavvattningsföretag öster om delavrinningsområde C. Dagvattenledningen föreslås 
även i fortsättningen att användas, dock behöver den få en större dimension, 400 millimeter, 
på grund av ökade flöden efter förtätningen av området 
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1 Uppdraget 

1.1 Bakgrund  
Värmdö kommun har anlitat Geosigma AB för att utföra en dagvattenutredning för 
planområdet N1 Näverängsvägen med särskild hänsyn tagen till delar av Näverängsvägen där 
risk finns för framtida dagvattenproblem för den nya bebyggelsen. Placeringen av det aktuella 
planområdet kan ses på översiktskartan i Figur 1-1 och i flygfotot i Figur 1-2. Värmdö 
kommun önskar förtäta området och omvandla det till ett område för permanentboende. 
Området används redan i dag till stor del som permanentboende och kommunens målsättning 
är att alla hushåll ska kopplas till det kommunala VA-systemet.  

Under 2009 utförde Tyréns en dagvattenutredning, inom delvis samma område, för Värmdö 
kommun i syfte att utreda möjligheten till förtätning av området. Av olika anledningar 
genomfördes inte förtätningen men nu undersöker kommunen återigen möjligheten till 
förtätning.  

Eftersom skogsområdet i söder föreslås få kommunalt huvudmannaskap vill Värmdö kommun 
säkerställa att avrinningen från skogen inte påverkar bebyggelsen inom planområdet negativt. 
Därför har Geosigma fått i uppdrag att undersöka skogsområdets avrinning. 

1.2 Allmänt om dagvatten 
Dagvatten definieras som ett tillfälligt förekommande vatten som avrinner på markytan vid 
regn och snösmältning. Generellt är ytavrinningens flöde och föroreningshalt kopplad till 
markanvändningen i ett område. Främst är det dagvatten från industriområden, vägar och 
parkeringsytor som innehåller föroreningar. Exploatering av ett tidigare grönområde leder till 
större areal av hårdgjorda ytor och det är därför viktigt att i ett tidigt skede utreda vilka 
konsekvenser detta har på dagvattensituationen.  

Vid lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) används dagvattenlösningar som efterliknar 
vattnets naturliga kretslopp, såsom infiltration i mark, i stället för att leda bort dagvattnet i 
konventionella ledningar. På så sätt minskas mängden dagvatten som behöver tas om hand i 
dagvattennätet och det sker en naturlig rening av dagvattnet. 

1.3 Syfte 
Syftet med dagvattenutredningen är att klargöra vilka konsekvenser den avsedda 
exploateringen kan ha för dagvattenflöden från planområdet och hur detta kan påverka övriga 
delar av planområdet och dess recipienter.  

Syftet med tilläggsutredning är att klargöra om avrinningen från skogsområdet söder om 
Näverängsvägen kan påverka bebyggelsen negativt och om så är fallet vilka åtgärder krävs för 
en fungerande dagvattenhantering. 

Den planerade förtätningen av området kring Näverängsvägen innebär att det kommer att bli 
en ökad andel hårdgjorda ytor. Valet av beläggningsmaterial på ytorna i planområdet påverkar 
hur stor förändringen av dagvattenflödet från planområdet blir efter exploateringen. En 
anslutning till det kommunala dagvattensystemet medför en ökad flödesbelastning på 
dagvattensystemet som kan leda till bräddning av obehandlat spill- och dagvatten. Det är ur 
det perspektivet viktigt att dagvatten från hårdgjorda ytor, såsom vägar, tak och parkering, tas 
omhand inom området i den utsträckning det är möjligt. 
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Utredningen syftar också till att bedöma förutsättningarna för lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD), genom infiltration eller fördröjning, samt till att dimensionera eventuella 
erforderliga LOD-anläggningar. Bedömningen grundar sig på de lokala markförhållandena, 
dimensionerande dagvattenflöden, samt dagvattnets föroreningsgrad.  

Dagvattenhanteringen ska ske i enlighet med Värmdö kommuns riktlinjer för 
dagvattenhantering och utgångspunkten är att den nuvarande vattenbalansen ska upprätthållas, 
vilket innebär att exploateringen inte ska leda till en ökad belastning på det befintliga 
kommunala dagvattensystemet.  

I dagvattenutredningen ingår en hydrogeologisk bedömning av översvämningsproblematiken 
som uppstått i delar av området med syftet att hitta åtgärdsförslag. 

 

Figur 1-1. Översiktskarta som visar planområdets läge i kommunen. 
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Figur 1-2. Flygfoto med planområdets gränser (vit polygon)med delavrinningsområden och 
befintlig bebyggelse, infrastruktur och vegetation. 



 

Grapnummer 

15081 

Uppdragsnummer 

603879 

Version 

2.0 

    

  Sidan 9 (34) 

 

2 Material och metoder 

2.1 Material och datainsamling 
Det insamlade bakgrundsmaterial och data som har använts för att genomföra denna utredning 
är bland annat: 

• Grundkarta med höjddata (erhållet från beställare) 
• Ledningskartor (erhållet från beställare) 
• Jordarts- och jorddjupskarta framtagna med SGUs kartgenerator 
• Dagvattenpolicy för Värmdö kommun, Värmdö kommun, 2012. 
• Dagvattenutredning – Näverängsvägen/Torshällsvägen, Tyréns, 2009 

2.2 Platsbesök i planområdet 
Ett platsbesök genomfördes den 29 april 2015 i planområdet som består av småhus med 
trädgårdar. Planområdet är kuperat med varierande karaktär i området där 
delavrinningsområde A och B, se Figur 2-1, består av torr, sandig mark med tallskog och 
delavrinningsområde C består av fuktig siltmark med blandskog.  

I delavrinningsområde A och B finns få diken längs vägkanter och tomtgränser, vilket tyder 
på att infiltrationskapaciteten i jordarna är tillräcklig för att omhänderta dagvattnet i området. 
I delavrinningsområde C återfinns diken längs vägkanter som samlar upp dagvatten och leder 
det vidare österut.  Dikena är av varierande status där många trummor är delvis igensatta, se 
Figur 2-2. Dagvattnet samlas upp i nordöst och leds genom en kulvert, se Figur 2-3, för att 
tillrinna ett markavvattningsföretag i öster. Markavvattningsföretaget är illa underhållet och 
stora delar av diket är helt eller delvis igenvuxet, se Figur 2-4. Dock verkar diket klara av att 
omhänderta det vatten som tillrinner diket idag.  

Delar av delavrinningsområde C har visat sig vara känsligt för översvämningar. Under 
platsbesöket visade det sig att flera fastigheter längs Astrakanvägen norr om 
delavrinningsområde C har sina stuprörsutkastare riktade ut i slänten ner mot 
delavrinningsområde C.  

Inmätning av vissa diken och ledningar utfördes med RTK-GPS den 22 maj 2015. 
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Figur 2-1. Delavrinningsområde B med torra förhållanden och tallskog. 

 

Figur 2-2. Delvis igensatt trumma längs Näverängsvägen i delavrinningsområde C. 
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Figur 2-3. Dagvattenbrunn vid Näverängsvägen som leder till kulverten som avvattnar 
området. 

 

Figur 2-4. Igenväxt dike i öster som regleras av ett markavvattningsföretag. 
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Ett platsbesök gjordes den 25 november 2015 för att undersöka hur ytavrinningsförhållandena 
och infiltrationsmöjligheterna är i skogsområdet i söder. Befintliga diken kartlades och 
dokumenterades. Vid tidpunkten för platsbesöket var området fuktigt men jordarna hade vid 
tiden för platsbesöket inga problem att infiltrera det regnvatten som fallit dagarna innan. Inget 
ytvatten fanns i befintliga diken och heller inga vattenansamlingar i skogen. Det finns några 
befintliga diken längs stigar i skogsområdets östra del, se Figur 2-6. Dessa stigar har 
antagligen anlagts för att detta område tidvis är blött. Längs Näverängsvägen finns ett dike 
mellan väg och skogsområde, se Figur 2-5. Diket är delvis igenvuxet och är igenlagt utan 
trummor där det finns stigar eller mindre vägar över diket. 

 

Figur 2-5. Foto taget längs Näverängsvägens sydöstra del med befintligt dike mellan 
Näverängsvägen och skogsområdet. 
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Figur 2-6. Foto taget i skogsområdets östra del längs stigar med befintliga diken.  

2.3 Flödesberäkningar 
Dagvattenflöden för delområden med olika markanvändning har beräknats med rationella 
metoden enligt sambandet:  

� � � ∙ � ∙ �   (Ekvation 1) 

där Q är flödet (liter/sekund) från ett delområde med en viss markanvändning, i är 
regnintensiteten (liter/sekund · hektar), φ är den andel av nederbörden som rinner av som 
dagvatten för rådande markförhållanden och dimensionerande regnintensitet, och A är den 
totala arean (hektar) för det aktuella delområdet. Arealerna A för områdena med olika 
markanvändningstyper före och efter detaljplanens implementering har beräknats utifrån 
ortofoto och plankarta. 

Dimensionerande dagvattenflöden från respektive markanvändning beräknas för ett 10-
årsregn enlig dagvattenpolicyn i Värmdö kommun, då det finns risk för översvämningar och 
därigenom skador på byggnader. 

För beräkningar av erforderligt fördröjningsmagasin används Svenskt Vatten P90 bilaga 7. 
Beräkningen tar hänsyn till vilken typ av regn, korta intensiva eller långa lågintensiva, som 
ger störst behov av fördröjning. En klimatfaktor om 25 % adderas vid beräkningar av 
fördröjningsmagasinet för att ta höjd för en framtida klimatförändring.  

2.4 Föroreningsberäkningar 
Beräkningar av föroreningsbelastning i dagvattnet baseras på schablonhalter som hämtas från 
modellverktyget StormTac. Schablonhalterna är framtagna inom ramen för olika 
forskningsprojekt och längre utredningar och bygger på långa mätserier från olika typer av 
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markanvändningsområden (Alm m fl., 2010). Halterna av olika ämnen kan momentant dock 
variera kraftigt beroende på flödet och lokala förhållanden. 

2.5 Översvämningsbedömning 
Risken för översvämningar och val av åtgärdsmetod bedöms utifrån topografiska och 
hydrogeologiska förhållanden. Bedömningen görs med hjälp av framtagen höjdmodell, 
jordartskarta och beräknade vattenflöden för området.   
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3 Planområdets förutsättningar  

Området kring Näverängsvägen som berörs av dagvattenutredningen är uppdelat i tre 
delavrinningsområden A, B och C, som totalt omfattar cirka 22 hektar, se Figur 3-1. För 
flödesberäkningar och magasinsvolymer ingår även de befintliga byggnaderna. 

3.1 Bebyggelse och infrastruktur – Befintlig och planerad 

3.1.1 Befintlig bebyggelse och infrastruktur 

Planområdet består idag till stor del av gles villa- och fritidshusbebyggelse med lokalgator 
som trafikeras av de boende i området. I söder finns ett större område med naturmark och i 
norr finns ett mindre område med naturmark. I områdets västra del är exploateringsgraden 
relativt hög medan områdets östra del kännetecknas av stora tomter med gles bebyggelse. 

 

Figur 3-1. Flygfoto med planområdets gränser (vit polygon)med delavrinningsområden A, B 
och C, samt befintlig bebyggelse, infrastruktur och vegetation. 

3.1.2 Planerad bebyggelse och infrastruktur 

Värmdö kommun vill förtäta området i samband med att området förses med kommunalt VA. 
Ny föreslagen bostadsbebyggelse skapas främst genom att befintliga fastigheter styckas. På 
några platser tas befintlig naturmark i anspråk för att möjliggöra en förtätning av området. 
Förtätningen innebär även att det tillkommer några mindre lokalgator i öster och i norr.   
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Figur 3-2. Förslag till illustrationsplan till detaljplanen för Näverängsvägen N1 m.fl., 
(Värmdö kommun 2016-06-13). Ny föreslagen bostadsbebyggelse visas i kartan med 
vitfärgade rektanglar. 

3.2 Topografi 
Planområdet är kuperat med en nivåskillnad som varierar mellan +22 meter i söder och +41 
meter i norr. Delavrinningsområde A har sin högpunkt i nordost och avvattnas i nordväst, se 
Figur 3-3. Delavrinningsområde B har sin högsta punkt i sydost och avvattnas i sydväst. 
Delavrinningsområde C har sin högpunkt i nordväst och avvattnas mot öster. Det finns i 
nuläget inga tydliga lågpunkter eller instängda områden i planområdet som kommer att orsaka 
problem avseende dagvattenhanteringen. Däremot finns ett översvämningskänsligt område i 
öster där det kan krävas åtgärder innan vidare exploatering är möjlig. 

Den planerade förtätningen av området kommer inte att medföra några stora förändringar 
topografiskt då ingen storskalig utfyllnad eller plansprängning är planerad. Mindre 
utfyllningar och sprängningar kan dock förekomma inom fastigheterna men dessa bedöms 
inte ha någon inverkan på topografi och avrinningsförhållanden i stort. 

3.2.1 Avrinning 

Det samlade vattenflödet från ett område i naturen kallas avrinning. Avrinningen per ytenhet 
är ett mått på vattentillgången i området. Storleken på avrinningen beror av 
nederbördsmängden, samt av hur mycket vatten som magasineras i området eller avgår till 
atmosfären genom avdunstning. Avrinningen varierar mycket mellan olika årstider, vilket till 
stor del beror på hur nederbörden magasineras – i mark- och grundvatten eller i form av snö. I 
södra Sverige faller mindre andel av nederbörden som snö. Snösmältningen kan ske under 
flera perioder, vilket tillsammans med regn kan ge hög avrinning vintertid. I södra Sverige är 
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avrinningen låg under sommaren på grund av hög avdunstning. Årsavrinningen kan variera 
kraftigt från ett år till ett annat, vilket främst beror på att nederbörden kan variera mycket 
mellan åren. Under perioden 1961-2005 var medelavrinningen i Sverige för det våtaste året 
(2000) cirka 17 liter/sekund · km² och för det torraste året (1976) cirka 8 liter/sekund · km². 

För en given yta eller sträcka i ett område kan man bestämma det landområde som bidrar med 
yt- och/eller grundvatten till ytan/sträckan. Detta landområde kallas för avrinningsområde. Ett 
avrinningsområde begränsas av en vattendelare som skiljer ett avrinningsområde från ett 
annat.  Avrinningsområdet för ytvatten kan bland annat bestämmas med hjälp av topografin. 
Där man har tunna lager av morän eller blandjordarter följer vanligtvis grundvattenytan 
topografin ganska väl och den topografiska vattendelaren är en hygglig approximation även 
för grundvattendelaren. 

Figur 3-3 visar en generaliserad bild över hur potentiellt ytvatten för delavrinningsområdena 
skulle röra sig i terrängen under förutsättning att det inte fanns några avskärmande diken eller 
andra hinder. Det finns en vattendelare i nord-sydlig riktning inom planområdet öster om Viks 
skogsväg som avgränsar delavrinningsområde C från A och B. Den huvudsakliga 
flödesriktningen för ytvatten och grundvatten bedöms vara från väster mot öster för 
delavrinningsområde C. För delavrinningsområde A och B är den huvudsakliga 
flödesriktningen från öster till väster. Det finns ett önskemål från Värmdö kommun att 
delavrinningsområde B ska avvattnas söderut medan delavrinningsområde A ska avvattnas 
norrut och område C till ett markavvattningsföretag i öster. Recipient för området är dels 
Grisslingen, söder om området, för delavrinningsområde B och C och dels Torsbyfjärden för 
delavrinningsområde A. 

 

Figur 3-3. Topografi i planområdet med omgivningar. Höjdkurvor (grå) och ungefärliga 
flödesriktningar (blå pilar) för ytvatten och grundvatten, om grundvattenytan följer 
markytans topografi. 
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3.2.2 Miljökvalitetsnormer för recipienterna Grisslingen och Torsbyfjärden 

Recipienten Grisslingen ingår i åtgärdsområde Nackas och Värmdös fjärdar i Stockholms län 
och har en area på cirka 3 km². Statusen på recipienten Grisslingen vad gäller 
miljökvalitetsnormerna (MKN) visas i Tabell 3-1. 

Tabell 3-1. Miljökvalitetsnormer (MKN) för Grisslingen, hämtade från 
Vatteninformationssystem Sverige (VISS) 2015-06-15 

Miljökvalitetsnorm Status Kvalitetskrav 
2015 

Kvalitetskrav 
2021 

Förslag till 
Kvalitetskrav 

Ekologisk status Måttlig 
ekologisk 
status 

 God ekologisk 
status 

God ekologisk 
status med 
tidsundantag till 
2027 på grund 
av naturliga 
förhållanden 

Kemisk 
ytvattenstatus 
avseende 
kvicksilver 

Uppnår ej god 
kemisk 
ytvattenstatus 

Bör inte öka   

Kemisk 
ytvattenstatus 
(exklusive 
kvicksilver) 

Uppnår ej god 
kemisk 
ytvattenstatus 

God kemisk 
ytvattenstatus 

 Tidsfrist till 2021 
för TBT 
(Tributyltenn) 

Recipienten Torsbyfjärden ingår i åtgärdsområde Stockholms inre skärgård i Stockholms län 
och har en area på cirka 12 km². Statusen på recipienten Torsbyfjärden vad gäller 
miljökvalitetsnormerna (MKN) visas i Tabell 3-2. 

Tabell 3-2. Miljökvalitetsnormer (MKN) för Torsbyfjärden, hämtade från 
Vatteninformationssystem Sverige (VISS) 2015-06-15 

Miljökvalitetsnorm Status Kvalitetskrav 
2015 

Kvalitetskrav 
2021 

Förslag till 
Kvalitetskrav 

Ekologisk status Otillfredsställan
de 

 God ekologisk 
status 

God ekologisk 
status med 
tidsundantag till 
2027 på grund 
av naturliga 
förhållanden 

Kemisk 
ytvattenstatus 
avseende 
kvicksilver 

Uppnår ej god 
kemisk 
ytvattenstatus 

Bör inte öka   

Kemisk 
ytvattenstatus 
(exklusive 
kvicksilver) 

Uppnår ej god 
kemisk 
ytvattenstatus 

God kemisk 
ytvattenstatus 

 Tidsfrist till 2021 
för TBT tidsfrist 
till 2027 för 
PBDE 
(Polybromerade 
difenyletrar) 
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3.3 Geologi 

3.3.1 Grundvatten 

Grundvattenytan varierar naturligt under året, men också mellan olika år, beroende på bland 
annat nederbörd och temperatur. 

När det gäller grundvattnets flödesriktningar finns inga data som kan verifiera denna, eller var 
en eventuell grundvattendelare går. Grundvattendelaren behöver inte följa ytvattendelaren. 
Eftersom det i området är kuperad terräng med relativt tunna jordlager kan grundvattenytan 
antas följa terrängen relativt väl och grundvattendelaren ligger då i närheten av 
ytvattendelaren. 

Det finns inga grundvattenrör installerade i området, vilket gör det svårt att avgöra på vilken 
nivå grundvattenytan ligger, speciellt eftersom det är ett kuperat område. I områden med 
isälvsmaterial med god infiltrationskapacitet och med en god vattenförande förmåga bedöms 
grundvattenytan ligga djupare än för jordar med sämre vattenförande förmåga. I siltområdet i 
öster finns risk för ytligt grundvatten som kan orsaka problem. 

För att få kunskap om grundvattennivåerna behöver grundvattenrör installeras och mätas 
kontinuerligt under minst en hydrologisk cykel, alltså ett års tid. 

3.3.2 Jordarter 

Enligt SGUs jordartskarta i skala 1:50 000 består jordarterna i delavrinningsområde A och B 
främst av isälvssediment med mindre områden av berg i dagen på höjderna i området. 
Delavrinningsområde C skiljer sig markant från delavrinningsområde A och B genom ett stort 
område av silt, och i övrigt morän med kalt berg i de högre lägena, se Figur 3-4. Siltlagret kan 
medföra en del problem genom att infiltrationshastigheten kan vara låg, samt att det är 
känsligt för tjälskador. SGUs plankartor visar dock endast jordarterna ner till cirka 0,5 meters 
djup under markytan, vilket gör att mäktigheten för silten inte är känd. 

Infiltrationskapaciteten för en jord beror bland annat på dess kornstorlek, packningsgrad och 
markens vattenhalt. När marken är torr är infiltrationskapaciteten som högst för att sedan avta 
vid ökad mättnadsgrad. Vid helt mättade förhållanden kan infiltrationskapaciteten sättas lika 
med jordens mättade hydrauliska konduktivitet, KS. I sandiga eller grusiga jordar, som har hög 
dräneringsförmåga, kan man i allmänhet förvänta sig att mättade eller nära mättade 
förhållanden aldrig uppkommer nära markytan, så att jordens infiltrationskapacitet inte avtar 
särskilt mycket ens under långvariga regn med dimensionerande intensitet. För att marken 
inte ska översvämmas måste markens infiltrationskapacitet vara så stor att den kan hantera 
dimensionerande flöden. I Tabell 3-3 nedan anges generella infiltrationskapaciteter för olika 
svenska typjordar. 
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Figur 3-4. Jordarter enligt SGUs jordartskarta i skala 1:25 000 från SGUs Kartgenerator. 
Planområdets ungefärliga läge är markerat med en svart ellips. 

 

Tabell 3-3. Mättad infiltrationskapacitet för olika svenska typjordar (Svenskt Vatten 
P105, 2011) 

Jordtyp Infiltrationskapacitet 
(millimeter/timme) 

Morän 47 
Sand 68 
Silt 27 
Lera 4 
Matjord 25 

 

Det finns ingen geoteknisk utredning utförd i området och därför är SGUs jorddjupskarta den 
enda information som finns att tillgå för uppskattning av djup till berg i detta fall. Enligt 
SGUs jorddjupskarta varierar jorddjupen i området mellan 0 – 10 meter med merparten av 
området bestående av ett jorddjup mellan 1 – 3 meter, se Figur 3-5. 

 

Figur 3-5. Jorddjup enlig SGUs jorddjupskarta i skala 1:50 000 från SGUs Kartgenerator. 
Planområdets ungefärliga läge är markerat med en svart ellips. 



 

Grapnummer 

15081 

Uppdragsnummer 

603879 

Version 

2.0 

    

  Sidan 21 (34) 

 

3.4 Dagvattenhantering – Befintlig 
I dagsläget finns inget befintligt fungerande dagvattensystem för hela området. Det finns 
mindre diken längs lokalvägar i området med varierande dimensioner och status. I öster finns 
en befintlig kulvert som avvattnar delar av delavrinningsområde C till ett 
markavvattningsföretag i öster. 

I områdets närhet finns det två anslutningsmöjligheter till det kommunala dagvattensystemet, 
ett i söder vid Viks skola och ett i nordväst vid rondellen längs väg 274.  

3.4.1 Översvämningskänsligt område 

I de östra delarna av delavrinningsområde C finns ett översvämningskänsligt område. Detta 
område ligger nedströms ett nyligen exploaterat område som, enligt Tyréns dagvattenrapport 
för området från 2009, kan vara orsaken till höga grundvattennivåer eftersom det har bidragit 
till att mer vatten tillrinner det översvämningskänsliga området. Området är även känsligt då 
det är anlagt på silt och då grundvattennivåerna redan är ytliga, enligt Tyréns 
dagvattenrapport. 

3.5 Speciella förutsättningar för val av dagvattenlösning 
Värmdö kommun har utarbetat en dagvattenpolicy med syftet att inte påverka recipienten eller 
den mottagande marken negativt. 

Riktlinjer som Värmdö kommun ska arbeta efter: 

• Dagvatten tas omhand så nära källan som möjligt. 
• Grundvattenbalansen ska bibehållas. 
• Övergödning och förorening av grundvatten, insjöar och vattendrag minimeras. 
• Dagvatten och spillvatten separeras. 
• Bebyggelsemiljöer berikas genom att vattenprocesserna synliggörs. 
• Ny bebyggelse planeras så att även framtida, högre flöden kan hanteras utan risker. 
• Att skador orsakade av dagvatten inte uppkommer på fastigheter och anläggningar. 
• Snöupplag lokaliseras till lämpliga platser så att förorenat smältvatten inte släpps ut i 
miljön. 
 

Dimensionering av dagvattenlösningar görs efter rekommendationer i Svenskt vattens 
publikationer, P90 ”Dimensionering av allmänna avloppsledningar”, P104”Nederbördsdata 
vid dimensionering och analys av avloppssystem” och P105 ”Hållbar dag- och 
dränvattenhantering”. 

Bedömningen av föroreningsinnehåll kan utföras antingen utifrån recipient och 
markanvändning eller utifrån teoretiskt föroreningsinnehåll. I denna rapport utförs 
bedömningen utifrån teoretiskt föroreningsinnehåll med hjälp av datamodellen StormTac.  

3.6 Markavvattningsföretag – Viks torrläggningsföretag 
Det dikade området som regleras av markavvattningsföretaget – Viks torrläggningsföretag – 
är beläget i en dalgång öster om Näverängsvägen. I dag används området främst som 
strövområde med gång- och cykelvägar som leder genom dalgångens park- och skogsmark. 
En plankarta över Markavvattningsföretaget och sektionsritningar av diket visas i Bilaga 1.  
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3.6.1 Ägare och bakgrundsdata 

När markavvattningsföretaget upprättades 1952 var fastighetsägarna för Herrvik 11 och Vik 11 
markägare längs markavvattningsföretagets sträckning och därmed även ägare av 
markavvattningsföretaget. Markavvattningsföretaget genomfördes troligen för att frigöra mer 
odlingsbar mark. 

Idag är ägandeförhållandet oklart då fastigheterna Herrvik 11 och Vik 11 har bytt namn och 
antagligen styckats i omgångar. Det leder till svårigheter att lokalisera dagens ägare och 
antagligen är dagens ägare av markavvattningsföretaget ovetandes om sitt delägarskap. 

3.6.2 Avrinningsområde och markanvändning 

Avrinningsområdet har beräknats uppströms anslutande dike från Näverängsvägen för att 
undersöka maxflödet vid anslutningspunkten och jämföra med markavvattningsföretagets 
kapacitet att transportera vatten.  

Utöver vatten som tillrinner markavvattningsföretaget från det naturliga avrinningsområdet 
förses markavvattningsföretaget med dagvatten från närområdet. De områden som bidrar med 
dagvatten till markavvattningsföretaget från utanför det naturliga avrinningsområdet är delar 
av detaljplaneområdet kring Näverängsvägen och området kring lokalgatorna Åkerövägen och 
Astrakanvägen öster om detaljplaneområdet Näverängsvägen.  

En stor del av det naturliga avrinningsområdet består av naturmark, främst skogsmark och 
gammal åkermark som idag har ängskaraktär. Områdena som bidrar med dagvatten utanför 
det naturliga avrinningsområdet består främst av villabebyggelse. 

 

Figur 3-6. Områden som bidrar med vatten till markavvattningsföretaget. 
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3.6.3 Flöden och översvämningsrisker  

Det sammantagna flödet vid ett 10-års regn i Markavvattningsföretagets dike uppskattas vara 
lägre jämfört med dikets totala kapacitet vid återställande av diket till ursprungligt skick, se 
Kapitel 3.6.4. I dagens skick svämmar antagligen diket över tidvis beroende på växtligheten 
som finns i dikesfåran. Områdena som drabbas av dikets översvämningar är relativt okänsliga 
för översvämningar och inga ekonomiska värden riskerar att komma till skada. Nedströms det 
undersökta området rinner diket under Stavsnäsvägen och genom en golfbana innan den når 
recipienten. För att inte riskera översvämningar längs markavvattningsföretaget behöver 
markavvattningsföretagets dike rensas. 

3.6.3.1 Naturligt flöde 

Det naturliga flödet i Markavvattningsföretagets dike har beräknats på två olika sätt – genom 
rationella metoden, se Kapitel 2.3, och genom att använda sig av SMHI:s avrinningsdata från 
SMHI:s delavrinningsområde 50324. Med det naturliga flödet menas vatten som inte tillrinner 
diket från dagvattenledningar. 

SMHI:s delavrinningsområde är betydligt större än avrinningsområdet för den undersökta 
delen av markavvattningsföretaget. Dock har dessa avrinningsområden antagits ha liknande 
markanvändning.  

Det naturliga flödet i markavvattningsföretagets dike för de två metoderna presenteras nedan, 
för SMHI:s beräkningar har medelhögflödet använts och för rationella metoden har ett 10-
årsregn använts för beräkningarna av det naturliga flödet: 

SMHI 12,9 liter/sekund 

Rationella metoden 15,1 liter/sekund 

Vid anslutningspunkten (se Figur 3-6) mellan markavvattningsföretaget och tillrinnande 
dagvattendike från delavrinningsområde C i Näverängsvägens planområde är det beräknade 
maxflödet drygt 30 liter/sekund (Öjefors, E., 1952). Maxflödet har av Öjefors (1952) 
beräknats genom antagandet att all odlings- och åkermark som ligger lägre än 1,4 m över 
dikets medelvattenstånd och all övrig mark lägre än 0,8 m över samma medelvattenstånd 
bidrar till flödet i diket. 

3.6.3.2 Dagvattenbidrag 

Från Näverängens delavrinningsområde C och området kring Astrakanvägen och Åkerövägen 
får markavvattningsföretaget ett bidrag av dagvatten. Från Näverängsvägen kan ett tillskott av 
dagvatten på maximalt 80 liter/sekund fås vid ett 10-årsregn. Från övriga områden som bidrar 
med dagvatten kan bara volymen dagvatten uppskattas. I dessa områden kring Astrakanvägen 
och Åkerövägen är andelen hårdgjorda ytor större, dock finns en del fördröjning av dagvattnet 
vilket tyder på att dagvattenbidraget kan vara något lägre jämfört med bidraget från 
Näverängsvägen. 

3.6.3.3 Dikeskapacitet 

Diket är utformat med en betongledning (diameter 225 mm) i botten och ett dikesdjup på en 
meter med en släntlutning på 1:2, se Bilaga 1. Dikets kapacitet har beräknats med Mannings 
formel och skulle om det rensades till ursprungligt skick klara vattenflöden på cirka 170 
liter/sekund. Betongledningen i dikesbotten skulle vid antagandet av en fullgod funktion klara 
ytterligare cirka 35 liter/sekund. 
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3.6.4 Åtgärder 

För att säkerställa att dagvattenhanteringen fungerar utan att riskera översvämningar av 
markavvattningsföretagets dike krävs att markavvattningsföretagets dike underhållsrensas. 
Underhållsrensning av markavvattningsföretaget är undantaget från tillståndsplikten enligt 11 
kap 15 § miljöbalken. Den som äger ett markavvattningsföretag är skyldig att underhålla det 
så att det inte uppkommer skada för allmänna eller enskilda intressen genom ändringar i 
vattenförhållandena (11 kap 17 § miljöbalken).  

Rätten att underhållsrensa kan ha förfallit om ett nytt naturtillstånd har inträtt. Det vill säga 
när flora och fauna eller naturmiljön i övrigt, under tiden efter den senaste dikningen 
förändrats och detta naturtillstånd skulle försvinna vid en rensning (Naturvårdsverket 1993).  

Den som är beroende av att vattenförhållandena består har rådighet att utföra de rensningar 
som behövs enligt lag (1998:812) med särskilda bestämmelser för vattenverksamhet, 2 kap. 
5§. Rådigheten innebär dock inte att åtgärden kan utföras utan markägarens medgivande. Vid 
oenighet kan den som är beroende av att vattenförhållandena består tvångsvis skaffa sig rätten 
att rensa genom att söka tillstånd hos miljödomstolen (Miljösamverkan Sverige 2006). 

För att underhållsrensa och säkerställa en fungerande dagvattenhantering bör kommunen 
kontakta markägarna i markavvattningsföretaget, vilka också är ägare till 
markavvattningsföretaget, för att få ett medgivande att utföra rensningarna. Genomförandet 
av rensningsarbetet ansvarar kommunen för. 
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4 Beräkningar 

4.1 Flöden och fördröjningsmagasin 
Tabell 4-1 – 4-3 visar uppskattade arealer och beräknade dagvattenflöden för olika 
markanvändning för delavrinningsområdena i detaljplaneområdet Näverängsvägen m.fl. (N1) 
före exploateringen och genom den planerade exploateringen/förtätningen av området.  

För beräkningen av tillkommande flöde efter förtätning av området har ett schablonflöde 
beräknats för en tomt inom planområdet där maximal byggrätt har utnyttjats och där det även 
ingår andra hårdgjorda ytor som garageuppfart och stensättningar. Därefter har detta värde 
multiplicerats med antal planerade nya fastigheter och adderats med avrinningen före 
exploateringen/förtätningen, eftersom området i övrigt i stort ska behålla sin markfördelning. 
Även tillkommande vägar har adderats för avrinningen efter exploatering/förtätning. Värdena 
ska inte ses som den exakta ytfördelningen utan användas som en fingervisning för vilka 
effekter den ändrade markanvändningen kan medföra. 

Tabell 4-1. Uppskattade arealer och beräknade dagvattenflöden för olika 
markanvändning före exploatering/förtätning, för delavrinningsområde A 

Markanvändning Avrinnings-
koefficient 

Area före 
exploatering (hektar) 

Dagvattenflöde före 
exploatering (liter/sekund) 

Väg 0,8 0,1 15,1 

Tomtmark 0,15 3,0 84,9 

Totalt:  3,1 100 

Tabell 4-2. Uppskattade arealer och beräknade dagvattenflöden för olika 
markanvändning före exploatering/förtätning, för delavrinningsområde B 

Markanvändning Avrinnings-
koefficient 

Area före 
exploatering (hektar) 

Dagvattenflöde före 
exploatering (liter/sekund) 

Väg 0,8 0,15 17,4 

Tomtmark 0,15 0,41 8,9 

Kuperad bergig 
skogsmark 

0,1 1,07 15,5 

Skogsmark 0,05 1,93 16,8 

Totalt:  3,56 58,6 

Tabell 4-3. Uppskattade arealer och beräknade dagvattenflöden för olika 
markanvändning före exploatering/förtätning, för delavrinningsområde C 

Markanvändning Avrinnings-
koefficient 

Area före 
exploatering (hektar) 

Dagvattenflöde före 
exploatering (liter/sekund) 

Väg 0,8 0,2 23,2 

Tomtmark 0,15 4,5 97,9 

Skogsmark 0,05 4,0 29 

Totalt:  8,7 150,1 

Dimensionerande dagvattenflöden från respektive markanvändning för ett 10-årsregn före och 
efter exploatering/förtätning, samt förändringen av dagvattenflödet redovisas i Tabell 4-4. 
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Dagvattenflödet från exploateringsområdets ytor före exploatering/förtätning uppgår till cirka 
308,7 liter/sekund för 10-årsregn där hela området är inräknat. Dagvattenflödet från 
exploateringsområdets samtliga ytor efter exploatering/förtätning uppgår till cirka 575 
liter/sekund för 10-årsregn inräknat en klimatfaktor om 25 %. Små förändringar i 
avrinningskoefficienten kan ge relativt stora skillnader i flödet så de redovisade flödena bör 
främst ses som indikatorer på hur flödena kommer att förändras vid den nya 
markanvändningen. 

För att fördröja ett 10-årsregn så att avtappningen från området inte överbelastar 
ledningssystemet nedströms mot markavvattningsföretaget, vilket motsvarar 80 liter/sekund · 
hektar krävs ett fördröjningsmagasin på cirka 170 m3, beräkningarna är gjorda enligt Svenskt 
Vatten P90 bilaga 7. 

Tabell 4-4. Visar beräknat dagvattenflöde före och efter exploatering/förtätning, samt 
förändringen av dagvattenflödet efter exploatering för delavrinningsområde A – C 

Område Dagvattenflöde före 
exploatering (l/s) 

Dagvattenflöde efter 
exploatering (l/s) 

Förändring 

Delavrinningsområde A 100,0 149,5 + 50 % 
Delavrinningsområde B 58,6 138,6 + 137 % 

Delavrinningsområde C 150,1 286,9 + 91 % 

 

4.2 Föroreningsbelastning 
I modellverktyget StormTac används schablonhalter för olika markanvändningskategorier, 
vilka för aktuellt planområde redovisas i Tabell 4-5. Schablonhalterna visar ett medelvärde 
för respektive markanvändningskategori, vilket kan bli missvisande då det för till exempel 
halterna gällande tak till stor del beror på vilken takbeläggning som används. De kan här 
istället användas som rådgivande inför val av tak. Där tak som innehåller dessa ämnen bör 
undvikas, särskilt om schablonhalten är högre än riktvärdet. Schablonhalterna jämförs med 
riktvärden för utsläpp till en havsvik som recipient. Dessa riktvärden är framtagna av region- 
och trafikplanekontoret. Vägarna i området har bedömts få en låg trafikintensitet och de 
använda riktvärdena är framtagna för en lokalgata, vilket är baserat på det antal bostäder som 
planeras inom planområdet. 

Schablonhalterna indikerar att parkeringsplatser i planområdet möjligen behöver renas, 
beroende på storlek och antal platser, innan det kopplas på det kommunala dagvattensystemet. 
Det är främst parkeringsplatser vid Viks skola och vid handelsplatsen i nordväst, där större 
parkeringsplatser finns inom planområdet, som kan komma i fråga. 

Genom att inte addera ytterligare dagvatten till det kommunala dagvattennätet minskar risken 
för bräddning av orenat spill- och dagvatten. Fokus i den här utredningen ligger därför på att 
minska och fördröja dagvattenflödena från de hårdgjorda ytorna, vilket också innebär en viss 
rening av dagvatten. 
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Tabell 4-5. Uppskattad föroreningshalt i dagvatten från parkering, tak och lokalgata 
utifrån schablonhalter i StormTac (Larm, 2000). Röda fält markerar halter som 
överskrider kommunens riktvärden (Värmdö kommun, 2012). 

Ämne Enhet Riktvärde 
(RTK) 

Schablonhalter (StormTac) 

Parkering Tak Lokalgata 

Fosfor  mg/liter 0,175 0,10 0,026 0,14 

Kväve mg/liter 2,5 1,1 2 1,2 

Bly µg/liter 10 30 2 9 

Koppar µg/liter 30 40 10 25 

Zink  µg/liter 90 140 33 60 

Kadmium µg/liter 0,5 0,45 0,08 0,17 

Krom  µg/liter 15 15 0,17 0,9 

Nickel  µg/liter 30 4 0,4 1,1 

Kvicksilver µg/liter 0,07 0,05 0,01 0,054 

Suspenderad 
substans 

mg/liter 60 140 10 48 

Olja (mg/l) mg/liter 0,7 0,8 0 0,15 

PAH (µg/l) µg/liter saknas 1,7 1,9 0,17 

Benso(a)pyren µg/liter 0,07 0,06 0,01 0,006 

 

4.2.1 Påverkan på miljökvalitetsnormer för recipienterna 

Om åtgärder i Kapitel 5 följs kommer exploateringen sannolikt inte att medföra någon ökad 
belastning på recipienterna vad gäller miljökvalitetsnormer.  
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5 Förslag på framtida dagvattenhantering 

5.1 Generella rekommendationer 
Enligt Värmdö kommuns riktlinjer för dagvatten ska all nybebyggelse eftersträva att 
dagvatten omhändertas så nära källan som möjligt. Således bör dagvattenhanteringen inom 
detaljplanen för Näverängsvägen utformas att efterlikna naturliga lösningar för att maximera 
den mängd vatten som kan fördröjas inom respektive delavrinningsområde. På det sättet kan 
belastningen på det kommunala dagvattennätet reduceras vid kraftiga regnhändelser, såsom 
10-årsregn, utan att inverka på det gällande planförslaget.  

Den föreslagna förtätningen av detaljplaneområdet längs Näverängsvägen enligt gällande 
planskiss kommer att medföra ökade dagvattenflöden, se Tabell 4-4. Denna utredning strävar 
efter att finna en dagvattenlösning för Näverängsvägen dels genom lokalt omhändertagande 
av dagvatten och dels genom bortledning av dagvatten där lokalt omhändertagande inte är 
möjligt på grund av till exempel höga grundvattennivåer och rådande översvämningsrisk.  

För att fördröja det dagvatten som bildas på tak och asfaltsytor i delavrinningsområde C 
föreslås att dikeslösningar anläggs med avvattning mot ett markavvattningsföretag i 
anslutning till området. Innan dagvattnet tillrinner markavvattningsföretaget föreslås ett 
fördröjningsmagasin. Förslag på placeringar av lösningsförslagen finns i Figur 5-1. 

Delavrinningsområde A och B är uppfört på isälvsmaterial med god infiltrationskapacitet, 
vilket gör att jordarna kan omhänderta relativt stora regnmängder. I dessa områden föreslås en 
enklare dagvattenlösning där dagvatten omhändertas inom tomtmark, där stuprörsutkastare 
används för att sprida dagvattnet till infiltrationsgropar med grövre material. Garageuppfarter 
leder dagvattnet mot infiltrationsstråk längs uppfartens sidor där ett grövre material 
underlättar infiltration. På några platser bedöms en dagvattenlösning med öppna diken och ett 
genomsläppligt material i dikesbotten behövas, där vatten kan perkolera till grundvattnet. 
Denna lösning bedöms tillräcklig för att omhänderta dagvatten som produceras i 
delavrinningsområde A och B. Föreslagna placeringar på diken kan ses i Figur 5-1. 

Delavrinningsområde C består till stor del av siltiga jordar med begränsad 
infiltrationskapacitet och troligen en ytligare grundvattenyta. Dagvattenflödet kommer att 
närapå fördubblas vid föreslagen förtätning av området och eftersom delavrinningsområde C 
redan i dag har vissa problem att omhänderta dagvatten, med översvämningsproblematik, 
kommer det att krävas åtgärder för att erhålla ett fungerande dagvattensystem. Det finns i dag 
en dagvattenledning, delvis kulverterad, som avvattnar området som mynnar i ett 
markavvattningsföretag öster om delavrinningsområde C. Dagvattenledningen föreslås även i 
fortsättningen att användas, dock behöver den få en större dimension, 400 millimeter, på 
grund av ökade flöden efter förtätningen av området. Om det förenklar bytet av dimension 
kan den nya kulverten dras längs tillkommande väg, enligt förslaget i Tyréns rapport från 
2009, för att sedan ansluta det föreslagna fördröjningsmagasinet. 

Eftersom markavvattningsförtaget flöde inte får öka bör inte dagvattenflödet ut från området 
öka, utan det tillkommande vattnet skall fördröjas inom detaljplaneområdet. 
Dagvattenledningen inom större delen av området är kulverterad för att strax utanför områdets 
östra del övergå till en öppen dikeslösning. Den öppna dikeslösningen föreslås dämmas för att 
därigenom verka som ett fördröjningsmagasin för området. Flödesbelastningen på 
markavvattningsföretaget blir mindre med ett fördröjningsmagasin jämfört med nuläget då 
ingen fördröjning sker. Flödestopparna utjämnas och förskjuts, vilket leder till en förbättrad 
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flödessituation jämfört med idag för markavvattningsföretaget, som även belastas av andra 
tillkomna exploateringar i området.  

Utöver föreslagna lösningar rekommenderas att en genomsläpplig beläggning används istället 
för asfalterade och plattsatta ytor vid till exempel garageuppfarter och gångvägar. Detta 
underlättar dagvattenhanteringen avsevärt genom att mindre dagvatten skapas. 
Genomsläppliga ytor kan bestå av grus eller armerade gräsytor i stället för asfalt eller 
plattsättningar. 

Frågan huruvida dagvattenledningarna ska ha enskilt eller kommunalt huvudmannaskap har 
inte utretts i denna dagvattenutredning då det inte anses finnas några tekniska fördelar med 
något av dessa huvudmannaskap.  

Värmdö kommun planerar att överta huvudmannaskapet för skogsområdet söder om 
planområdet. För skogsområdet i delavrinningsområde C bedöms inga åtgärder krävas för att 
dagvattnet inom skogsområdet inte ska påverka omgivande områden negativt. Det finns idag 
mindre dikessystem genom skogsområdet, vilket avvattnar våta delar av skogen. Om dessa 
diken ska fungera och avvattna de våta markområdena behöver dessa diken underhållas. 
Alternativet är att lägga igen dikena, vilket medför en blötare markyta, men ur 
dagvattensynpunkt bedöms igenläggning av dikena medföra ett minskat dagvattenflöde. 
Vägdiket utmed Näverängsvägen behöver underhållas för att säkerställa att det fungerar som 
tänkt. 

Inom skogsområdet tillhörande delavrinningsområde B blir dagvattenflödet drygt 40 
liter/sekund vid ett 10-årsregn. Topografin i området gör att dagvattnet ansamlas så att det 
tillrinner närliggande områden över ett relativt litet område. Det har även förekommit 
problem med dagvattenhanteringen inom förskolans fastighet vid Viks skola. För att ge 
dagvattnet tid att infiltrera innan det tillrinner närliggande områden föreslås ett avskärande 
dike som kan omhänderta dagvattnet och ge det tid att infiltrera i jordar med isälvsmaterial. 
Dikeslösningen kan med fördel vara ett öppet dike med ett grovt material i dikesbotten, för 
placering se Figur 5-1. Alternativ till en öppen dikeslösning kan vara att fylla diket med ett 
grovt material till exempel stenkross eller makadam. Diket bör vara cirka 0,5 meter djupt och 
en meter brett och det kan anslutas till dagvattenledningar vid Viks skolas parkering i väster. 
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Figur 5-1. Placeringar av dagvattenlösningsförslag. Blå streckad linje är förslag på dike med 
flödesriktning. Blå prickig linje är befintlig kulvert som föreslås få en större dimension.  

5.2 Utformning av dagvattenlösning 
För dikeslösningarna föreslås två typer av diken; svackdiken eller makadamdiken. 
Svackdiken karakteriseras av ett gräsbeklätt dike med flack dikeslutning där vatten tillåts 
infiltrera grundvattnet. En fördel med svackdiken är att de kan omhänderta dagvatten på ett 
bra och robust sätt, vilket minskar risken för översvämningar, samtidigt som det sker en viss 
rening av dagvatten genom de gräsbeklädda ytorna. Svackdiken kan även vara ett trevligt 
inslag i bostadsområden med en blandning av vatten och grönområde. En nackdel med 
svackdiken är att de tar relativt stor yta i anspråk genom den flacka släntlutningen. 

Makadamdiken är en variant på svackdiken där dikesvolymen fylls med ett sorterat grovt 
material, vilket möjliggör en bra vattentransport och användning av dikets ytor. En fördel med 
makadamdiken är att de är utrymmesbesparande och kan anläggas under gräs- och asfaltsytor. 
Madamdiken har även en fördröjande effekt då transporttiden för vattnet ökar, och de kan 
förses med eller utan en dräneringsledning i botten på dikena. Dräneringsledningen för 
bortledande av vatten rekommenderas i de fall där infiltrationsmöjligheterna är begränsade. I 
områden med bra infiltrationsmöjligheter bör vatten tillåtas infiltrera marken. För att skydda 
makadamdikenas funktion och därigenom förlänga livslängden kan makadamdiken kläs in 
med en geotextil för att förhindra finmaterial att sätta igen dikena och därigenom minska 
deras hydrauliska kapacitet. Ett exempel på makadamdike visas i Figur 5-2. 
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Figur 5-2. Sektionsskiss på makadamfyllt svackdike/infiltrationsstråk med dräneringsledning 
i dikesbotten, Svenskt Vatten P105, 2011. 
 
Den kulverterade dagvattenledningen som avvattnar delavrinningsområde C och som mynnar 
i ett markavvattningsföretag öster om delavrinningsområde C behöver få en större dimension, 
400 millimeter, på grund av ökade flöden efter förtätningen av området. 
 
Fastigheternas stuprörsutkastare norr om delavrinningsområde C behöver åtgärdas för att inte 
bidra med dagvatten till tomterna nedströms inom delavrinningsområde C, se Figur 5-1. 
 
Schablonhalterna för de uppskattade föroreningarna i dagvattnet indikerar att 
parkeringsplatser, beroende på storlek och antal platser, i planområdet möjligen behöver få 
sitt dagvatten renat innan det kopplas på det kommunala dagvattensystemet. Beroende på 
antalet parkeringsplatser som planeras vid Viks skola och vid handelsplatsen kan det behövas 
sandfilter och oljeavskiljare för att ta hand om eventuella föroreningar från 
parkeringsplatserna. Det får avgöras i samband med detaljplaneringen för dessa platser. 
 
Ungefärlig placering av fördröjningsmagasinet som föreslås öster om planområdet framgår av 
Figur 5-3 och beskrivs i Bilaga 4. 

Det är viktigt att vägdiken, och diken, efter fördröjningsmagasinet underhålls, för att inte öka 
risken för skador på omgivningen vid extremregn. Förslag på en åtgärd för att minska risken 
för skador i omgivningen på grund av eventuell översvämning vid extremregn är att öka 
dimensionen på trumman under vägen, efter fördröjningsmagasinet, eller att konstruera två 
trummor som ligger över varandra, som en form av bräddning under vägen. 
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Figur 5-3. Placering av föreslaget fördröjningsmagasin (ljusblå) där kulverten (blåstreckad 
linje) övergår till en öppen dikeslösning. 
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7 Bilagor 

 

Bilaga 1 Markavvattningsföretag – Plankarta och sektionsritningar  

Bilaga 2 Markavvattningsföretag – Fastigheter 

Bilaga 3 Dagvattenlösning – Översiktsritning 

Bilaga 4 Förprojektering Dagvattenhantering 
- Rambeskrivning Dagvattenhantering 
- Handlingsförteckning 
- Ritningar 


