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SAMMANFATTNING
På uppdrag åt Vattenfall Eldistribution AB har Sweco utfört en dagvattenutredning för
fastigheten Tomteboda 10. Under våren 2017 har det utförts en översiktlig
dagvattenutredning över fastigheten. Planområdet har efter den tidigare utredningen
förändrats. Även omkringliggande detaljplaner som påverkar förutsättningarna för det
aktuella området har förändrats. Utredning beskriver hanteringen av dagvatten och skyfall
för fastigheten. Utredningen har utförts efter Solnas stads riktlinjer för en långsiktig och
hållbar dagvattenstrategi.

Planområdet är beläget cirka 1,5 kilometer från Solna centrum och utgörs av totalt
0,3 hektar och består idag av en grusad yta, natur och en befintlig mindre
transformatorstation. Området avgränsas i nordöst av Solnavägen och övrigt bebyggda
fastigheter. Syftet med planarbetet är att möjliggöra för en framtida elnätstation.

Den totala hårdgöringsgraden på fastigheten kommer att öka från 47 % till 60 % efter
ändrad markanvändning. Solna stad har som krav på fördröjning av de första 20 mm vid
nederbörd. För att uppfylla kraven behövs en total fördröjningsvolym på knappt 40 m².

Ytlig avrinning till planområdet sker från sydost och genom området mot Solnavägen.
Detta avrinningsområde uppskattas till 6,97 hektar. Vid en översiktlig skyfallsanalys, har
det identifierats att större delar av planområdet utgörs av lågpunkter, vilket bidrar till höga
vattennivåer inom fastigheten och omkringliggande fastigheter samt inom Solnavägen.
Avrinningsområdet till lågpunkten är cirka 81 ha. Inom lågpunkten riskerar vattendjupet att
överstiga en meter vid skyfallshändelser.

För att säkra delar av nätstationen som är extra känsliga för översvämning
rekommenderas att färdigt golv sätts till minst +9,8 m.

Byggnaden medför att del av den stora lågpunkten byggs bort. Vatten kommer vid ytlig
avledning leta sig till andra lågpunkter. För att inte förvärra situationen rekommenderas att
motsvarande volym anläggs inom fastigheten. Med föreslagen utformning skulle cirka
600 m³ byggas bort.

I samråd med Sydväst landskap och arkitektur har utformning av ytor inom fastigheten
tagits fram. Grönytan föreslås utformas som en torr damm. Till dammen ska dagvatten
inom fastigheten ledas före avledning sker till det allmänna dagvattensystemet. En torr
damm ger goda reningseffekter vilket medför att recipientens förmåga att uppnå uppsatta
miljökvalitetsnormer inte äventyras. Dammen ska dels rymma de 40 m² som krävs för
normala förhållanden men även erforderlig skyfallsvolym.

Vattnet bör både inom fastigheten och i ett större perspektiv ska styras till säkra platser
för skyfallshantering. Tillgänglighet till nätstationen via det allmänna vägnätet är en
förutsättning, rekommenderat är att en skyfallsstrategi tas fram för Solna för att säkerställa
att samhällsvikta funktioner fungerar vid skyfallshändelser.

Marken ska luta ut från byggnader. Inom fastigheten rekommenderas en genomgående
avledning från sydost till nordväst på liknande sätt som nuläget. Avskärningar i form av
murar för att förhindra att ytligt vatten rinner in på fastigheten föreslås.
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INLEDNING
BAKGRUND OCH SYFTE
På uppdrag åt Vattenfall Eldistribution AB har Sweco utfört en dagvattenhantering för
fastigheten Tomteboda 10. Planområdet utgörs av hela fastigheten med totalt yta av cirka
0,3 hektar. Området består idag av en grusad yta med tillhörande parkeringsyta och en
mindre yta med träd. Fastigheten är belägen cirka 1,5 kilometer sydöst om Solna centrum.
Området avgränsas i nordöst av Solnavägen och övrigt bebyggda fastigheter. Syftet med
planarbetet är att möjliggöra för en framtida elnätstation.

Utredningen redovisar flödes- och föroreningsberäkningar för ett framtida scenario efter
ändrad markanvändning. Det tas i samråd med Sydväst arkitektur och landskap fram ett
förslag på systemlösning för att fördröja och rena dagvattnet från fastigheten. Dessutom
utförs en översiktlig skyfallsanalys och underlag till höjdsättning tas fram.

Figur 1 redovisar planområdets geografiska läge.

Figur 1 Utredningsområdets placering i landskapet.
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RIKTLINJER
I arbetet med dagvattenutredning har ett antal dokument varit styrande vid bedömning av
dagvattensituationen och för de förslagna åtgärderna. Följande dokument har varit
vägledande i arbetet.

DAGVATTENSTRATEGI FÖR SOLNA STAD
De övergripande målen för dagvattenhanteringen beskrivs i Solna stads dagvattenstrategi
(2017), där det övergripande målet är att uppnå en hållbar dagvattenhantering.
Dagvattenhanteringen ska planeras för ett långsiktigt perspektiv och ska baseras på
miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. För att säkerhetsställa en långsiktig
hållbar dagvattenhantering har Solna stad sammanställt riktlinjer samt en checklista för
dagvattenutredningar (Solna Stad, 2017). Checklistan är indelad i fyra områden enligt
följande:

1. Områdets förutsättningar

2. Planerad exploatering och konsekvenser för flöden och föroreningstransport

3. Planerad dagvattenhantering

4. Samlad bedömning

Solna Stads riktlinjer för en långsiktig och hållbar dagvattenhantering listas utgörs av:

 Dagvatten ska fördröjas och renas lokalt så nära källan som möjligt.

 Dagvattenanläggningen ska utformas så minst 20 mm av given nederbörd
fördröjs och renas.

 Dagvattenhanteringen ska säkerhetsställa att recipientens miljökvalitetsnormer
inte påverkas.

 Vattenkvaliteten och nivåerna på grundvattentäkterna får ej försämras.

 Trafikdagvatten ska renas innan utsläpp till given vattenförekomst.

 Byggnads- och anläggningsmaterial innehållande som t.ex. koppar och zink ska
undvikas.

 Bebyggelse, infrastruktur och dagvattenanläggning ska höjdsättas så att
dagvattnet inte riskerar att påverkas av översvämningar, både inom och utanför
planområde för ett nutida och framtida klimat.

 Dagvatten ska användas som en resurs för att skapa en attraktiv och funktionellt
inslag i stadsmiljön.

 Dagvatten ska beaktas i varje skede av stadsbyggnadsprocessen.

 Dagvattenhanteringen ska ses över och åtgärdas när förändringar i den befintliga
stadsmiljön genomförs.

KRAV FÖR RENING AV DAGVATTEN
Enligt Solna stads dagvattenstrategi ska dagvattenanläggningar dimensioneras så att
fördröjning sker av minst 20 mm nederbörd. Dimensionering enligt 20 mm-principen
möjliggör fördröjning och rening av cirka 90 % av årsnederbörden. Om utformningen på
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våtvolymen inte är en permanent volym bör den kunna avtappas via ett filtrerande material
med en hastighet som ger en effektiv rening. Dagvattensystemet bör ha en mer
långtgående rening än sedimentering.

SVENSKT VATTENS PUBLIKATION P110
Svenskt Vattens publikation P110 ger rekommendationer för hur nya exploaterings-
områden ska uppnå uppsatta funktionskrav för skydd av anläggningar och bebyggelse
(Svenskt Vatten, 2016). Publikationen berör även befintliga områden och visar att mycket
arbete kommer att krävas för att uppnå en förbättrad säkerhet mot översvämning i
befintliga samhällen och för att reducera utsläppen av dagvattenföroreningar till
recipienter.

P110 anger övergripande krav och förutsättningar för samhällenas avvattning,
dimensionering och utformning av nya dagvattenledningar, dimensionering och utformning
av nya spillvattenledningar, samt hur vatten från husgrundsdräneringar ska avledas och
tas om hand. I syfte att ta hänsyn till framtida klimatförändringar föreslår Svenskt Vatten
att nederbördsintensiteten ska ökas med 25 % i beräkningar i dagvattenutredningar.

Då nya dagvattensystem ska anläggas är det också grundläggande att husgrunder och
byggnader inte översvämmas när kapaciteten i ledningar och öppna diken överskrids.
Därmed är det extra viktigt att ta hänsyn till hur området höjdsätts så att ytligt rinnande
dagvatten kan rinna undan utan att skada bebyggelse. Det här görs med fördel genom att
anlägga byggnader högre än kringliggande vägar som då kan agera avledare mot
närmaste recipient.

ÖVRIGA SKYDD OCH HÄNSYN
Inom planområdet eller i anslutande område har inget markavvattningsföretag
lokaliserats.

WESERDOMEN
Den första juli 2015 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-461/13 som är mera känt
som Weserdomen. Domen handlar om hur ”försämring av vattenkvalitet” ska tolkas i
ramdirektivet för vatten. Det domen innebär är att en verksamhet eller en åtgärd inte får
tillåtas om det finns risk för att orsaka en försämring av en ytvattenförekomsts status. När
det talas om en ”försämring av status” har man i tidigare fall kunnat tolka det som en
försämring av en statusklass (exempelvis från god till måttlig). Det innebar att om den
biologiska statusen för en vattenförekomst klassades som måttlig så fanns det möjlighet
att öka utsläppen av en parameter (så att klassningen för enbart denna sänktes från god
till måttlig) så länge som den sammanvägda biologiska statusen inte förändrades. Efter
Weserdomen är denna typ av ökningar inte längre tillåtna.

Det här betyder i praktiken att det inte längre är tillåtet att godkänna projekt som kan
äventyra att en enskild parameter sänks en statusklass, oberoende om den
sammanvägda statusen förändras eller inte.

I Sverige infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning år 2004 genom:

- Miljöbalken kap. 5.

- Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

- Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.
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ANSVAR FÖR DAGVATTEN
Varje fastighetsägare och verksamhetsutövare har ett ansvar för hantering av dagvatten
på sin fastighet med sådan försiktighet att miljö och omkringliggande fastigheter inte
skadas. Huvudmannen för allmän platsmark ansvarar för dagvattenhantering på allmän
platsmark, precis som en fastighetsägare gör inne på sin fastighet. Huvudmannen för
allmän platsmark kan vara kommunen, men också en gemensamhetsförening, exempelvis
en vägförening.

Inom verksamhetsområdet för det allmänna dagvattensystemet är det sedan kommunen,
i egenskap av VA-huvudman, som ansvarar för avledning (bortledning) av dagvattnet både
från de anslutna fastigheterna (VA-abonnenterna) och den allmänna platsmarken. Det är
detta som kan sammanfattas med ”samlad bebyggelse”.

Ansvarsfördelning åskådliggörs principiellt i figur 2. Fastighetsägare är ansvariga för
dagvattenhanteringen på egen fastighet (byggnader och tomtmark), markerat med rött.
Inom verksamhetsområde för allmänt VA får fastighetsägare ansluta till det allmänna VA-
ledningsnätet enligt de krav som VA-huvudmannen bestämt i sin ABVA (Allmänna
Bestämmelser för VA) och ska då erlägga avgifter enligt fastställd taxa.

Kommunen är ansvarig för dagvattenhanteringen för vägar, gator och allmänna platser,
markerat med blått, innan anslutning sker till den allmänna VA-anläggningen. I Figur 2
visas ingen parkmark, men denna ingår i begreppet allmän platsmark och ansvaret följer
samma princip som för gata.

Figur 2 Beskrivning av ansvarsfördelningen för dagvattensystemet. FP = förbindelsepunkt. Bildkälla: Svenskt Vatten, 2016

Den allmänna VA-anläggningen, markerad med grönt, ska tillgodose det behov som finns
för bortledning av dagvatten från verksamhetsområdet utifrån det behov som definieras i
vattentjänstlagen och den standard som Svenskt Vattens branschpraxis anger. Den ska
även rena förorenat dagvatten enligt miljöbalken.

1.1.1 Ansvar vid skyfall

Det kommunala ansvaret kopplat till dagvattenhantering beror på regnets storlek. Mindre
regn ska tas om hand av ledningsnätet och dimensionering sker enligt gällande
branschpraxis, idag används P110 (Svenskt Vatten, 2016). Regn som överstiger
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dimensioneringskraven behöver inte tas om hand i ledningsnätet och rinner därmed av på
ytan.

Kommunens juridiska ansvar vid situationer när ledningsnätets kapacitet överskrids, samt
kommunens ansvar i rollen som fastighetsägare, beskrivs huvudsakligen i plan- och
bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och Jordabalken (JB). Där framgår det att ny
bebyggelse i detaljplan ska lokaliseras till lämplig mark utifrån risken för översvämning.
Kommunen har utredningsskyldighet för att klarlägga om marken är lämplig. För att avgöra
om marken är lämplig rekommenderar Svenskt Vatten att ny bebyggelse anpassas så att
skador på byggnader undviks vid regn med en återkomsttid om minst 100 år (Svenskt
Vatten, 2016).

Kommunen kan komma att bli skadeståndsskyldiga mot fastighetsägare om bebyggelse
tillåts på olämplig mark, eller om kommunen låter bli att inhämta tillräcklig kunskap.
Skadeståndsansvaret preskriberas 10 år efter att planen har antagits.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
MARKANVÄNDNING FÖRE OCH EFTER NY DETALJPLAN
Planområdet innefattar hela fastigheten Tomteboda 10 och är belägen i Solna längs med
Solnavägen. Planområdet utgörs av totalt 0,3 hektar. Gällande detaljplan medger
bilservice, bensinstation och snabbmatsförsäljning. Tidigare har det funnits en biltvätt med
tillhörande parkering inom fastigheten som nu är riven.

Enbart en liten yta på fastigheten består av naturmark. I Figur 3 visas planområdet i
nuläget.

Figur 3 Utredningsområdet i nuläget, Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriet.

För att säkra Solnas elförsörjning för ett framtida Solna Stad, har Vattenfall beslutat att
bygga två nya regionsnätstationer. En av de nya nätstationerna kommer att placeras inom
planområdet för fastigheten. Byggnadens utformning och placering inom fastigheten är
reviderad jämfört med samrådshandlingen daterad (2017-04-25) (Miljö- och
Byggnadsförvaltningen, 2017).

Markanvändningen som föreslås i den nya utformningen redovisas i Figur 4. Den
växtbeklädda ytan planeras att utformas som estetiskt inslag i miljön och samtidigt vara
funktionell för rening och fördröjning. Lokalgatan samt de hårdgjorda ytorna mellan
byggnaden och grönytan föreslås användas som parkering och eventuellt
laddningsstationer för elbilar.
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Figur 4 Utredningsområdet med framtida förslag på markanvändning, Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriet.

GEOLOGI OCH HYDROLOGI
Utifrån tillgängliga data från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) framgår det att de
översta lagren inom detaljplanområdena består av urberg, sand och fyllnadsmassa, se
Figur 5. SGU:s jordartskarta visar endast markens övre jordlager och kartbilden är
extrapolering av information från provpunkter. En geoteknisk utredning har utförts på
fastigheten våren 2021 av Tyréns. Enligt utredningen består jordlagren av fyllnadsjord
ovan lera på friktionsjord på berg. Jorddjup är som störst (10–12 m) i nordväst och avtar
generellt till 0–2 m i sydöst. Berg i dagen förekommer i sydöst. För en bättre beskrivning
av de geologiska förhållandena, se den geotekniska utredningen utförd av Tyréns.
Grundvattenytan har mätts i nyinstallerat inom området samt befintliga rör i närområdet.
Sammanfattningsvis bedöms grundvattnets trycknivå under leran ligga kring nivå +5m, det
vill säga cirka 3,5 m under marknivå. För installerade energibrunnar i närområdet anges
liknande grundvattennivåer (Brunnsarkiv, SGU). De uppmätta grundvattennivåerna bör
tas i beaktande vid byggnation då grundvattennivåerna kan påverka till exempel hur
sättningsbenägen marken är samt konstruktion av dagvattenanläggningar.
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Figur 5 T.v. Jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) som visar att planområdet består av urberg, sand
och fyllnad. Kartan är hämtad från SGU:s visningstjänst för jordarter 1:25 000 – 1:100 000.
T.h. Placering av grundvattenrör, orange markering är nyinstallerat rör (Tyréns, 2021)

YTLIG AVLEDNING
Den ytliga avrinningen för området är komplex. Ytlig avledning till området sker från ett
område söder om planområdet vid mindre regnhändelser. Vid större regnhändelser
påverkas området av ett stort avrinningsområde.

Ytliga rinnvägar vid mindre regnhändelser
Genom området leds ett stråk söderifrån ut mot Solnavägen, blåa rinnvägar och
avrinningsområdets utbredning visas i Figur 6. Underlag till de båda figurerna har utförts
genom analys av Nya Nationella Höjdmodellen (NNH) från Lantmäteriet (2x2 m
upplösning). Avrinningsområdet uppskattas till cirka 6,9 hektar. Den ytliga avrinningen
sker på detta vis vid mindre regnhändelser, men kan även delvis avledas i befintligt
ledningsnät, se Figur 9.



[Dagvattenutredning, Tomteboda 10] 11
Date: [2021-10-05]

Document supervisor: [Elisabeth Nejdmo]

Figur 6 T.v. Avrinning inom och i anslutning till utredningsområdet. T.h. rinnvägar i blått, t.v. ytan markerat med grönt.
Bakgrund: GIS User Community.

Skyfallsanalys/Lågpunktskartering
Vid större regnhändelser sker ytlig avrinning på annat sätt än vid mindre regnhändelser.
Detta beror på att ett större avrinningsområde då påverkar planområdet.

Metodbeskrivning
En översiktlig analys av ett skyfallsscenario har gjorts med hjälp av verktyget SCALGO
Live. SCALGO Live är en GIS-baserad onlinetjänst som används för att analysera
höjddata ur ett ytvattenperspektiv. I analysen används både terrängdata och
vattenvolymer för att identifiera vilka områden som riskerar att översvämmas då en given
vattenvolym rinner av på markytan. Metoden saknar dynamiska (tidsberoende) aspekter
och kan inte identifiera effekter av tröghet i ett system. Exempel på tröghet kan vara
flödesmotstånd över en markyta eller dynamiska effekter av ledningsnät eller trummor.

SCALGO Live är ett bra verktyg i tidiga planeringsskeden där översiktlig systemförståelse
för ytavrinning och potentiella översvämningsrisker är i fokus. Resultaten från SCALGO
Live bör i regel inte användas för detaljprojektering eller dimensionering, det finns dock
undantag för när detta kan vara lämpligt. Vid planering av ny bebyggelse är det viktigt att
ta hänsyn till sådana identifierade översvämningsområden för att förhindra att vatten blir
stående och därmed skadar byggnader eller hindrar framkomlighet för exempelvis
utryckningsfordon.

Skyfall som analyserats kan likställas med ett 100-års regn med 60 minuters varaktighet.
Detta har analyserats för att identifiera vilka områden som, med befintlig höjdsättning,
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riskerar att översvämmas med vatten vid stora regn. Detta scenario används, tillsammans
med en klimatfaktor om 25 %, utifrån rekommendationer från P110 (Svenskt Vatten,
2016).

Förutsättningar för planområdet
Planområdet är beläget inom en större lågpunkt till vilken tre större avrinningsområden
avleds, se Figur 7. Planområdet är markerat med en blå prick. Hela avrinningsområdet
till lågpunkten är cirka 81 ha. Området som från söder rinner mot aktuell fastighet utgör
cirka 6,9 ha (område markerat med orangefärg i Figur 7), det vill säga cirka 9%.

Rännstensbrunnar för avvattning av hårdgjorda ytor finns för exempelvis vägar och
andra hårdgjorda ytor, men de är i enlighet med gällande normer dimensionerade för att
ta hand om normaldagvatten. Varken Solna stad eller Solna Vatten har vetskap om att
det ska finnas avledningsmöjligheter vid större regnhändelser från denna lågpunkt. Vid
mycket stora regnhändelser riskerar vatten att bli stående inom rött område i Figur 7.
Vatten bedöms kunna rinna till planområdet både från sydost och från Solnavägen.

Figur 7 Hela avrinningsområdet (grönt) som ytligt rinner till lågpunkten (rött område). Planområdet markerat med blå punkt.
De tre avrinningsområdena är markerade med gult, orange och svart. Huvudsakliga rinnriktningar med vita pilar. SCALGO
Live 2021-09-03.

I Figur 8 presenteras resultatet av att belasta utredningsområdet med en regnvolym
motsvarande cirka 70 mm nederbörd. För denna belastning gäller även antagandet att
ledningsnätet inte avbördar något vatten samt att infiltration på genomsläppliga ytor inte
sker. Figur 8 visar även hela den ytan som riskerar att bli översvämmad vid ett skyfall,
planområdet är markerat med gult.
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Figur 8 Vattendjup i lokala lågpunkter vid kraftig nederbörd (67,5 mm, motsvarande ett 100-års regn med 60 minuters
varaktighet och klimatfaktor 25 %), samt hela den ytan som riskerar att översvämmas. Bakgrund: Ortofoto från
Lantmäteriets visningstjänst och GIS User Community.

För den befintliga höjdsättningen har i stort sett hela planområdet identifierats som en
lågpunkt och riskeras att översvämmas vid stora nederbördstillfällen. Inom lågpunkten
riskerar vattendjupet att överstiga 1 meter.

Hur situationen ser ut i detalj vid större händelser går inte att analysera med SCALGO, då
detta verktyg ej tar hänsyn till tidsaspekter. För att verifiera resultaten från SCALGO Live
har jämförelse gjorts med planområdet Fogdevreten, direkt sydöst om aktuellt
planområdet. För detta planområde har ett PM 1  har tagits fram som beskriver
skyfallshändelser från Fogdevreten. I det PM:et finns en bild från skyfallsmodell som är
framtagen för Solna centrum på uppdrag av Solna Vatten. Skyfallsmodellen är utförd med
programmet MikeFlood, i vilket även tidsaspekten kan tas hänsyn till. Figur 1 i
WRS_PM_Solnavägen visas ett utdrag ur skyfallsmodellen.

Vattendjupen och utbredningen av lågpunkten harmoniserar med utförd analys med
SCALGO Live (Figur 8). Det vill säga att skyfallsanalysen utförd i denna utredning ger en
tämligen representativ bild av inom vilka ytor vatten riskerar att bli stående samt vattendjup
i dessa lågpunkter vid en skyfallshändelse.

Ytterligare analyser med hjälp av framtagen skyfallsmodell skulle kunna utföras för
planområdet för att användas som underlag i detaljprojekteringsskedet.

RECIPIENT
Recipient för dagvatten från detaljplanen är Mälaren- Ulvsundasjön med VISS-ID
WA42470715. Vattenförekomsten utgörs totalt av en area på 2 km2 och mynnar ut till
Riddarfjärden. Miljökvalitetsnormen som är beslutat år 2021 för förvaltningscykel 2 anger
att den ekologiska statusen ska vara god år 2021 och att den kemiska ytvattenstatusen
ska uppnå god kemisk ytvattenstatus år 2027. Undantaget för den kemiska statusen

1 WRS_PM_Solnavägen WRS 2020-02-07
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utgörs av en tidsfrist av ämnena Antracen, Bly och Blyföreningar samt Tributylen (VISS,
2019).

Länsstyrelsen har bedömt att recipienten har otillfredställande ekologisk status och att den
inte uppnår god kemisk status.

Den ekologiska statusen bedöms bland annat utifrån biologiska kvalitetsfaktorer där
växtplankton är den utslagsgivande parametern som ett resultat av övergödning.
Bedömningen baseras även på en sammanvägd bedömning av uppmätt årsdata av
fosforhalten (från perioden (2013–2017) i två mätstationer, vilket ger kvalitetsfaktorn
näringsämnen. Bedömningen av de uppmätta fosforhalterna i förhållande till
referensvärde ger klassningen måttlig status. För kvalitetsfaktorn ljusförhållanden anges
ett medianvärde för tre närliggande lokaler för mätningar utförda under sommarhalvåret
(juli-augusti) mellan åren 2002–2012. Medianvärdet av medelskiktdjupet ger underlag till
bedömningen av klassningen måttlig status. Recipienten har förhöjda PH-halter och låg
alkalinitet. Status för särskilda förorenade ämnen har bedömts till måttlig för ämnena
koppar och icke dioxinliknande PCB’er. Recipienten bedöms till otillfredsställande status
för kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd. Bedömningsgrunden till den låga klassificeringen
beror på förändringar i sjöars planform, bottensubstrat, strukturen på det grunda
vattenområdet i sjön, närområdet runt sjön och svämplanets strukturer och funktion runt
sjöar.

Den kemiska statusen uppnår ej god status. Underlaget till klassificeringen utgörs av höga
halter av kvicksilver, PBDE, PFOS, bly, antracen och tributyltenn.

DAGVATTENLEDNINGSNÄT
Från en tidigare dagvattenutredning utförd av Sweco, Dagvattenutredning Trafo
Solnavägen (2016-07-01), anges det att avvattningen från den tidigare tvätthallens takytor
skett via dagvattenledning som ansluter till det kommunala ledningsnätet vid Solnavägen.
Tvätthallen är riven. De omkringliggande markytorna avvattnas via dagvattenbrunnar
innan det avleds till dagvattenledningen längsmed Solnavägen.  Ledningen i Solnavägen
ansluter till en dagvattentunnel innan det släpps ut i Ulvsundasjön.

Figur 9 visar befintligt ledningsnät inom området. Den befintliga dagvattenledningen som
är belägen i mitten av planområdet, ska förflyttas nordväst i samband med den nya
detaljplanen. Figur 10 visar placeringen av den nya dagvattenledningen samt angiven
anslutningspunkt till dagvattenledningsnätet.
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Figur 9 Befintligt dagvattenledningsnät till dagvattennätet inom området. Bilden är hämtad från rapport Dagvattenutredning
Trafo Solnavägen (Sweco, 2016-07-01)

Figur 10  Ny dragning av dagvattenledningsnätet efter exploatering, samt angiven anslutningspunkt till dagvattennätet.
Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriet.
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ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
Idag avvattnas dagvatten från naturmark i den nordöstra delen av planområdet. För
området i direkt anslutning till planområdet har en ny detaljplan antagits. Den nya
detaljplanen medger ökad bebyggelse samt en lokalgata mellan Tomteboda 10 och 11.
Detaljplanen kallas Fogdevreten. En förutsättning som har ansatts i denna utredning är att
den nya fastigheten inte ökar dagvattenflödet mot Tomteboda 10, utan att en
dagvattenanläggning har utformats på fastigheten för att omhänderta dagvattnet lokalt.
Figur 11 redovisar planområdet för Tomteboda 10 och planområdet för Fogdevreten.

Figur 11 Visar planområdet för Tomteboda 10 samt den sydöstliga grannfastigheten som får ökad bebyggelsegrad i och
med ny detaljplan.

Lokalgatan mellan de berörda fastigheterna ska bli allmän platsmark med kommunalt
huvudmannaskap och ägas av Solna Stad. Lokalgatan har höjdsatt med ensidig lutning
mot fastighet Tomteboda 10. Mellan lokalgatan och fastighetsgränsen mot Tomteboda 10
planeras för en stödmur. Det är viktigt att avledning av ytligt vatten från lokalgatan inte
sker till Tomteboda 10 utan mot Solnavägen.

Dagvattnet som tidigare genererades från avrinningsområdet uppströms lokalgatan (se
Figur 6) antas att tas omhand lokalt. Det vill säga att dagvattnet som avvattnas mot
lokalgatan avleds nordöst mot Solnavägen längs med lokalgatan. De generella
flödesvägarna till Tomteboda 10 och lokalgatan efter den nya markanvändningen
presenteras i Figur 12. Avrinningsområdet till fastigheten minskar från 6,9 ha till 4,4 ha.
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Figur 12 Visar trolig avrinning efter att Fogdevreten bebyggts och ny lokalgata anlagts. Det gröna området och blåa pilar
representerar avvattningen mot Tomteboda 10. Det lila området och gula pilar visar det området som har fått en ändrad
flödesriktning och avvattnas via lokalgatan ut på Solnavägen.

MILJÖTEKNISK UTREDNING
Då området tidigare varit bebyggt med en biltvätt har en miljöteknisk undersökning utförts
av Sweco 2017. Inom området påträffades låga halter av metaller, alifater, aromater samt
BTEX2 i de analyserade jordproverna. Inga halter överskrider de tillämpade riktvärdena
för MKM (mindre känslig markanvändning). I någon punkt överstegs riktvärdet för MKM
med avseende på PAH, dock endast marginellt. I det analyserade grundvattenprovet
påträffades inga halter över tillämpande riktvärden. Ytterligare analyser rekommenderas
att utförs vid schaktning för att minimera omhändertagandekostnader av massor. Vid
återanvändning av massor från området bör diskussion föras med kommunen.

2 BTEX: Bensen, Toluen, Etylbensen och Xylenföreningar.
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METOD OCH INDATA
MARKANVÄNDNING
En sammanställning av de olika typerna av markanvändning som finns inom
detaljplanområdet, före och efter ändrad markanvändning, presenteras i Tabell 1.
Markanvändning före förändring har uppskattats utifrån Lantmäteriets ortofoto.
Markanvändning efter förändring har uppskattats utifrån framtagen landskapsritning som
arbetas fram inom projektet. Parkering föreslås med gräsarmering och övrig hårdgjord yta
föreslås ha betongmarksten.

Tabell 1  Nuvarande markanvändning. Notera att den totala avrinningskoefficienten är viktad och inte summerad.

Nuvarande markanvändning

Markanvändning Area
(ha)

Avrinnings-
koefficient

(-)

Red. area
(ha)

Takyta - - -

Hårdgjord yta 0,127  0,8 0,101

Naturmark 0,092  0,1 0,009

Parkering - - -

Grusmark 0,076 0,4 0,030

Totalt 0,295 0,47 0,14

Tabell 2 Framtida markanvändning. Notera att den totala avrinningskoefficienten är viktad och inte summerad.

Framtida markanvändning

Markanvändning Area
(ha)

Avrinnings-
koefficient

(-)

Red. area
(ha)

Takyta 0,081 0,9 0,073

Hårdgjord yta 0,107  0,8 0,086

Naturmark 0,085  0,1 0,009

Parkering 0,022 0,4 0,009

Grusmark - - -

Totalt 0,295 0,6 0,177

Hårdgöringsgraden inom planområdet ökar från 47 % till 60 % efter förnyad
markanvändning.

NEDERBÖRD
En genomsnittlig, korrigerad, årsmedelnederbörd på 566,5 mm har använts för
planområdet, baserad på SMHI:s meteorologiska station Stockholm-Bromma (9720) då
den bedöms ligga närmast området. Nederbörden på stationen är mätt till 515 mm som
normalvärde under perioden 1961–1990 och har sedan korrigerats med faktor 1,1 för att
kompensera för mätförluster.

RINNTIDER
Rinnsträcka och rinnhastighet har beräknats för utredningsområdet före och efter
förändrad markanvändning. I Tabell 3 och Tabell 4 presenteras resultaten.
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Tabell 3 Rinnsträcka, -hastighet och -tid, för ett nulägesscenario.

Nulägesscenario
Marktyp Rinnsträcka

(m)
Rinnhastighet

(m/s)
Rinntid
(min)

Mark 35 0,5 10

Ledning 35 1 10

Tabell 4 Rinnsträcka, -hastighet och -tid, för ett framtidsscenario

Framtidsscenario
Marktyp Rinnsträcka

(m)
Rinnhastighet

(m/s)
Rinntid
(min)

Ledning 53 1 10

Mark 65 1 10

Gräs 25 0,5 10

Ledning 16 1 10

ERFORDERLIG FÖRDRÖJNINGSVOLYM
Dagvattenanläggningarna ska enligt krav från Solna Stad utformas så att 20 mm regn,
räknat över hela fastighetens yta (reducerad area), kan renas och fördröjas innan utsläpp.
För att beräkna erforderlig fördröjningsvolym för ett 20 mm regn används ekvation 1.

𝑈20𝑚𝑚 = 20𝑚𝑚
1000

∗ 𝐴 (𝑚2) ∗φ (1)

𝑈20𝑚𝑚 representerar den erforderliga fördröjningsvolymen i m³ för ett scenario med 20 mm
nederbörd. A är områdets yta i m² och 𝜑 är avrinningskoefficienten.

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR
Beräkning av föroreningsbelastning och reningseffekt har utförts med hjälp av den
webbaserade recipient- och dagvattenmodellen StormTac (v.20.2.2). Modellen är ett
planeringsverktyg där översiktliga beräkningar av flöden och koncentrationer av olika
föroreningar i dagvatten kan utföras. Nödvändiga indata till modellen består av
nederbördsmängd samt det aktuella områdets area och markanvändning. Till
beräkningarna använder modellen kvalitetsgranskade schablonhalter av föroreningar,
baserade på flödesproportionell provtagning (StormTac, 2020).

Observera att en modellering är en förenklad beskrivning av verkligheten som inte fullt ut
kan återspegla de komplexa skeenden som tillsammans påverkar föroreningsinnehållet i
dagvattnet. Omfattningen av modellens dataunderlag varierar mellan olika typer av
föroreningar, likaså för markanvändningar, vilket ger föroreningsberäkningarna en viss
osäkerhet. Mot bakgrund av avsaknaden av andra modeller som beskriver dagvattnets
föroreningsinnehåll, samt reningseffekt i dagvattenanläggningar, bedöms StormTac-
modellen, trots dess osäkerheter, som den mest lämpliga metoden att använda för att
beräkna föroreningsbelastning i föreliggande fall. Modellens osäkerhet behöver dock
beaktas när slutsatser dras.
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FLÖDESBERÄKNINGAR
Beräkning av dagvattenflöden har utfördes enligt riktlinjerna och beräkningsmetoden från
Svenskt Vattens publikation P110 ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten” samt med
hjälp av StormTac (v.20.2.2).

Enligt P110 bör en klimatfaktor användas vid beräkning av framtida flöden. Då området i
framtiden kommer att påverkas av ett förändrat klimat användes en klimatfaktor (1,25) vid
beräkning av flöden i modellen. Flöden beräknades för regn med 10- , 30- och 100-års
återkomsttid (I Tabell 5 syns ansvarsfördelning och rekommenderad återkomsttid som bör
hanteras i dagvattenledningar enligt Svenskt Vatten. Det dimensionerande flödet för
ledningsnätet blir det som motsvarar ett 10-årsregn.

Tabell 5 Ansvarsfördelning mellan kommun och VA-huvudman vid olika återkomsttider och typer av bebyggelse enligt
P110.

VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar

Nya duplikatsystem Återkomsttid
(år) för regn vid

fylld ledning

Återkomsttid
(år) för trycklinje

i marknivå

Återkomsttid (år) för mark-
översvämning med skador

på byggnader
Gles bostadsbebyggelse 2 10 >100

Tät bostadsbebyggelse 5 20 >100

Centrum- och
affärsområden

10 30 >100
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RESULTAT
FLÖDESBERÄKNINGAR OCH ERFORDRLIG FÖRDRÖJNINGSVOLYM
Dimensionerande flöden före och efter den nya markanvändningen, beräknat för olika
återkomsttider, presenteras i Tabell 6. Klimatfaktor 1,25 har använts för att beräkna flöden.

Tabell 6 Återkomsttid för regn och dimensionerande flöden från utredningsområdet före och efter den nya
markanvändningen.

Återkomsttid (år) Flöde (l/s)
Nulägesscenario

Flöde (l/s),
Framtidsscenario

10 40 17

30 58 33

100 86 55

Tabell 6 visar att avrinningen minskar med framtida markanvändning.

Enligt Solna Stad ska dagvattenanläggningarna utformas så att 20 mm regn från fastighets
yta renas och fördröjas innan utsläpp till recipienten. Erforderlig fördröjningsvolym för
bebyggd area redovisas i Tabell 7.

Tabell 7 Erforderlig fördröjningsvolym från fastigheten Tomteboda 10.

Scenario Erforderlig fördröjningsvolym
Framtidsscenario 36 m3

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR
I Tabell 8 redovisas beräknade föroreningshalter och -mängder som vanligen förekommer
i dagvatten. Det redovisas också en jämförelse mellan beräknade halter (årsmedelvärden)
från utredningsområdet före och efter förändrad markanvändning som nuvarande och
föreslagen detaljplan medger.

För att uppfylla MKN analyseras beräknad föroreningsbelastning för nuvarande
markanvändning mot beräknad föroreningsbelastning efter ombyggnation. I Tabell 8
redovisas förorenings halten (µg/l) samt mängden (kg/år) för respektive scenario. För
framtida markanvändningen har ingen anläggning av LOD eller annan reningsanläggning
antagits.



22
Date: [2021-10-05]
Document supervisor: [Elisabeth Nejdmo]

Tabell 8 Föroreningsbelastning från utredningsområdet före och efter förändrad markanvändning. Längst till höger i
tabellen redovisas avskiljningsbehov från fastigheten. Fetmarkerade celler ökar efter exploatering.

              Nulägesscenario Framtidsscenario
Avskiljningsbehov

för
framtidsscenario

Ämne Halt
(µg/l)

Mängd
(kg/år)

Halt
(µg/l)

Mängd
(kg/år)

(%)

P 110 0,17 110 0,11 -

N 1400 2,1 1500 1,4 7

Pb 2,9 0,0043 2,8 0,0027 -

Cu 14 0,021 15 0,014 7

Zn 22 0,032 22 0,021 -

Cd 0,38 0,00055 0,39 0,00038 3

Cr 4,7 0,0069 5 0,0049 6

Ni 3,3 0,0049 3,5 0,0034 6

Hg 0,026 0,000038 0,028 0,000027 7

SS 17 000 24 15 000 15 -

Oljeindex 390 0,57 420 0,41 7

PAH16 0,21 0,0003 0,22 0,00021 5

BaP 0,015 0,000022 0,016 0,000015 6

Antracen 0,013 0,00002 0,014 0,000014 7

PBDE 47 0,00018 0,00000026 0,00018 0,00000018 -

PBDE 99 0,00022 0,00000032 0,00023 0,00000022 4

TBT 0,0017 0,0000025 0,0017 0,0000016 -

Efter ombyggnationen kommer halterna av nickel, koppar, krom, kvicksilver, kadmium,
suspenderat material, olja, PAH, Antracen och PBDE att öka, men samtliga mängder
minskar.

Trots att föroreningsmängderna minskar rekommenderas det att någon form av
dagvattenhantering utformas på fastigheten för att ytterligare förbättra möjligheten att
uppnå MKN för recipienten. Dagvattenanläggningen bör utformas så att den uppfyller
reningsgraden för respektive ämne enligt Tabell 8.
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SYSTEMLÖSNING FÖR
DAGVATTENHANTERING
För att inte försämra för det kommunala dagvattensystemet eller recipienten krävs
fördröjning av 20 mm/m² hårdgjord yta. Därmed krävs att det inom fastigheten avsätts yta
så att cirka 40 m³ kan fördröjas för normala regnhändelser. Utöver detta krävs även att
höjdsättning inom fastigheten justeras för att minimera konsekvenserna vid en
skyfallshändelse. Hela den gröna ytan behöver vara tillgänglig för hantering av regnvatten.
Motsvarande volym inom lågpunkten som byggs bort på grund av byggnaden behöver
skapas inom fastigheten. Med nuvarande förslag på utformning inom fastigheten och
befintlig skyfallssituation skulle det innebära 600 m³.

FÖRSLAG PÅ SYSTEMLÖSNING
Vattenfall Eldistribution AB, har som önskemål att utforma den obebyggda ytan med både
har estetiskt och funktionellt inslag. Inom den obebyggda ytan ska dagvattenanläggningen
rymmas. Sydväst arkitektur och landskap har utifrån Vattenfalls önskemål, tagit fram ett
förslag på utformning av byggnader och ytor inom fastigheten, vilket visas i Figur 13 och
Figur 14. Där så är lämpligt förespråkas att körytor beläggs med genomsläppliga material
så som gräsarmering eller betongplattor.

Grönytan är utformat med syfte att fördröja och rena dagvattnet från så väl markytor som
takvatten innan det avleds mot det kommunala dagvattenledningsnätet. Lokalt
omhändertagande av dagvatten kommer inte kunna tillämpas fullständig på grund av
markens sammansättning. Även om grönytan innehåller växter kommer de sett till hela
året inte att kunna använda allt vatten som avleds till dagvattenanläggningen. Fullständig
infiltration av resterande dagvatten kommer inte heller ske då marken består av lera nedtill.
Dagvattenanläggningen är till för att fördröja för att jämna ut flödestoppar i det allmänna
dagvattensystemet samt att rena dagvattnet för att inte äventyra recipientens förmåga att
uppnå uppsatta miljökvalitetsmål.

Exakt utformning av ytan rekommenderas att tas fram i detaljprojekteringsskedet. Den
föreslagna grönytan inom detaljplanen möjliggör en god dagvattenhantering inom
detaljplanen.
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Figur 13 Visar föreslagen utformning av fastigheten. Sydväst arkitektur och landskap, 2021-09-02.

Figur 14 Sektion A, Solnavägen till höger i bilden. Sydväst arkitektur och landskap, 2021-09-02.
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Översvämningsyta/Torrdamm
Torra dammar är skålformade gröna ytor som kan användas för att fördröja och rena
dagvattenflöden. Vid höga flöden bildas en tillfällig vattenspegel. Vatten avleds succesivt
då tillrinningen avtar genom infiltration eller avledning till kommunal dagvattensystem. Om
vatten kan spridas på hela ytan sänks flödeshastigheten och det gynnar sedimentation av
partikelbundna föroreningar. Figur 15 visar exempel på torr damm i stadsmiljö. Detaljerad
utformning av dagvattenanläggningen rekommenderas i detaljprojekteringsskedet. En torr
damm har exempelvis strypta utlopp eller upphöjda kupolbrunnar för att erhålla längre
uppehållstider för förbättrad reningseffekt.

Figur 15 Exempel på en torr damm i stadsmiljö. Foto: Sweco.

Vid etablering krävs regelbunden bevattning och återkommande kontroller av hur
växtligheten utvecklar sig. Kontrollerna bör fortskrida över ett till två år för att ytterligare
försäkras om att växterna tar sig.

Löpande underhåll innefattar klippning. För att minska risk för läckage av
växtnäringsämnen kan klippt gräs och annat rensas bort från platsen. Sediment kan
behöva tömmas regelbundet och det rekommenderas att inspektion och rensning av
inlopp och bräddavlopp läggs in som en tillsynsåtgärd. Som regel ackumuleras
föroreningar direkt på, eller nära filter-/inloppsytan och det är också här som
underhållsåtgärder ska fokuseras. För att undvika läckage av växtnäringsämnen bör
gödsling inte ske.

RENINGSEFFEKT AV FÖRESLAGEN SYSTEMLÖSNING
I Tabell 9 redovisas vilken reningsgrad som den valda dagvattenanläggningen behöver
uppnå för att inte påverka recipientens MKN negativt. Tabellen visar även beräknad
generell reningsgrad för torr damm.
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Tabell 9. Redovisar vilken reningsgrad som behövs inom fastigheten samt reningsgrader för torr damm. De ämnen som
anges med (-), har inte en förhöjd halt efter ändrad markanvändning och behöver ej renas.

Ämne Avskiljningsbehov efter
ny markanvändning [%]

Avskiljning från torrdamm
[%]

P - 35
N 7 35
Pb - 65
Cu 7 50
Zn - 65
Cd 3 65
Cr 6 50
Ni 6 50
Hg 7 15
SS - 70

Oljeindex 7 85
PAH16 5 60

BaP 6 60
Antracen 7 50
PBDE 47 - 50
PBDE 99 4 50

TBT - 50

Efter den nya markanvändningen kommer ämnena kväve, koppar, kadmium, krom, nickel,
kvicksilver, olja, PAH16, BaP, Antracen och PBDE 99 att få en förhöjd halt och därmed
riskerar att påverka recipientens MKN och uppfyllandet att nå god kemiskstatus år 2027.
Den nya markanvändningen kommer höja halterna av kvicksilver, PBDE 99 och antracen
och att öka mellan 4- 7 %, vilket bidrar till en försämrad förutsättning till att uppnå god
kemiskstatus, på grund av redan förhöjda halter. Övriga ämnen ställer generellt låga krav
på utformningen på dagvattenanläggningen med hänsyn på reningsgrad, där kväve,
koppar och kvicksilver har det största avskiljningsbehovet med 7 %.

Med föreslagen dagvattenanläggning kommer samtliga ämnen minska så att recipientens
förmåga att uppnå uppsatta miljökvalitetsnormer inte äventyras. De valda
reningsanläggningarna beräknas ha en större reningseffekt än vad som ställs som krav
på dagvattenhanteringen på fastigheten.

Enligt VISS är avrinningsområdet till recipienten ca 200 ha. Utredningsområdet utgör cirka
0,15 % (0,3 ha) av det totala av avrinningsområdet, varför ytterligare rening än de
föreslagna dagvattenlösningarna bedöms inte nödvändiga för området.

PRINCIPIELL HÖJDSÄTTNING OCH SEKUNDÄRA AVRINNINGSVÄGAR
Generella krav
En väl genomtänkt höjdsättning är viktigt för att undvika skador på bebyggelse till följd av
översvämningar. För att uppnå detta bör byggnader alltid placeras högre än angränsande
områden (vägar, stigar, grönytor, mm.) vilket medför att dagvatten vid extrem nederbörd
kan avledas ytligt i händelse av att dagvattensystemets maxkapacitet överskrids. Dessa
ytliga vägar för vatten är det som benämns sekundära avrinningsvägar och kan med fördel
placeras i lågstråk i befintlig terräng.
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Lågstråk rekommenderas så att vattnet säkert kan avrinna vid stora nederbördstillfällen.
Ingångar till byggnader bör höjdsättas så att vatten inte rinner in i dessa innan det rinner
över de tröskelnivåer som finns på vattnets väg ut ur utredningsområdet. Hänsyn till dessa
aspekter måste tas i den kommande projekteringen.

För att förhindra att vatten rinner mot huskropp rekommenderar Svenskt Vattens
publikation P105 ett avstånd på 3 meter med en lutning på 1:20 (5 %). Marklutningen
rekommenderas därefter till cirka 1–2 % för att inte riskera att dagvatten rinner in mot
byggnaden.

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap 36 § har en fastighetsägare ett generellt
ansvar att se till att avvattningen av den egna tomten inte medför betydande olägenhet för
omgivningen. Detta kan tolkas som att en avledning av dagvatten till en annan fastighet
inte är tillåtet om inte särskild överenskommelse skett mellan markägare, samt att ingen
olägenhet skapas.

Utredningsområdet
Fastigheten Tomteboda 10 har identifierats som del av en lågpunkt inom vilken vatten
riskerar att bli stående vatten vid skyfallshändelser. Inom lågpunkten riskerar vattendjupet
överstiga 1 meter (Figur 8). För att undvika högt stående vatten inom fastigheten kommer
topografin att behöva förändras för att minimera riskerna vid översvämning.

I de planerade byggnaderna inom fastigheten ska nätstationer finnas. Konsekvenserna
vid översvämning kan bli stora. Det är av betydande vikt att framkomligheten till
stationerna på omkringliggande vägnät är god. Att det i skyfallsmodellen framtagen av
Tyréns åt Solna Vatten visar över en meter vatten kan bli stående på Solnavägen är
anmärkningsvärt. Åtgärder för att säkert avleda vatten från denna lågpunkt
rekommenderas att tas fram. En skyfallsstrategi som ser till att skyfallsvatten avleds till
platser där konsekvenserna blir små är oerhört viktig.

Med nuvarande höjdsättning rinner även vatten från omkringliggande mark, inklusive
Solnavägen, in till fastigheten. Murar för att styra ytligt rinnande vatten föreslås, men
markhöjder behöver anpassas till befintligheter. Det är inte möjligt att helt skydda
fastigheten mot ytligt tillrinnande vatten.

Funktionen i planerad byggnation är en annan viktigt pusselbit i en fungerande stad.
Konsekvenserna om byggnaden översvämmas är stora. Genom att höja upp byggnaden
till en säker höjd minimeras riskerna att denna översvämmas. Föreslagen höjd på färdigt
golv är +9,8 m. Marken runt om behöver höjdsättas enligt de generella
rekommendationerna beskrivna i avsnittet Generella krav. Rinnvägar inom Tomteboda 10
ses i Figur 17.

Byggnaden medför att volymen för den befintliga lågpunkten minskas. Tillgänglig volym
för vatten vid skyfallshändelse minskas och vattenmassorna kommer att bli stående på
annan plats. För att inte försämra för omkringliggande områden ska motsvarande
tillgänglig fördröjningsvolym skapas inom Tomteboda 10. Exakt hur höjdsättning inom
fastigheten blir fastställs i projekteringsstadiet, då ska även tillses att lika stor volym som
höjs inom fastigheten ska kompenseras med inom grönytan.

Räkneexempel fördröjning skyfall
Förändringen av markytan är relativt liten totalt sett. Inom gul yta i Figur 16 behöver
marken höjas cirka en meter jämfört med nuvarande markhöjder för att byggnaden ska
placeras på en säker nivå. Risken att vatten ska kunna tränga in i byggnaden ska
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minimeras. Den gula ytan är cirka 600 m². Inom grön yta behöver motsvarande volym
skapas (600 m³) för att inte försämra förutsättningarna för omkringliggande område vid
skyfallshändelser.

Figur 16 Befintliga markhöjder med grått, förslag på framtida markhöjder i rött. Inom gul yta höjs marken för att säkra mot
översvämning. (Arbetsversion av placeringar och markhöjder)

Sekundära avrinningsvägar
Genom fastigheten rinner idag ytligt vatten från ett avrinningsområde från sydöst mot
nordväst (område markerat med grönt i Figur 12). Ett grovt förslag på höjdsättning är
framtagen inom projektet men rekommenderas att detaljstuderas i projekteringsstadiet för
att säkerställa att bland annat tillgänglighet till byggnader, sekundära rinnvägar och
erforderliga fördörjningsvolymer skapas. Genom marklutning och styrning av ytligt
avrinnande vatten inom fastigheten rekommenderas att följa förslaget i Figur 17. Även om
murar byggs längs med fastighetsgräns för att styra ytligt rinnande vatten bort från
bygganande kommer trots allt ytan inom Tomteboda 10 vara sammankopplad med den
stora skyfallslågpunkten som visas med rött i Figur 8. Det måste gå att köra in och ut till
fastigheten. I nordvästra hörnet på fastigheten kommer marknivåerna behöva
harmonisera med Solnavägen, vilket medför att här kommer vatten både rinna in och ut
från planområdet.
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Figur 17 Figuren visar rekommenderade sekundära avrinningsvägar vid skyfall, dvs. lågstråk och lutningar i terrängen där
stora volymer vatten kan avrinna.

Sweco rekommenderar att ett större grepp tas för hantering av skyfall i ett större perspektiv
för hela avrinningsområdet (Figur 7). Exempelvis kan räddningsfordon inte ta sig fram om
vattendjupet är mer än cirka 30 cm. I närområdet finns samhällsviktiga aktörers
verksamheter vilka är i behov av framkomliga vägar och säker eldistribution. Det största
tillflödet av ytligt avrinnande vatten till planområdet sker med stor sannolikhet från
Solnavägen.
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SLUTSATSER
Inom detaljplanen finns tillräckliga ytor för att hantera både fördröjning och rening av
normala dagvattenflöden. Föreslagna dagvattenanläggningar medför att recipientens
förmåga att uppnå uppsatta miljökvalitetsnormer inte äventyras.

Volymen i den befintliga lågpunkten inom vilken upp till en meter vatten kan bli stående
vid skyfall kommer minska i och med byggnation inom fastigheten.

Nätstationen har en samhällsviktig funktion och säkerställande att denna inte skadas vid
extrema regnhändelser bör prioriteras högt. Motsvarande volym inom lågpunkten som
byggs bort behöver skapas för att inte försämra förutsättningarna för infrastruktur och
bebyggelse i närområdet vid en skyfallshändelse. Inom detaljplaneområdet finns möjlighet
att kompensera genom sänkning av del av ytan.

Med god höjdsättning inom planen kan vatten styras bort från byggnaden för att minimera
skador vid skyfall.

För att få mer detaljerad information vilka åtgärder som är mest fördelaktigt ur ett
samhällsperspektiv, utöver föreslagna åtgärder inom fastigheten, rekommenderas att
framtagen skyfallsmodells används för att ta fram en skyfallsstrategi för
avrinningsområdet. Att infrastruktur, så som vägnät och eldistribution, fungerar är viktigt.
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