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SAMMANFATTNING
Syftet med utredningen är att kartlägga planområdets specifika förutsättningar för
dagvattenhantering samt att föreslå möjliga lösningar till dagvattenhantering som
kan tillämpas i samband med den planerade exploateringen. Dagvattenlösningar
som eftersträvas ska vara robusta och kunna ge ett stadsmässigt intryck.
Planområdet är beläget i centrala Täby och omfattar ca 2,8 ha. Området är relativt plant med nivåvariationer mellan +11,5 - +13,5 m. Planerad exploatering omfattar uppbyggnad av en simhall med tillhörande parkering. Enligt gällande dagvattenpolicy i Täby kommun ska 50 % av ett 10 års regn med varaktighet 10 minuter tas omhand inom kvartersmark.
Flödet från planområdet beräknas öka med ca 220 l/s räknat på ett 10-årsregn
med 10 min varaktighet. Detta motsvarar en flödesökning på ca 45 %. Studerade
jordartskartor pekar på att området i huvudsak utgörs av lera. Infiltrationskapaciteten i marken kan därmed anses vara mycket begränsad varvid öppna dagvattenlösningar som inte bygger på infiltration förespråkas.
Föroreningsbelastningen inom området kommer att öka med minst det dubbla för
alla parametrar och vattenkvaliteten efter exploateringen kommer således att försämras. Reningsåtgärder rekommenderas i första hand för hantering av dagvatten från parkeringsytorna då det är där de högsta halterna av förorenande ämnen
förväntas. Det noteras att föroreningshalten efter exploatering underskrider de rekommenderade riktvärdena för 3VU (Regionala dagvattennätverket Stockholms
län, 2009).
För att uppnå rening och fördröjning föreslås åtgärder och volymer enligt nedanstående tabell. Då takdagvattnet kan anses ”rent” i jämförelse med dagvattnet
från parkeringarna, föreslås separat avledning av detta.
Dagvattenkälla

Åtgärder
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Raingarden
Dagvatten från G&C bana och
parkeringar

Ytlig avledning av dagvatten till grönyta
Oljeavskiljare
Gröna Tak

Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor intill byggnaden

Ytlig avledning av takvatten till grönyta
Svackdike
Öppet fördröjningsmagasin

Dagvattnet även kommer att passera två dagvattendammar och ett öppet dike innan utsläpp till recipienten vilket kommer förbättra kvalitet på vattnet ytterligare.
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Föreslagna reningsåtgärder innebär att mängden föroreningar till recipienten via
dagvatten kommer att minska för flertalet ämnen. En ökning förväntas dock av
kväve, krom och kvicksilver .
Av de ämnen som normalt förekommer i dagvatten baseras statusbedömningen
för Stora Värtan på fosfor, kväve och kvicksilver. För fosfor kan man förvänta sig
framtida utsläpp i nivå med eller läge än dagens mängder, och därigenom riskeras inte en försämring till en lägre statusklass. För kväve sker en viss ökning,
men kommunen genomför andra åtgärder som kommer att minska belastningen
av näringsämnen fler än100 gånger den aktuella ökningen av kväve.
Den stora kvicksilverbelastningen på miljön är diffus och sker genom atmosfärisk
deposition. Det är ett miljöproblem som inte Sverige kan lösa på egen hand, och
det är inte möjligt att genom dagvattenåtgärder åstadkomma en god eller förbättrad status för denna parameter. Föreslagna åtgärder bedöms vara rimliga med
hänsyn till vad som är möjligt.
Den sammantagna bedömningen är att detaljplanen inte äventyrar uppfyllandet
av miljökvalitetsnormerna för ytvatten.
Detaljplanen bedöms inte heller äventyra uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna
för grundvatten. Statusbedömningen baseras inte på något av de ämnen som
normalt förekommer i dagvatten. Det dagvattenrelaterade hot som finns mot vattenförekomsten är vägsaltning och denna fråga regleras inte genom detaljplan.
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Alla åtgärder som föreslagits för hantering av dagvattnet kräver en noggrann
höjdsättning. Ett mer detaljerat höjdunderlag rekommenderas att tas fram inför vidare projektering. För att få en så trög avledning som möjligt kan man med fördel
låta dagvattnet avrinna ytligt och i öppna system.
Den framtida detaljplanen behöver klargöra hur det befintliga ledningsstråket (den
befintliga dagvattenledningen), som löper tvärs genom området, ska behandlas.
Ett upprättande av u-område medför ofta en begränsning av byggmöjligheterna
vilket i sin tur påverkar förutsättningarna för projekteringen. Då ledningens läge är
osäkert behöver kontrollmätning utföras för att kunna fastställa det eventuella uområdets läge, och/eller bedöma vilka åtgärder som är nödvändiga. Ledningens
lämplighet för inkoppling av de nya dagvattenåtgärderna bör också beaktas
(bräddledning från raingardens etc). För att undvika för höga flöden i den befintliga ledningen anläggs lämpligen ett nytt ledningsstråk med förbindelsepunkt i
sydöstra delen av planområdet.
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BAKGRUND OCH SYFTE
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WSP har på uppdrag av Täby kommun genomfört en dagvattenutredning för att
utreda rådande förutsättningar inför uppförandet av en ny simhall vid fastigheten
del av Tibble 8:16 (Figur 1). Nuvarande detaljplanen för området anger markanvändning för kontorsverksamhet. Planen kommer att arbetas om för att möjliggöra uppförande av ny simhall med tillhörande parkering.

Figur 1. Planområdet del av Tibble 8:16 (markerat med rött).
Syftet med utredningen är att utifrån områdets naturliga förutsättningar, såsom topografi och jordarter, föreslå lämpliga åtgärder för hantering av dagvatten. Åtgärderna ska vara anpassade till de förhållanden som kommer att råda efter att området exploaterats.

2

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Det aktuella planområdet är beläget i centrala Täby. Planområdet avgränsas av
korsningen Bergtorpsvägen/Stora Marknadsvägen i nordöst, Kemistvägen i väster och Roslagsbanan i söder (Figur 2). Total yta uppgår till ca 2,8 ha. I nuläget
består planområdet av parkeringsytor, grönytor, den före detta innebandyhallen
”Rospiggen”, samt ett gatukök.
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Figur 2. Planområdets avgränsning (markerat med rött).

2.1 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING
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Planområdet genomkorsas i dagsläget av både vatten-, spill-, och dagvattenledningar. En tryckspilledning TS63 och en vattenledning V63 finns förlagda inuti en
större dagvattenledning av dimension 1000. Efter inkoppling av vatten och spill till
befintlig byggnad fortsätter dagvattenledningen genom hela planområdet och korsar slutligen Bergtorpsvägen via en dykarledning. Exakt läge för ledningsstråket
tycks vara osäkert. Dagvattenledningen avvattnar en del av centrumområdet uppströms.
I planområdets västra del finns 2 st mindre dammar som sammanbinds av en
vägtrumma. Dessa används troligtvis för fördröjning och rening av vägdagvatten
från Marknadsvägen (Figur 3). Om och hur dammarna är anslutna till dagvattennätet framgår inte av ledningsnätskartan.
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Figur 3. Befintliga VA-ledningar inom området. Planområdets avgränsning
(markerat med rött).
Ytvatten från gröna ytor avrinner ytledes ned till svackor inom planområdet där
det sedan infiltrerar och/eller avdunstar (se höjdanalys, avsnitt 2.2).
I samband med platsbesök 2015-06-23 identifierades ett flertal dagvattenbrunnar
runt om den befintliga byggnaden. Om och hur dessa brunnar är anslutna till det
allmänna dagvattennätet framgår inte av den befintliga ledningsnätskartan. Troligt
är dock att brunnarna är anslutna via ett internt ledningsnät inom planområdet.
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2.2 BEFINTLIGA RINNVÄGAR
För att få en överblick över hur ytvattnet rinner lokalt inom planområdet har en
höjdanalys utförts utifrån kommunens höjddata. Stora delar av området är relativ
platt och befintliga markhöjder varierar mellan +13,5 m till +11,0 m. Området lutar
svagt mot sydöst mot Bergtorpsvägen. Enligt höjdanalysen finns 2 stycken instängda områden inom planområdet (Figur 4).
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Figur 4. Avrinning av ytvatten inom planområdet. Instängda områden markerade med blått. Pilarna beskriver strömningsriktning för ytvatten inom
planområdet. Källa WSP.
Dagvattenledningen som går tvärs genom planområdet mynnar så småningom ut
i ett dike efter korsning av E18 (Figur 5). Innan slutligt utlopp till recipienten Stora
Värtan passerar dagvattnet därefter 2 st dagvattendammar där viss rening av
dagvattnet kan ske (Figur 5).

Planområde
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Dagvattenledning

E18
Öppet dike

Dammar

Stora Värtan

Figur 5. Dagvattnets väg från planområdet till recipient. Källa WSP.
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
DAGVATTENHANTERING

3.1 GEOTEKNISKA OCH MILJÖTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
3.1.1 Markundersökningar
Enligt SGUs jordartskarta (Figur 6) består planområdet av lera. Detta bekräftas
även av de preliminära resultat som erhållits från Norconsults markprovtagningar
utförda i juni 2015. Resultaten visar på att marken utgörs av 1,0–1,5 m fyllnadsjord ovanpå lera/torrskorpelera vilket tyder på en begränsad infiltrationsförmåga.
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Planområde

Figur 6. Jordartskarta från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning)
och utplacerade grundvattenrör. Blåa ringar markerar de grundvattenrör i närheten av planområdet. Källa: Täby kommun.
Inom planområdet finns ingen verksamhet som misstänks ha förorenat marken.
Asfaltsprover har sprayats med asfaltsspray utan någon indikation på förhöjda
PAH–halter. Inget tyder på att marken inom planområdet kan vara förorenad.

3.1.2 Grundvatten
Det finns inga aktuella mätningar av grundvattennivån inom planområdet att tillgå.
Dock existerar mätningar längs Roslagsbanan och korsningen med Bergtorpsvägen från 2006-2007. Figur 7 nedan visar tolkade grundvattennivåer längs den del
av spåret som passerar planområdet.
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Tibble 8:16

Bergtorpsvägen

GV-nivå norr
om Roslagsbanan

Figur 7. Grundvattennivåer längs Roslagsbanan. Planområdet och korsning
med Bergtorpsvägen markerat med rött. Grön linje: befintligt (tidigare) spår,
orange linje: planerat (nuvarande) spår, blå linje: grundvattennivåer. Källa:
Roslagsbanan delen Galoppfältet – Viggbyholm Planskildhet Bergtorpsvägen PM Geohydrologi. WSP, Reviderad 2007-04-17
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Resultat från dessa mätningar tyder på att grundvattenytan följer markytan relativ
väl. Antalet mätningar kan dock anses vara för få för att få en helt korrekt bild av
grundvattennivån och dess fluktuationer. I områdets västra del visar undersökningarna på grundvattennivåer kring ca +13 och i den sydöstra delen ca +9.
Längre norrut längs Bergtorpsvägen är nivåerna kring +10.

3.2 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER
År 2000 trädde EU:s gemensamma regelverk om vatten, det så kallade vattendirektivet, i kraft. Syftet med direktivet är att säkra en god vattenkvalitet i Europas
yt- och grundvatten. Sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten som är tillräckligt
stora omfattas av vattendirektivet och kallas då formellt för vattenförekomster.
Det finns fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) för alla vattenförekomster.
Miljökvalitetsnormerna omfattar ekologisk och kemisk ytvattenstatus samt kemisk
och kvantitativ grundvattenstatus. Den ekologiska statusen bedöms på en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig medan kemisk ytvattenstatus har två klasser: god eller uppnår ej god. Grundvattens kemiska och
kvantitativa status klassas som god eller otillfredsställande.
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3.2.1 Ytvatten
Dagvatten från planområdet avleds till Stora Värtan, som är en definierad vattenförekomst. Liksom övriga vattenförekomster är Stora värtan klassificerad med avseende på ekologisk status och kemisk status. Vattenmyndighetens statusklassificering av Stora Värtan sammanfattas i Tabell 1.
Tabell 1 Sammanställning ekologisk och kemisk status Stora Värtan.
VISS januari 2017.
Status

Klassificering

Kvalitetskrav
(miljökvalitetsnorm)

Kommentar

Ekologisk status

Måttlig status

God status2027

Övergödning, lokala åtgärder i avrinningsområdet räcker inte ensamt för
att uppnå normen, bl.a.
därför tidsundantag till
2027.

Kemisk status

Uppnår ej god
status

God status med
vissa undantag:

Tekniskt omöjligt att
uppnå normen. Vattenförekomsten uppnår inte
god status med avseende på polybromerade
difenyletrar (PBDE), halterna av dessa får inte
öka.

Undantag: bromerad
difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar,
Tidsundantag: tributyltennföreningar
2027
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Kemisk status
utan överallt
överskridande ämnen

Uppnår ej god

God status med
vissa undantag:
Tidsundantag: tributyltennföreningar
2027

Halten av bromerad difenyleter samt kvicksilver
och kvicksilverföreningar
överstiger halten för god
status i stort sett samtliga
svenska vattenförekomster

Ekologisk status
Den ekologiska statusklassningen är baserad på växtplankton, näringsämnen
och siktdjup sommartid. Det finns ett antal enskilda kvalitetsfaktorer inom den
ekologiska statusklassningen som endast uppnår statusklassen ”måttlig”. Dessa
är klorofyll a, ljusförhållanden, totalmängd kväve – sommar och totalmängd fosfor
– sommar. Kvalitetsfaktorn för växtplankton är klassad som ”god” och totalbiovolym som ”hög”.
Det finns även flera enskilda kvalitetsfaktorer som inte är klassade. Till dessa hör
bland annat bottenfauna, syrgasförhållanden, och värden på näringsämnen vintertid. I Bilaga redovisas samtliga kvalitetsfaktorer och underliggande parametrar
som ligger till grund för bedömningen av ekologisk status.
Miljökvalitetsnormen är att god ekologisk status ska uppnås 2027.

13 (35)

Uppdragsnr: 10216230

Dagvattenutredning till detaljplan för
del av Tibble 8:16, Täby kommun,
Ny simhall

Daterad: 2015-08-21
Reviderad: 2017-01-23
Handläggare: Wladimir Givovich

Status: Sluthandling

Kemisk status
Den kemiska statusen för Stora Värtan är klassad till ”uppnår ej god”. Detta gäller
i stort sett för samtliga svenska vattenförekomster på grund av höga halter av
kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). Belastningen av dessa ämnen sker i stor utsträckning via atmosfärisk deposition och är svåra att begränsa.
Även utan dessa ”överallt överskridande ämnen” blir klassificeringen ”uppnår ej
god kemisk status” på grund av höga halter av tributyltenn (TBT) i sediment.
Kemisk status bedöms utifrån förekomsten av en lång rad föroreningar. Om något
av ämnena ej uppnår god status blir den övergripande statusbedömningen densamma. Ett 40-tal ämnen (prioriterade ämnen och övriga föroreningar) ingår i bedömningen, men utöver de ämnen som redovisats har inga fler statusbedömts för
Stora Värtan. För full information om övriga ämnen och klassificering av ekologisk
och kemisk status se www.viss.se.
För kemisk status är kravet god status, med tidsundantag (2027) för TBT. Kvicksilver har ett generellt undantag.

3.2.2 Grundvatten
Planområdet är beläget inom grundvattenförekomsten Täby-Danderyd. Förekomsten avser berggrundvatten och är nödvattentäkt. Kommunen har ett antal
bergborrade brunnar för beredskapsförsörjning, men ingen av brunnarna är belägen i programområdets närhet. Vattenförekomsten täcker större delen av tätortsområdena i Täby samt en del av Danderyds kommun. Planområdet utgör en
mycket blygsam del (ca 0,7 ‰) av vattenförekomstens totala yta. Planområdets
yta är 1,7 ha jämfört med vattenförekomstens yta på ca 27 km².
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Områden med berg och morän är viktiga för grundvattenbildningen. Eftersom
marken i planområdet utgörs av lerjordar med begränsad infiltrationsförmåga är
planområdets bidrag till grundvattenbildningen sannolikt mycket begränsad.
För grundvattenförekomsten är både kvantitativ och kemisk status klassificerad
som ”god”. Man bedömer att saltning av vägar och förorenad mark är föroreningskällor som utgör ”betydande påverkan” på vattenförekomsten.
Kvalitetskravet (miljökvalitetsnormen) är att god kemisk och god kvantitativ status
ska bibehållas.

3.3 KOMMUNALA MÅL OCH STYRANDE DOKUMENT
Täby kommun har tillsammans med fem andra kommuner; Upplands Väsby, Sigtuna, Vallentuna, Sollentuna och Järfälla gått samman i Oxunda vattensamverkan. Syftet med samverkan är att minska föroreningsbelastningen och förbättra
vattenkvaliteten i Oxundaåns avrinningsområde. Bland annat har vattensamverkan tagit fram en dagvattenpolicy som i Täby gäller för hela kommunen. Policyn
framhåller att dagvattnet i första hand ska omhändertas lokalt i planområdet. Vidare ska en öppen dagvattenhantering prioriteras.
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I kommunens nyligen antagna dagvattenstrategi (2016-10-18) konkretiseras policyns inriktning. Följande är ett urval av bestämmelser som bedöms kunna beröra den aktuella detaljplanen.
Inom kvartersmark ska eftersträvas att ytan minst till hälften vara
vegetationstäckt och genomsläpplig. Dagvatten från tak och andra hårdgjorda ytor ska ledas dit.
Användandet av miljöstörande ämnen i byggnads- och anläggningsmaterial ska undvikas.
Direktanslutning av takdagvatten till allmän dagvattenledning tillåts ej.
Fördröjning ska ske inom kvartersmark.
Tak i stadsmiljö ska där så är möjligt avvattnas mot gårdar eller mot gator
med förgårdsmark.
Dagvatten från gator/vägar, större markparkeringar, torgytor samt lek och
aktivitetsytor ska fördröjas före avledning. Fördröjningsåtgärder dimensioneras för 10 mm regn och en tömningstid på ca 12 timmar. Tömning
genom infiltration bör eftersträvas.
Dagvatten från större markparkeringar (fler än fem motorfordon) ska
oljeavskiljas. Oljeavskiljning sker i första hand i öppna naturliga system.
Enligt ABVA ”Allmänna bestämmelser för användande av Täby kommuns allmänna vatten- och avlopps anläggning” skall alla fastigheter anslutna till kommunens dagvattensystem med en hårdgjord yta > 1000 m2 förses med flödesfördröjning till minst 50 % av flödet vid varje tillfälle. Enligt muntlig kommunikation med
Elin Kusoffsky på Täby kommun vid startmöte 2015-06-23 skall 50 % av ett 10
års regn med varaktighet 10 minuter tas omhand inom kvartersmark. I kapitel 4
redovisas beräknade fördröjningsvolymer inom respektive föreslagen åtgärd.
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4

FLÖDEN OCH FÖRORENINGAR FÖRE OCH
EFTER EXPLOATERING

För att utföra flödes- och föroreningsberäkningar har en skiss över planområdet
(Figur 8) använts som underlag.

Figur 8. Skiss över planområdet. Källa: Norconsult 2017-01-04.
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4.1 DAGVATTENFLÖDEN
4.1.1 Antaganden
För att beräkna utflödet från området har ett 10 års regn med 10 minuters varaktighet använts enligt empiriska metoden (Dahlström 2010). Ansatt regnintensitet
kan avläsas i tabell 3.
ln( )

( ) = 190

,

i (tr)

= dimensionerande regnintensitet (l/s, ha)

T

= återkomstid (månader)

D

= varaktighet (min)

+2
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Tabell 3. Nederbördsintensitet vid olika återkomsttider. Varaktighet 10 min.
Återkomstid (T)

Varaktighet

Nederbördsintensitet

(År)

(min)

(l/s ha)

1

10

106,88

2

10

134,14

5

10

181,34

10

10

227,96

20

10

286,69

100

10

488,81

För att beräkna dimensionerande dagvattenflödet från området har rationella metoden använts (se Svenskt Vattens Publikation P110). Med hänsyn till framtida
ökade nederbördsmängder har klimatfaktor 1,2 använts.
=

q d dim

= dimensionerande flöde (l/s)

A

= avrinningsområdets area (ha)

i(tr)

= avrinningskoefficient
i(tr)

= dimensionerande nederbördsintensitet (l/s, ha)

tr

= regnets varaktighet

fc

= klimatfaktor (1,2)
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4.1.2 Flöden före och efter exploatering
För att kunna göra en jämförelse mellan dagvattenflöden före och efter exploatering har markanvändningarna och dess respektive avrinningskoefficienter ( )
sammanställts i tabell 4.
Tabell 4. Beräknade flöden före och efter exploatering.
Area (ha)
Markanvändning

Flöde (l/s)

Före
exploatering

Efter
exploatering

Före
exploatering

Efter
exploatering

Tak

0,21

0,57

0,9

52

140

Mixad gröna ytor

1,85

0,75

0,1

51

21

Parkering
Cykel& gång

0,53

1,06

0,8

116

232

0,24

0,45

0,8

53

99

Total

2,83

2,83

271

491

Den kommande exploateringen kommer att öka andelen hårdgjorda ytor vilket
kommer att resultera i en större avrinning från planområdet. Med ovan antagna
avrinningskoefficienter och fördelning av markanvändning kommer det dimensionerande flödet vid 10-årsregn med 10 minuter varaktighet öka från cirka 270 l/s
(före exploatering) till drygt 490 l/s (efter exploatering), om inga fördröjande åtgärder vidtas. Denna flödesökning motsvarar en ökning på ca 45 % jämfört med
dagsläget.

4.2 FÖRORENINGSBELASTNINGAR
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4.2.1 Antaganden
Regionala dagvattennätverket i Stockholms län tog i februari 2009 fram ett förslag
till riktvärden för dagvattenutsläpp. Dessa värden är inte fastslagna av någon
myndighet men används idag i flera kommuner som referensvärden. Riktvärdena
är indelade i olika nivåer beroende på recipient, verksamhet etc. Då planområdet
ligger i en förbindelsepunkt till ett sammanhängande dagvattensystem har riktvärdesnivån 3VU (verksamhetsutövare) ansetts lämplig för att uppskatta en lämplig
riktvärdesnivå.
För att genomföra föroreningsberäkningar har modelleringsverktyget Stormtac
använts. Årsnederbörden för Stockholmsområdet har ansatts till 636 mm.
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4.2.2 Beräkningar före och efter exploatering
I tabell 5 redovisas ökningen av föroreningshalter inom området före och efter exploatering.
Tabell 5. Föroreningshalter före och efter exploatering.
Enhet

Riktvärde 3VU
verksamhetsutövare

Före
exploatering

Efter
exploatering

Fosfor (P)

mg/l

0,25

0,11

0,12

Kväve (N)

mg/l

3,5

1,11

1,15

Bly (Pb)

µg/l

15

12,33

14,89

Koppar (Cu)

µg/l

40

22,38

26,35

Zink (Zn)

µg/l

150

Kadmium (Cd)
Krom (Cr)

µg/l
µg/l

0,5
25

84,13
0,35
7,15

110,70
0,46
8,93

Nickel (Ni)
Kvicksilver (Hg)
Suspenderad substans (SS)
Oljeindex (olja)
Benso(a)pyren (BaP)

µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l

30
0,1
100
1
0,1

3,06
0,03
61,20
0,42
0,02

3,80
0,04
73,96
0,48
0,03

Ämne

Alla värden ligger under riktvärdena för 3VU. För att få en överblick över hur föroreningsbelastningarna kommer att öka på årsbasis sammanställs föroreningsbelastningarna i Kg/år i tabell 6.
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Tabell 6. Föroreningsbelastningar beräknade på årsbasis, innan eventuella
reningsåtgärder.
Ämne

Enhet

Före exploate- Efter exploaring
tering
693
1 478

Förändring
[%]
+113

Fosfor (P)

gr/år

Kväve (N)

gr/år

7 556

14 783

+96

Bly (Pb)

gr/år

88

205

+132

Koppar (Cu)

gr/år

145

318

+120

Zink (Zn)

gr/år

567

1 365

+141

Kadmium (Cd)

gr/år

2.64

6.14

+132

Krom (Cr)

gr/år

47

113

+138

Nickel (Ni)

gr/år

21

48

+130

Kvicksilver (Hg)

gr/år

0.33

0.76

+133

Suspenderad substans (SS)

gr/år

510 008

1 137 168

+123

Oljeindex (olja)

gr/år

2 833

6 482

+129

Benso(a)pyren (BaP)

gr/år

0.16

0.34

+117
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En ökning med 96 -141 % kommer att ske för alla parametrar om ingen åtgärd för
att hantera dagvattnet från planområdet vidtas.
Vattenkvaliteten efter exploateringen kommer att försämras. För att minska påverkan från dagvatten föreslås därför en rad åtgärder, vilket redovisas närmare i
kapitel 5. Reningsåtgärder rekommenderas i första hand för hantering av dagvatten från parkeringsytorna då det är där de högsta halterna av förorenade ämnen
förväntas.

5

FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING

I samband med den nya bebyggelsen eftersträvas hållbara och robusta dagvattenlösningar som också kan ge ett stadsmässigt intryck. Föreliggande kapitel redovisar ett antal möjliga lösningar som uppfyller behovet av rening och fördröjning som framkommit i utredningen. Noggrannare val av lösning rekommenderas
att välja i ett senare skede när detaljplanen är antagen och utformningen av området är fastlagd.
Den ökade arean hårdgjorda ytor efter exploatering kommer medföra ett ökat vattenflöde ut från planområdet samt en ökad föroreningsbelastning. För att motverka dessa påverkningar, och för att uppnå ovannämnda mål från kommunens
dagvattenstrategi (avsnitt 2.3), bör dagvattnet i första hand omhändertas lokalt
inom planområdet och en öppen dagvattenhantering förespråkas.
I tabell 7 listas lösningar som kan tillämpas för planområdet. Då takdagvattnet
kan anses ”rent” i jämförelse med dagvattnet från parkeringarna, föreslås separat
avledning av detta. Förslag på möjlig placering av åtgärderna visas i Figur 9.
Tabell 7. Föreslagna lösningar för takdagvatten respektive dagvatten från
gång- cykelväg och parkering.
Dagvattenkälla

Åtgärder
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Raingarden
Dagvatten från G&C bana och parkeringar

Ytlig avledning av dagvatten
till grönyta
Oljeavskiljare
Gröna Tak

Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor
intill byggnaden

Ytlig avledning av takvatten
till grönyta
Svackdike
Öppet fördröjningsmagasin
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Ytlig avledning av
takvatten
Svackdike
Gröna Tak

Raingarden

oljeavskiljare

Öppet fördröjningsmagasin

Figur 9. Principskiss på föreslagna dagvattenlösningar.

5.1 DAGVATTEN FRÅN GÅNG, CYKELBANA (G&C) OCH
PARKERINGAR
De åtgärder som föreslås för hantering av dagvatten från parkeringsytan är i
första hand föreslagna utifrån önskemål om god reningseffekt då den största delen av föroreningarna kommer att härstamma därifrån.
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5.1.1 Raingardens
En ”raingarden” eller ”biofilter” är en relativt ny metod för att omhänderta dagvatten. Syftet med anläggningen är att efterlikna naturens egna sätt att med hjälp av
fysisk, kemisk och biologisk aktivitet ta hand om dagvattnet. En raingarden är en
vegetationsbeklädd markbädd som kan vara upphöjd eller nedsänkt, och som är
försedd med en fördröjnings/översvämningszon. Det blir en synlig vattenyta endast under korta perioder i samband med kraftiga regn. Överskottsvatten avleds
via bräddavlopp till dagvattennätet.
Eftersom det inte uppstår någon permanent vattenspegel i en raingarden krävs
ett noggrant växtval med en vegetation som klarar både perioder av torka och perioder av höga vattennivåer.
Storleken på en raingarden brukar enligt rekommendationer från USA och Norge
dimensioneras till ca 3-10 % av den avrinnande hårdgjorda ytan, vid användning
av ett genomsläppligt substrat. Ett genomsläppligt substrat anses vara ett substrat med en hydrauliskkonduktivitet på 100-500 mm/timme. För att nå en bra reningseffekt bör substratet ha en katjonbyteskapacitet (CEC) på ca 20 cmol. En hög
CEC innebär att tungmetaller i dagvattnet som inte är partikelbundet kan adsorberas eller fastläggas i filtermaterialet. I nuläget finns inget färdigt substrat på
den svenska marknaden utan de raingardens som har konstruerats hittills har
byggts upp av egna blandningar. Rekommenderat är en sandhalt på över 80 %
och en lerhalt lägre än 10 %. Ett grovt förslag är att blanda 5:1:1 dvs 80 % sand,
15 % växtjord och 5 % organiskt material.
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Det finns olika varianter av raingardens och de kan konstrueras upphöjda eller
nedsänkta. I och med att lera är den dominerande jordarten inom planområdet
anses infiltrationen vara begränsad. Med anledning av detta föreslås att man anlägger raingardens med ett dräneringsrör under dess konstruktion för att gynna
infiltrationen (Figur 10). Om anläggningen är omgiven av kantsten görs öppningar
i kantstenen för att släppa igenom dagvattnet. Innanför inloppet bör grövre
material placeras för att undvika urspolning.
En raingarden kan betraktas som en reningsanläggning med en viss fördröjande
funktion. Således blir syftet med en raingarden att ta hand om en ”first flush”,
d.v.s de första och mest förorenade millimetrarna i ett regnförlopp.
På den planerade parkeringsplatsen föreslås dagvattnet avledas ytligt från parkeringsytan till ett antal gröna remsor (Figur 9) där raingardens anläggs. Vid projekteringen av parkeringsytan måste noggrann hänsyn tas till höjdsättning då denna
är av största vikt för att få en väl fungerande dagvattenavrinning till de gröna remsorna.

Bräddavlopp

Fördröjnings/översvämningszon
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Filtermaterial/substrat

Dräneringsrör

Figur 10. Skiss över en raingardens uppbyggnad. Källa: Inventering av dagvattenlösningar för urbana miljöer. VINNOVA 2014. Kent Fridell & Kristian
Klasson. Tengbomgruppen.
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Figur 11. Uppe t v: Raingarden vid pendlarparkeringen Campus Roslagen
i Norrtälje, källa: Veg Tech AB. Uppe t h: Raingarden i Portland USA. Nere
t v: Raingarden vid Öringevägen i Tyresö kommun, källa: WSP. Nere t h:
Raingarden i Victoria BC Kanada, källa: http://www.victoria.ca

För att uppnå erforderlig fördröjning (50 % av ett 10-årsregn) kommer ca 52 m 3
dagvatten från parkeringsytan behöva fördröjas. Med en fördröjningszon med ett
djup av 15 cm kommer således ca 346 m2 av parkeringsytan behöva tas i anspråk för anläggning av raingardens. En grundare fördröjningszon kommer att
medföra att en större yta tas i anspråk. Enligt principskiss från kommunen (figur
8) finns ca 1400 m 2 avsedda för gröna ytor inom parkeringsområdet. Dessa kan
med fördel utnyttjas för kompletterande raingardensystem. En större raingardens
yta kan innebära ett robustare system och mer tåligt mot driftstörningar. En jämförelse med tidigare nämnda dimensioneringsrekommendationer från USA (3-10
% av den hårdgjord yta) resulterar en yta på ca 250 – 850 m2.
Raingardens kan minska halter av P, N, Hg, SS och olja med ca 60, 25, 50, 85
respektive 60 %. Förutom rening kan raingardens även bidra till att förbättra
stads/landskapsbilden.
Skötseln av raingarden skiljer sig inte mycket från vad som krävs för andra dagvattenanläggningar och vegetationsytor. För att säkerställa raingardens funktioner och en lång livslängd måste inlopp, utlopp, bräddavlopp och avvattningssystem regelbundet kontrolleras. Växtmaterial bör ersättas vid behov.
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5.1.2 Oljeavskiljare eller oljeavskiljande funktion
Inom exploateringsområdet planeras för ca 200 parkeringsplatser. Enligt Täby
kommuns ABVA ska en oljeavskiljare installeras på fastigheter som har mer än
20 parkeringsplatser.
En riktigt anlagd raingardenanläggning beräknas kunna rena upp till 90% olja och
anses av många kommuner innebära en fullt duglig ”oljeavskiljande funktion”: Tabell 8 redovisar beräknade generella reningseffekter för oljeavskiljare vs raingardens. Värdena är hämtade från Stormtac (www.stormtac.com) och bör ses mer
som en indikation på reningseffekt än som ett exakt värde.
Tabell 8. Tabell med uppskattade reningseffekter. Källa: stormtac

Lamelloljeavskiljare
Biofilter/raingarden

N

Pb

Cu

Zn

Cd

SS

oil

5
25

15
80

10
60

10
90

10
80

15
85

80
60

En oljeavskiljare utrustas normalt med en så kallad bypass-funktion som leder
kraftiga flöden förbi anläggningen och på så sätt förhindrar urspolning av tidigare
avskilda oljeföreningar. På liknande sätt är det även lämpligt att förse raingardens
med bräddavlopp så att överskottsvatten vid överbelastning avleds direkt till ledningsnätet.
Volymen av det vatten som leds förbi oljeavskiljare och/eller raingardens utgör en
mycket liten del av den totala dagvattenmängden och är normalt sett mycket utspätt och anses inte vara i behov av rening.
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Om kommunen inte anser att raingarden är en tillräcklig åtgärd för oljeavskiljning
kan en kompletterande oljeavskiljare installeras innan förbindelsepunkten för behandling av det fördröjda flödet från raingardens. Vatten från takytor och bräddat
vatten avleds direkt till förbindelsepunkten.

5.2 DAGVATTEN FRÅN TAK OCH DEN HÅRDGJORDA YTAN
INTILL BYGGNADEN
Dagvattnet från taket kan anses vara försumbart förorenat i jämförelse dagvattnet
från övriga ytor, framförallt parkeringsytorna. Åtgärder som föreslås för takdagvattnet syftar därför i första hand till att åstadkomma fördröjning. Redovisade
lösningar har dock en viss renande funktion.
Enligt fördröjningskrav i ABVA skall fastigheter anslutna till kommunens dagvattensystem med en hårdgjord yta med mer än 1000 m 2 förses med flödesfördröjning till minst 50 % av flödet vid varje tillfälle. Vid ett 10 års regn med 10 minuter
varaktighet har avrinningen från denna del av planområdet beräknats till 207 l/s.
Tillåten avrinning enligt ABVA är beräknad till 181 l/s. Erforderligt fördröjningsbehov uppgår därmed till ca 17m3.
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5.2.1 Gröna tak
Gröna tak kan bidra med ett flertal positiva faktorer; landskapsbilden förbättras,
den biologiska mångfalden gynnas, mindre avrinning jämfört med ett konventionellt tak, viss isolerande förmåga. Taken finns i flera olika varianter där sedum tak
(den tunna varianten) är den vanligaste i Sverige ( Figur 12).
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Figur 12. Sedumtak vid nackastrand, Nacka kommun. Källa: Veg Tech AB.
Generellt sett uppskattas ett sedumtak ge en minskning av årsavrinningen på upp
till ca 50 %. Utöver detta erhålls en viss fördröjningseffekt. Volymen som fördröjs
kommer dock i huvudsak från relativt små regntillfällen. Enligt Svensk Vattens
Publikation P105 kan ett sedum tak vid enskilda regntillfällen (upp till 5 mm) bidra
till att avrinningen uteblir helt. För intensivare regn magasineras de första 5 mm,
medan allt regn därutöver rinner av. I Sverige uppskattas ett normalregn till ca 10
mm. Således rekommenderas inte att man dimensionerar dagvattensystem med
hänsyn till en lägre avrinningskoefficient för gröna tak. Genom den minskade avrinningen blir den totala föroreningsmängden lägre. Enligt Stormtac (juni 2015)
kan ett grönt tak förvärra vattenkvalitet på grund av näringsläckage jämfört med
ett konventionellt tak.
Det har dock påvisats att näringsläckage från ett grönt tak framförallt sker under
de första åren efter etableringen och att det senare blir likvärdig med avrinningen
från ett konventionellt tak (Kvalitet på avrinningsvatten från extensiva gröna tak,
Andersson Jenny, Uppsala Universitet, 2015).
Dagvatten från tak anses som ett ”rent” dagvatten som kan ledas direkt till recipienten eller användas som vattentillförsel till planteringsytor i innegårdar etc. förutsättningar för att tekniken skall kunna användas är att taket inte har alltför brant
lutning och att takkonstruktionen dimensioneras för den extra last som det gröna
taket innebär. Lasten är dock inte större än att det motsvarar ett vanligt tegeltak.
Gröna tak kräver dock skötsel som t.ex. gödsling för att behålla sin karaktär.
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5.2.2 Ytlig avledning av takdagvatten
För att avleda takdagvatten ytligt används med fördel stuprör med utkastare. För
att vidare leda vattnet bort från byggnationerna kan man antingen låta vattnet
rinna ytligt med självfall eller, på ett mer kontrollerat sätt, låta vattnet rinna via
rännor/öppna dagvattenstråk (Figur 13) till önskad uppsamlingsplats. Viktigt i
båda fallen är att se till så att tillräcklig lutning kan erhållas så att vattnet tillåts
rinna bort från byggnaderna.

Figur 13. Utkastare med ränna. Källa: WSP.
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5.2.3 Svackdike
Längs med fastighetsgränsen (på norra och östra sidan) finns en planerad grönyta som enkelt kan utformas som ett svackdike (figur 7). Här föreslås ett gräsbeklätt svackdike (figur 8). Svackdiken ger möjlighet till ledning, fördröjning och rening av det tillkommande dagvatten från den här delen av planområdet. Svackdiken är grunda, breda kanaler med svagt sluttande sidor som är täckta med en tät
gräsvegetation (Figur 14). Svackdiken bör dimensioneras så att den maximala
vattenhastigheten blir 0,5 m/s för att minska risken för erosion. Dessa diken föreslås anläggas med ett bräddavlopp för att avleda överskottsvatten vid större
regn.
För att uppnå det beräknade fördröjningsbehovet (17 m3) från byggnaden och
den hårdgjorda ytan intill byggnaden bör svackdiken utformas med en bottenbredd på ca 0,3 m och en total längd på ca 150 m. Dagvattnet antas få stiga ca
0,15 m (regleras av breddavloppet för vidare avledning till dagvattenledningen).
Det noteras att enligt principskissen från kommunen (figur 7), att det finns yterliggare gröna ytor längs med fastighetsgränsen som kan utnyttjas till anläggande av
svackdiken. Detta kan innebära en ytterligare fördröjning och rening av dagvatten
från fastigheten. Att använda dessa gröna ytor för LOD är en extra insats som följer den gällande dagvattenpolicyn i kommunen.
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Figur 14. Skiss över öppet avvattningsstråk/svackdike. Källa: Svenskt Vattens Publikation P105.

5.2.4 Öppet fördröjningsmagasin / torrdamm
Inom planområdet har två st lågpunktsområden identifierats (Figur 4). I dessa lågpunktsområden kan med fördel öppna fördröjningsmagasin anläggas där takdagvatten, samt dagvatten från intilliggande hårdgjorda ytor (det mindre förorenade dagvattnet), kan tillåtas samlas upp och fördröjas innan vidare avledning till
ledningsnätet. Dagvattnet leds till lågpunktsområdena ytligt, antingen direkt eller
via rännor och/eller svackdiken. Vid nederbörd skapas således en temporär vattenspegel i lågpunkterna. Anläggandet av fördröjningsmagasin betraktas som en
plus till föreslaget dagvattensystem för ytterligare rening och fördröjning av dagvattnet.
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För att utnyttja den befintliga topografin föreslås att den befintliga lågpunkt på ca
200 m2 som finns inom planområdet anläggs som ett fördröjningsmagasin (figur
8).

Figur 15. Öppet fördröjningsmagasin/torrdamm. Källa: WSP.
Det finns en befintlig lågpunkt på ca 200 m2 och där föreslås anläggandet av ett
fördröjningsmagasin (figur 8). Med antagandet att magasinet har ett genomsnittligt djup på 0,15 m blir fördröjningskapaciteten ca 30 m3. I anslutning till inloppet
kan även en djupare del anläggas för att öka uppsamlingen av sediment. I tabell
9 sammanställas fördröjningskapaciteten per åtgärd.
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Tabell 9. Fördröjningskapacitet

Åtgärd
Svackdike
Fördröjningsmagasin
Total

Volym
m3

Fördröjningskapacitet *

17
30
37

100
176
276

%

* Fördröjningskapacitet av avrinning från taket och den hårdgjorda ytan intill byggnaden. (Beräknade
nödvändig fördröjningsvolym vid ett 10 års regn med 10 min varaktighet, är 17m3).

6

RESULTAT AV FÖRESLAGNA
LÖSNINGAR

6.1 Beräkningar
I tabell 10 redovisas den beräknade reningseffekten för dagvatten från gång/cykelbana och parkeringar efter att ha passerat det föreslagna dagvattensystemet.
Det beräknas att alla parametrar minskar mellan 29-92 % om LOD vidtas.
Tabell 10. Beräknad reningseffekt efter föreslagen åtgärd ”Raingarden plus
lamelloljeavskiljare” gällande dagvatten från gång/cykelbana och parkeringar
Efter exploatering utan LOD
Ämne
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gr/år

Efter exploatering med LOD
Raingarden
Efter
reningseffekt raingarden
(%)*
(gr/år)

Fosfor (P)

750

60

300

Kväve (N)

8 500

25

6 375

Bly (Pb)

230

80

Koppar (Cu)

270

Zink (Zn)
Kadmium
(Cd)
Krom (Cr)

1 100

Nickel (Ni)
Kvicksilver
(Hg)
Suspenderad
substans (SS)
Oljeindex
(olja)
BaP

Lamelloljeavskiljare
Efter
Beräknad
Reningseffekt
Lamelloljeavskiljare reningseffekt
(%)*
(gr/år)
(%)
300

60.0

5

6 056

28.8

46

15

39.10

83.0

60

108

10

97.20

64.0

90

110

10

99

91.0

4.00

80

0.80

10

0.72

82.0

100

25

75

75

25.0

32

75

8.00

8.00

75.0

0.68

50

0.34

0.34

50.0

1 243 000

85

186 450

15

158 483

87.3

5 600

60

2 240

80

448

92.0

0.41

85

0.061

0.06

85.0

* Schablonvärde Stormtac, juni 2015.
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I tabell 11 redovisas den beräknade reningseffekten för dagvatten från takyta och
den hårdgjorda ytan intill byggnaden efter att ha passerat det föreslagna dag-vattensystemet. Det beräknas att alla parameter minskar mellan 44-96 % om LOD
vidtas.
Tabell 11. Beräknad reningseffekt för dagvattnet från takyta och hårdgjorda
yta intill byggnaden
Efter exploatering utan LOD
Svackdike reningseffekt

Efter
svackdiken

Fördröjningsmagasin

Efter
fördröjningsmagasin

Beräknad
reningseffekt

gr/år

(%)*

(gr/år)

reningseffekt (%)*

(gr/år)

(%)

Fosfor (P)

810

30

567

20

454

44.0

Kväve (N)

8 500

40

5 100

25

3 825

55.0

Ämne
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Efter exploatering med LOD

Bly (Pb)

16

75

4.0

80

0.80

95.0

Koppar (Cu)

95

70

29

30

20

79.0

Zink (Zn)

520

60

208

45

114

78.0

Kadmium (Cd)

2.9

65

1.02

80

0.20

93.0

Krom (Cr)

23

60

9

45

5

78.0

Nickel (Ni)

20

50

10

60

4

80.0

Kvicksilver (Hg)

0.15

15

0.13

10

0.11

23.5

Suspenderad
substans (SS)

118 000

70

35 400

55

15 930

86.5

Oljeindex (olja)

1 300

85

195

75

49

96.3

BaP

0.052

60

0.021

60

0.008

84.0

* Schablonvärde Stormtac, Juni 2015.

Ur reningssynpunkt är det effekten av gröna tak kompletterat med svackdike och
fördröjningsmagasin, samt raingarden/biofilter för parkeringsytorna som inkluderats i beräkningarna. För att säkerställa en god oljeavskiljning vid kraftigare nederbörd rekommenderas att raingarden/biofilter kompletteras med en oljeavskiljare.
Den sammanfattande reningseffekten för hela planområdet redovisas i tabell 12.
Efter att dagvatten från hela området har passerat de föreslagna åtgärderna kommer mängden föroreningar till recipienten via dagvatten att minska för flertalet av
de beräknade ämnena. För fosfor, kväve, krom och kvicksilver kan man dock
vänta sig en ökning. Det generellt sett största vattenmiljörelaterade problemet i
Sverige är övergödning, och resultaten visar på en ökad belastning av fosfor och
kväve på 13 % respektive 42 %, efter åtgärder. Förändringarna kan anses måttliga och motsvarar ca 0.08 kg fosfor och ca 2,9 kg kväve per år.
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Tabell 12. Uppskattad reningseffekt efter föreslagna lösningar.
Före exploatering

Efter exploatering

Efter exploatering
Förändring*

Ämne

Enhet

Fosfor (P)

gr/år

666

1 560

754

+13.2

Kväve (N)

gr/år

6 962

17 000

9 881

+41.9

Bly (Pb)

gr/år

78

246

40

-48.6

Koppar (Cu)

gr/år

141

365

117

-16.9

Zink (Zn)

gr/år

530

1 620

213

-59.7

Kadmium (Cd)

gr/år

2.23

6.90

0.92

-58.7

Krom (Cr)

gr/år

45

123

80

+77.9

Nickel (Ni)

gr/år

19

52

12

-37.6

Kvicksilver (Hg)

gr/år

0.19

0.83

0.45

+136.9

Suspenderad
substans (SS)

gr/år

385 343

1 361 000

174 413

-54.7

Oljeindex (olja)

gr/år

2 649

6 900

497

-81.3

BaP

gr/år

126

0.46

0.07

-99.9

utan LOD

med LOD

%

*Förändring i procent efter exploatering med LOD jämfört med före exploatering.
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6.2 Kommentarer till beräkningarna
Utförda beräkningar visar på en ökning av mängden fosfor, kväve, krom och
kvicksilver. Det finns alltid osäkerheter i dessa beräkningar och de schablonvärden som nyttjas. Exempelvis kan man konstatera att om schablonvärden för
”krossfyllda infiltrationsdiken” eller ”biofilter” används i stället för ”svackdike” kan
en högre reningseffekt förväntas. Det är därför rimligt att anta att ett krossfyllt dike
med vegetationsklädd överyta (som föreslagits) har en bättre reningseffekt än
vad beräkningarna visar, vilket uppskattningsvis är av den storleksordning som
krävs för en oförändrad fosformängd.
Bland schablonvärdena för oljeavskiljare redovisas i StormTac inte någon reduktion alls för fosfor och endast 15% reduktion av SS. Detta är inte realistiska värden utan baseras på en undersökning av en (felaktigt utförd) oljeavskiljare i drift.
Exempelvis var oljeavskiljningen i detta fall 11% men här har schablonen justerats till 80%, motsvarande anpassning har däremot inte gjorts för övriga parametrar. Vid en fungerande oljeavskiljning får man samtidigt en god partikelavskiljning
och med den följer även en reduktion av partikelbundna föroreningar. Framförallt
fosfor, krom, nickel och kvicksilver är felaktiga då schablonen för reduktionen är
satt till noll för dessa.
Det noteras även att dagvattnet kommer att passera två stycken befintliga dagvattendammar och ett öppet dike innan utsläpp sker till recipienten vilket kommer
att förbättra kvalitén på dagvattnet ytterligare. I dessa anläggningar sker ytterligare rening. Behovet av kapacitetsökning behöver utredas, men det finns förutsättningar att utöka kapaciteten i dessa anläggningar.
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Sammantaget är det realistiskt att fosformängderna kan minska jämfört med i
dag, kvävemängderna ökar något (ca 20%) och krom ökar med uppskattningsvis
40-50% och kvicksilver med 75%.
I direkt anslutning till planområdet på södra sidan om Roslagsbanan pågår planering för utveckling av Täby park. Det är en exploatering som kommer att rymma
6 000 nya bostäder och 10 000 arbetsplatser. Enligt de planer och förslag till dagvattenåtgärder som tagits fram i anslutning till detta stadsutvecklingsprojekt kommer belastningen på recipienten att minska jämfört med nuläget1. Exempelvis beräknas fosforbelastningen minska med ca 30 kg/år, kvävebelastningen med ca
900 kg/år och även flertalet metaller minskar.
Genomförandet av dessa dagvattenåtgärder är en förutsättning för planläggningen av Täby park och tillsammans med faktum att hästverksamheten redan är
avvecklad säkerställer det en minskad belastning enligt de beräkningar som
gjorts i dagvattenutredningen till programmet för hela Täby park.
Beslut har även fattats om att bygga en större dagvattenanläggning för att ta omhand dagvatten från Arninge handelsområde som avvattnas mot Stora Värtan,
anläggandet planeras till 2019.
Lokalt i Täby planeras således åtgärder som kommer att minska belastningen på
Stora Värtan, och den ökning som sker från den aktuella detaljplanen bör bedömas med hänsyn till dessa förändringar.
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7

PÅVERKAN PÅ MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN

Dagvatten från ett planområde med urban markanvändning som bostäder, parkområden, tomtmark och gator bidrar med föroreningsbelastning till recipienten.
Dessa föroreningar består främst av näringsämnen (kväve och fosfor), metaller
(bly, koppar, zink, kadmium, krom, nickel och kvicksilver), suspenderande ämnen
(partiklar) och oljeföreningar. Planen får inte inverka på recipientens status så att
enskilda kvalitetsfaktorers statusklassning försämras till en sämre klass. För ämnen som är i lägsta statusklass får ingen ytterligare försämring ske.
För att ingen enskild kvalitetsfaktor ska påverkas negativt behöver framför allt
mängden fosfor, kväve och kvicksilver begränsas i dagvattnet från planområdet.
Redovisade beräkningar med kommentarer visar att det är realistiskt att fosformängden kan begränsas till dagens nivåer, och ytterligare reduceras under transport mot recipienten. Det vill säga en förbättring mot nuläget. En mindre ökning
av kväve (storleksordningen 20% eller 1,5-2 kg/år) kan förväntas innan dagvattenutsläppet når recipienten. Belastningen av krom ökar med uppskattningsvis
40-50% och kvicksilver med 75%. Övriga ämnen minskar jämfört med nuläget.

1

Rapport. Dagvattenhantering galoppfältsområdet. Underlag för programhandling.
WSP 2015-02-22.
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7.1 Ytvattenförekomst Stora Värtan
Av de ämnen som kan förväntas ingå i dagvatten baseras statusbedömningen för
Stora Värtan på fosfor, kväve och kvicksilver. För fosfor kan man förvänta sig
framtida utsläpp i nivå med eller läge än dagens mängder, och därigenom riskeras inte en försämring till en lägre statusklass. För kväve sker en viss ökning,
men kommunen genomför andra åtgärder som kommer att minska belastningen
av näringsämnen flera än100 gånger den aktuella ökningen.
Kvicksilver befinner sig i den lägsta statusklassen. Den stora kvicksilverbelastningen på miljön är diffus och sker genom atmosfärisk deposition. Det är inte möjligt att genom dagvattenåtgärder åstadkomma en god eller förbättrad status för
denna parameter, det är ett miljöproblem som inte Sverige kan lösa på egen
hand. Föreslagna åtgärder bedöms vara rimliga med hänsyn till vad som är möjligt. I vattenmyndighetens åtgärdsprogram pekas inga förslag på åtgärder uti
syfte att minska kvicksilverhalterna i svenska vatten.

7.2 Grundvattenförekomst Täby-Danderyd
För grundvattenförekomsten kan en ökad föroreningsbelastning förväntas från
den planerade bebyggelsen. Påverkan bedöms dock vara ytterst marginell, dels
är marken i området inte genomsläpplig, dels så utgör planområdet en synnerligen liten del av vattenförekomstens yta (0,4 ‰). Effekterna kommer inte att vara
mätbara.
Detaljplanen bedöms inte äventyra uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vatten. Statusbedömningen baseras inte på något av de ämnen som normalt förekommer i dagvatten. Det dagvattenrelaterade hot som finns mot vattenförekomsten är vägsaltning och denna fråga regleras inte genom detaljplan.
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7.3 Övriga åtgärder
Förutom åtgärder för att minimera dagvattenpåverkan från nya planområden arbetar kommunen också med åtgärder i befintliga områden för att minska belastningen på Stora Värtan. Bland dessa finns en sjöförlagd sedimenteringsanläggning med flytande våtmarker vid dagvattenutsläppet vid Sjöängen dit stora delar
av dagvattnet från de centrala delarna av Täby leds.
Även vid dagvattenutsläppet från Arninge verksamhetsområde finns en sjöförlagd
sedimenteringsanläggning. I Arningeonrådet planeras också vid utbyggnad av
handelskvarteren en dagvattenanläggning. Denna tar omhand i dagsläget obehandlat dagvatten från närliggande verksamhetsområdet (frånsett reningen i utloppet av dagvattentunneln som ej är dimensionerad för att klara fullgod rening
från det stora och hårdgjorda verksamhetsområdet).
Vidare utreds också möjligheterna att ta omhand dagvatten från övriga delar av
Arninge befintliga verksamhetsområde på andra platser. I Viggbydalen har en
dagvattenanläggning anlagts för att ta hand om dagvatten från befintliga bostadsoch verksamhetsområden i Viggbyholm.
Förutom dessa åtgärder finns flertalet andra utbyggda reningsanläggningar i
kommunen för dagvatten som leds till Stora Värtan, bland annat i Lahäll och Hägernäs strand.
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8

SLUTSATS OCH DISKUSSION

Enkla och kostnadseffektiva lösningar för att hantera dagvattnet lokalt inom
planområdet:
Dagvatten från vägar och parkeringar: Dagvattnet från parkeringsytor anses vara den största föroreningskällan inom planområdet. För att hantera det
här vattnet föreslås att det leds till anlagda raingardens. I och med den begränsande infiltrationen i planområdet föreslås att raingardens utrustas med
dräneringsrör för att leda behandlat vatten till det kommunala dagvattennätet. För att ta höjd för rening även vid kraftigare regn kan raingardens kompletteras med en oljeavskiljare. Erforderlig fördröjningsvolym för att fördröja
ett 10-årsregn med 10 min varaktighet uppgår till ca 52 m 3 (fördröjnings zon
15cm). Detta motsvarar ca 346 m2 av parkeringsytan.
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Dagvatten från tak och den hårdgjorda ytan intill byggnaden: Dagvattnet
från taket anses inte vara förorenat varvid dagvattenlösningar som i första
hand baseras på fördröjning förespråkas. Gröna tak föreslås för att minska
dagvattenvolymen (på årsbasis) och för att bli en del av den gröna infrastrukturen. Takvattnet föreslås sedan ledas vidare, ytligt bort från byggnaden, till svackdike och fördröjningsmagasin med bräddfunktion till det kommunala dagvattennätet. Fördröjningsvolymen i svackdiket uppfyller fördröjningskraven från kommunen(17 m 3) för den här delen av planområdet. Det
finns även möjlighet att utöka ytan som är avsedd för svackdiket genom att
utnyttja de gröna ytor som finns längs med fastighetsgränsen. Fördröjningsmagasinet anses vara ett komplement för rening och fördröjning till det föreslagna dagvattensystemet. Effekten av föreslagen fördröjningsåtgärd för
takvatten innebär en viss ytterligare rening vilket inte medräknats
Det förväntas att samtliga föroreningar kommer att öka efter exploateringen (tabell 5). LOD-åtgärderna anses därför nödvändiga för att begränsa utsläpp av föroreningar till recipienten. Efter att dagvatten från området har passerat de föreslagna åtgärderna kommer mängden föroreningar till recipienten via dagvatten att
minska för flertalet av de beräknade ämnena. För fosfor, kväve, krom och kvicksilver kan man dock vänta sig en ökning. Förändringarna kan anses måttliga och
beräkningarna visar på ökningar motsvarande ca 0.08 kg fosfor och ca 2,9 kg
kväve per år. Bedömning görs att fosformängderna kan bibehållas på dagens
nivå och kvävebelastningen ökar med 1,5-2 kg/år.
Dessutom kommer att passera två stycken befintliga dagvattendammar och ett
öppet dike innan utsläpp till recipienten vilket kommer att förbättra kvalitén på
dagvattnet ytterligare. Fosformängderna bedöms minska mot nuläget. Tar man
hänsyn till de stora förbättringar som sker i samband med utbyggnaden av Täby
Park och övriga planerade åtgärder som förbättrar förhållandena i Stora Värtan
är denna ökade belastning försumbar.
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Krom och nickelmängderna begränsas också genom föreslagna åtgärder, men
trots detta sker en ökning mot nuläget. Ingen statusbedömning har baserats på
kromhalter så det går inte att bedöma hur kvalitetsparametern påverkas. För
kvicksilver bedöms föreslagna åtgärder vara rimliga med hänsyn till vad som är
rimligt. Det är inte möjligt att genom dagvattenåtgärder åstadkomma en god eller
förbättrad status för denna parameter, det är ett miljöproblem som inte Sverige
kan lösa på egen hand.
Alla åtgärder som föreslagits för att hantering av dagvattnet kräver en noggrann
höjdsättning. Ett mer detaljerat höjdunderlag rekommenderas att tas fram inför vidare projektering.
Den framtida detaljplanen behöver klargöra hur det befintliga ledningsstråket (den
befintliga dagvattenledningen), som löper tvärs genom området, ska behandlas.
Ett upprättande av u-område medför ofta en begränsning av byggmöjligheterna
vilket i sin tur påverkar förutsättningarna för projekteringen. Då ledningens läge är
osäkert behöver kontrollmätning utföras för att kunna fastställa det eventuella uområdets läge, och/eller bedöma vilka åtgärder som är nödvändiga. Ledningens
lämplighet för inkoppling av de nya dagvattenåtgärderna bör också beaktas
(bräddledning från raingardens etc). För att undvika för höga flöden i den befintliga ledningen anläggs lämpligen ett nytt ledningsstråk med förbindelsepunkt i
sydöstra delen av planområdet.
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Genom att planera nya bostads- och verksamhetsområden utifrån en hållbar dagvattenhantering skapas förutsättningar för att reducera utsläpp av skadliga ämnen till närliggande sjöar och vattendrag. För att förhindra att föroreningar sprids
via dagvattnet bör man beakta materialvalet och välja material som är fria från
miljöskadliga ämnen. Material kända att avge föroreningar är t.ex koppartak,
plastbelagda plåttak och tryckimpregnerat virke. Även takavvattningssystem, belysningsstolpar och räcken som behandlats med zink är kända föroreningskällor.
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BILAGA
Tabell 2 Klassade kvalitetsfaktorer för Stora Värtan – ekologisk status (VISS)
Klassad kvalitetsfaktor
(fet stil), parameter/index (normal stil)
Växtplankton

Typ av
kvalitetsstatus

Klassificering

Kommentar till klassificering

Ekologisk -

God

Bedömningen är baserad
på parametrarna klorofyll a
och totalbiovolym

biologisk
Klorofyll a

Ekologisk –

Måttlig

biologisk
Totalbiovolym

Ekologisk –

Hög

biologisk
Ljusförhållanden/siktdjup
Näringsämnen

Ekologisk –

Måttlig

fysikalisk kemisk
Ekologisk –

Måttlig

Bedömningen är baserad
på parametrarna totalmängd kväve sommar och
totalmängd fosfor sommar

Måttlig

Klassning för vinter saknas.

Måttlig

Klassning för vinter saknas.

fysikalisk kemisk

Totalmängd kväve sommar
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Totalmängd fosfor sommar

Ekologisk –
fysikalisk kemisk
Ekologisk –
fysikalisk kemisk

Prioriterade ämnen/
särskilda förorenande
ämnen

Kemisk

Uppnår ej god

Bekämpningsmedel och industriella föroreningar, låg
tillförlitlighet

Bromerad difenyleter

Kemisk

Uppnår ej god

Undantag i kvalitetskrav,
mindre stränga krav

Kvicksilver och kvicksilverföreningar

Kemisk

Uppnår ej god

Undantag i kvalitetskrav,
mindre stränga krav

Tributyltennföreningar

Kemisk

Uppnår ej god

Undantag tidsfrist till 2027
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Tabell 3 Ej klassade kvalitetsfaktorer Stora Värtan – ekologisk status (VISS)
Oklassad
kvalitetsfaktor (fet stil)
Bottenfauna

Typ av
kvalitetsstatus

Klassificering

Ekologisk -

Ej klassad

biologisk
Makroalger och gömfröiga växter

Ekologisk –

Ej klassad

biologisk
Fysikalisk - kemisk

Ej klassad

Konnektivitet i sjöar
och vatten i övegångszon

Hydromorfologisk

Ej klassad

Hydrografiska villkor i
kustvatten och vatten i
övergångszon

Hydromorfologisk

Ej klassad

Morfologiskt tillstånd i
kustvatten och vatten i
övergångszon

Hydromorfologisk

Ej klassad
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Syrebalans
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Kommentar till klassificering

