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1

BAKGRUND OCH SYFTE

Ny bebyggelse ska uppföras på området där galoppverksamhet har bedrivits
under många år. Verksamheten upphör i samband med att en ny
galoppanläggning tas i drift i Upplands Bro kommun. Ett planprogram för
områdets framtida utveckling togs fram och fastställdes 2015-11-02.
I arbetet med planprogrammet utfördes en dagvattenutredning (WSP 201502-22) för hela programområdet, där förutsättningarna beskrevs, och där
kraven på den nya bebyggelsen konkretiserades. Ett förslag för den framtida
dagvattenhanteringen utarbetades, höjdsättningsfrågor studerades och ett
förslag på huvudsystem för dagvatten utarbetades. Behovet av renings- och
fördröjningsåtgärder bedömdes, och förslag på lösningar redovisades.
Beräkningar presenterades som grund för bedömning att exploateringen inte
strider mot beslutade miljökvalitetsnormer för vatten. Viktiga frågor som
behöver beaktas i det fortsatta arbetet identifierades, liksom behovet av
fördjupade utredningar.
Syftet med denna utredning är att utifrån områdets naturliga förutsättningar,
såsom topografi, geologi och de huvudprinciper som redan fastställts i
planprogrammet, på ett mer detaljerat vis föreslå och beskriva lämpliga
åtgärder för hantering av dagvatten inom en av de detaljplaner (detaljplan 2)
som tas fram inom programområdet.

2

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

2.1

ALLMÄNT

Detaljplan 2 är belägen i östra delen av programområdet Täby Park. I
planområdets östra del ligger gården Bergtorp. I övrigt utgörs planområdet
av naturmark. Området gränsar i sydost mot Viggbyholms trafikplats, och
öster om planområdet löper Bergtorpsvägen.

Figur 1. Översikts, programområdets ungefärliga utbredning (rött) och planområdets
läge (blått). Kartunderlag: Google Maps.
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2.2

TOPOGRAFI OCH GEOLOGI

Planområdets centrala delar är flacka och utgör ett lågstråk som sträcker sig
från öster och västerut. Väster om planområdet viker lågstråket norrut.
Marknivåerna i lågstråket faller från ca + 19 till ca +17. Områdets norra och
nordöstra delar är mer höglänta och den norra plangränsen följer i princip
höjdpartiets krön med nivåer upp till +22. Norr om planområdet faller
marknivåerna ner mot ca +14. Söder om lågstråket stiger marknivåerna mot
E18 till ca +22. I planområdets västligaste del ligger ytterligare höjdpartier
med nivåer kring +23 till + 24 som till en mindre del ingår i planområdet.

Figur 2 Karta med höjdlinjer och planområdets gränser (röd linje) samt nuvarande
markanvändning med till största delen naturmark (ingen markering), tak (magenta)
och hårdgjord yta (grått). Våtmarksområdets ungefärliga utbredning markerat med
blått.

Enligt de geotekniska bedömningar som utfördes 2013 utgörs jordlagren i
lågstråket av torrskorpelera med begränsad mäktighet. Under leran
förekommer morän, som i delar av området ligger i dagen i gränszonen mot
högre liggande områden med ytligt berg. Se Figur 3.

Figur 3 Utsnitt från byggnadsgeologisk karta, tolkade markförhållanden. Källa: PM
angående mark- och grundläggningsförhållanden – underlag för detaljplan, Ulf
Johnson Geo AB, 2013-03-11. Kartan är baserad på resultat av utförda geotekniska
undersökningar, ÅF – Infrastructure AB. Planområde tolkat i grönt.
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2.3

HYDROGEOLOGI

Programområdet är beläget inom grundvattenförekomsten Täby-Danderyd
(se även kapitel Recipientförhållanden). Förekomsten avser berggrundvatten, och kommunen har ett antal brunnar för beredskapsförsörjning.
Vattenförekomsten täcker större delen av tätortsområdena i Täby samt en
del av Danderyds kommun. Planområdet utgör en mycket blygsam del (ca
1,5 ‰) av vattenförekomstens totala yta. Planområdets yta är 4 ha jämfört
med vattenförekomstens yta på ca 27 km².
Områden med berg, morän samt tunnare lerjordar är viktiga för grundvattenbildningen, vilket gör att stora delar av planområdet kan anses bidra till
grundvattenbildningen. Den grundvattenbildning som sker i denna del av
programområdet kan anses vara av viss betydelse för berggrundvattnet och
den aktuella vattenförekomsten.
En förändrad grundvattenbildning kan även få konsekvenser i form av
sättningar inom områden med större lerjordar. Här är det grundvattnet i
friktionsjorden under leran som normalt har störst betydelse. I de västra
delarna av programområdet, där galoppbanan är belägen i dag, behöver
denna risk uppmärksammas. Den grundvattenbildning som sker inom
Detaljplan 2 bedöms dock ha liten påverkan på dessa förhållanden, då
grundvattenströmningen bedömts vara nordlig (se Figur 3).

Figur 4 Ytor som är viktiga för grundvattenbildning. Grönt infiltration i bergsprickor
och morän, Lila- långsam infiltration via våtmarksområde. DP 1 röd markering, DP 2
blå markering

I de låglänta delarna väster om planområdet finns ett våtmarksområde som
periodvis är blött, men som i regel torkar ut under sommaren. Vatten är tidvis
stående även inom delar av lågstråket inom detaljplaneområdet. Ur grundvattensynpunkt kan denna våtmark vara värdefull och ny bebyggelse bör
utformas så att negativ påverkan begränsas. Våtmarkens läge framgår av
Figur 3. I Figur 4 redovisas de ytor inom DP 1 som kan anses vara
betydelsefulla ur grundvattenbildningssynpunkt.
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2.4

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.
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
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
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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.
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 och bromerad difenyleter har ett generellt undantag.
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 1,5 ‰) av vattenförekomstens
totala yta. Den grundvattenbildning som sker i denna del av programområdet
kan anses vara av viss betydelse för berggrundvattnet och den aktuella
vattenförekomsten.
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För grundvattenförekomsten är både kvantitativ och kemisk status
klassificerad som ”god”. I VISS görs bedömning 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

FRAMTIDA BEBYGGELSE

Detaljplanen föreslår sex stadskvarter med en blandning av bostäder, hotell,
verksamheter och handel. Föreslagen bebyggelse kommer att utgöra del av
Täby Parks stadsfront ut mot de storskaliga vägmiljöerna och mot
angränsande stadsdelar, varför inverkan på stadsbilden blir en viktig aspekt i
detaljplanearbetet. Förutom innehållet syftar planen också till att lägga fast
en tydlig struktur för gator, torg, gång- och cykelvägar och naturmark.
Samtliga kvarter utom kvarter fyra planeras att utföras med garageplan.
Gårdarna kommer därför att anläggas ovanpå betongbjälklag.

Figur 5 Översikt programområdet, med planområde DP 1 markerat med rött.
Detaljplan DP 2 markerad med grönt. Siffror avser kvartersnumrering. Underlag
illustrationsplan arbetsmaterial november 2015.
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4

FRAMTIDA
DAGVATTENHANTERING

4.1

ÖVERGRIPANDE DAGVATTENSYSTEM

Den planerade exploateringen medför en höjdsättning som innebär att
avrinningsförhållanden förändras jämfört med nuläget. Huvuddelen av
dagvattnet från den nya bebyggelsen i Täby Park kommer att avledas mot
det planerade centrala parkområdet som utgör naturlig lågpunkt för större
delen av programområdet. I figuren nedan redovisas huvudstråken enligt
dagvattenutredning för planprogrammet.
Den framtida dagvattenavledningen innebär att avledning i första hand sker
västerut mot det planerade parkområdet på nuvarande plats för
galoppbanan. Detta gör att vattendelarnas läge och delavrinningsområdenas ytor kommer att förändras i och med den nya exploateringen.
Framförallt kommer större ytor att avledas västerut, medan ytorna som
avleds mot norr minskar.

Figur 6 Schematisk illustration över huvudstråk för dagvatten. Planområde DP 1
markerat med rött. Detaljplan DP 2 markerad med grönt. I nordöstra hörnet indikeras
anslutningspunkt till befintligt dagvattensystem vid Roslagsbanan. Underlag
illustrationsplan arbetsmaterial november 2015.

För dagvatten som avleds västerut sker anslutning till nya system som byggs
ut inom Detaljplan 1 (och området mellan Detaljplan 1 och Detaljplan 2). För
avledning norrut finns en anslutningspunkt för dagvatten vid Roslagsbanan i
programområdets nordöstra hörn.
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Figur 7 Skiss av avrinningsförhållanden enligt höjdsättning i CAD-fil
Sitplan_hojder_151203.dwg. Avrinning västerut (gröna pilar) avrinning norrut (röda
pilar) Avrinning som kan behöva ske till GC-port (lila) samt till GC-port under
Viggbyholms trafikplats (gul). Gröna slinga (blåa pilar).

I öster finns dagvattenledningar utbyggda från GC-porten under
Bergtorpsvägen, liksom i sydost i GC-porten vid Viggbyholms trafikplats.
Dessa dagvattensystem tillhör inte den allmänna dagvattenanläggningen,
och målsättningen är att inte öka flödena till dessa punkter.
Om utbyggnaden av angränsade detaljplaner norr och väster om detaljplan 2
inte genomförs i den takt som planeras kommer det att bli nödvändigt att
säkerställa avledning västerut respektive norrut genom temporära åtgärder.
I det centrala parkområdet väster om detaljplan 1 är avsikten att skapa ytliga
dagvattenstråk med diken och dammar innan avledning till befintlig tunnel.
Dessa åtgärder kommer att fördröja och rena dagvattnet ytterligare. Då
lösningarna inte ingår i den aktuella detaljplanen beskrivs de inte närmare
här. En översiktlig beskrivning återfinns i planprogrammet.

4.2

FLÖDEN OCH FÖRORENINGAR FÖRE OCH
EFTER EXPLOATERING

Nuvarande och planerad markanvändning inom detaljplaneområdet har
karterats. Den reducerade arean ökar från 0,64 till 2,7 ha. Reducerad area är
ett mått på hur stora ytor som genererar dagvattenavrinning. Förenklat
brukar man ofta benämna detta ”hårdgjord yta”.
I föregående kapitel framgår att avrinningen förändras med avseende på om
den sker västerut eller norrut från planområdet. Båda systemen mynnar dock
i Stora Värtan. Ur recipientsynpunkt är det därför ingen skillnad, och
beräkningar redovisas därför samlat för hela planområdet.
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Tabell 2 och Tabell 3visar att dagvattenavrinningen beräknas öka på
motsvarande sätt från ca 4 000 m³ till 18 000 m³/år om inga särskilda
åtgärder vidtas, dvs mer än fyra gånger så stora mängder.
Tabell 2 Nuvarande markanvändning, reducerad area och beräknade årsvolymer
dagvatten
Markanvändning,
nuläge

Area (ha)

Avrinningskoefficient

Reducerad
area (ha)

Årsflöde
(m³/år)

Tak

0,05

0,90

0,04

285

Gata inkl GC-bana

0,27

0,85

0,23

1 460

Grönytor

3,80

0,1

0,38

2 415

Summa

4,12

0,65

4 160

Tabell 3 Framtida markanvändning och beräknad reducerad area.
Markanvändning,
planerad

Area (ha)

Avrinningskoefficient

Reducerad
area (ha)

Årsflöde
(m³/år)

Tak

1,18

0,90

1,06

6 754

Underbyggd gård

1,26

0,25

0,32

2 003

Gata inkl GC-bana

1,68

0,85

1,43

9 083

Summa

4,12

2,81

17 840

Mängden föroreningar i dagvattnet har beräknats liksom halten föroreningar i
dagvattnet. Vid beräkningarna har modellverktyget StormTac utbyttjats.
Tabell 4 Beräknad föroreningsmängd i dagvatten, nuläge

Föroreningsmängd i dagvatten nuläge (kg/år)
P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Oil

PAH16

BaP

0.45

3.7

0.037

0.074

0.20

0.0012

0.013

0.0060

0.000098

200

1.2

0.0011

0.000067

Tabell 5 Beräknad föroreningsmängd i dagvatten efter utbyggad (utan åtgärd)

Föroreningsmängd i dagvatten efter utbyggnad (kg/år) utan rening
P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Oil

PAH16

BaP

5,2

30

0,31

0,46

2,1

0,015

0,15

0,16

0,00067

1461

19

0.0105

0.0013

Av tabellerna framgår att mängden föroreningar förväntas öka kraftigt mot
nuläget. I många fall i storleksordningen 10 gånger dagens mängder. Det är
uppenbart att åtgärder krävs för att begränsa mängden föroreningar.
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4.3

KRAV PÅ DAGVATTENHANTERINGEN
INOM TÄBY PARK

En ny detaljplan får inte medverka till att arbetet att uppnå fastställda
miljökvalitetsnormer för vatten försvåras. En detaljplan får heller inte strida
mot det s.k. icke-försämringskravet. Det innebär att ingen försämring får ske
så status för någon av de underliggande kvalitetsfaktorerna förändras i
negativ riktning.
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.
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 Täbys ABVA (Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp) ska
fastigheter med mer än 1 000 m² hårdgjord yta förses med flödesfördröjning
till minst 50 % av flödet vid varje tillfälle. Dessutom ska erforderlig
oljeavskiljning anordnas på fastigheter med parkeringsytor för fler än 20
fordon, vilket kan bli fallet inom planområdet.
Samtliga fastigheter inom detaljplaneområdet har en hårdgjord yta som gör
att kravet enligt ABVA gäller.
Ett hållbarhetsprogram för Täby Park är under utarbetande som samlar
frågor kring hållbarhet ur ekologiska, sociala och till viss mån ekonomiska
aspekter. Visionen är att Täby park ska bli en stadsdel där hållbarhet och
ekologi är en naturlig del av livet och hållbarhetsprogrammet formulerar mål
som bedömts vara särskilt viktiga för att uppnå detta. Spetsområden för
hållbarhetsarbetet i Täby park är att det ska vara klimatsmart, ha en
grönstruktur med många funktioner, prioritera gående och cyklister samt
skapa stadsliv och möten.
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Gällande dagvatten finns ett övergripande mål i hållbarhetsprogrammet som
är: Den gröna och blå strukturen ger förutsättningar för rening och fördröjning
av dagvatten i dagens och framtidens klimat.

4.4

HUVUDPRINCIPER

För dagvattenhanteringen inom Täby Park föreslås följande huvudprinciper (i
fallande prioritetsordning):
1.
2.
3.
4.

Planera så översvämning undviks
Säkerställa en fortsatt lokal grundvattenbildning
Begränsa uppkomsten av dagvatten
Tillämpa lösningar som ger trög avledning och rening från gårdar
och kvartersmark
5. Ytlig hantering i gröna slingan
6. Avledning till centrala parkstråket
7. Avledning i annan riktning
Med utgångspunkt från de lokala förhållanden som råder inom
detaljplaneområdet föreslås följande principer för dagvattenhanteringen för
DP 2.
Planera så att översvämning undviks
Tekniska system dimensioneras så marköversvämning inte sker oftare än
med en statistisk återkomsttid på 10 år inklusive klimatfaktor 1,25. Mark och
gator höjdsätts så det finns sekundära avrinningsvägar som medger ytlig
avrinning vid extrem nederbörd. Gator och entréer höjdsätts så att
framkomligheten säkras även vid skyfall med minst 100 års återkomsttid
inklusive klimatfaktor 1,25. Konstruktioner som anläggs under beräknade
översvämningsnivåer utförs så de ej tar skada vid höga vattennivåer.
Grundvattenbildning
För att upprätthålla grundvattenbildningen eftersträvas infiltration i så stor
utsträckning som möjligt, där förhållandena gynnsamma. Detta kan gynnas
genom att undvika bortledande av dagvatten i täta rörledningar, utan istället
skapa dagvattenlösningar som medger infiltration till kringliggande mark,
särskilt i de delar av området där det är moränjordar i dag (figur 3). Infiltration
i berg sker där det finns kross- och sprickzoner i berget. Ett grövre
jordmaterial fungerar som ett fördröjningsmagasin som möjliggör att långsam
infiltration kan ske under en längre period. I delar av området där utfyllnad
sker kan en liknande funktion förväntas. I Figur 4 redovisas de delar av
området som bedöms vara viktiga ur grundvattenbildningssynpunkt.
Begränsa mängden dagvatten
Detta sker i första hand genom att undvika onödiga hårdgjorda ytor, och en
medveten utformning av de ytor som behöver vara hårdgjorda.
Genomsläpplig markbeläggning (exempelvis gles plattsättning, rasterytor,
grusytor) och planteringszoner är materialval som är positiva från denna
synvinkel.
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Gröna tak är en åtgärd som minskar dagvattenavrinningen sett över längre
perioder och detta gäller även exempelvis tjockare växtbäddar på
betongbjälklag. Detta gynnar emellertid inte grundvattenbildningen då
effekten är ett resultat av högre avdunstning (evapotranspiration). Genom att
leda dagvatten till förgårdsmark kan liknande flödesreducerande effekt
uppnås samtidigt som grundvattenbildning gynnas.
Trög avledning från kvartersmark
Gårdsmarken i området är i mycket hög utsträckning i form av uppbyggda
växtbäddar på betongbjälklag. Även här bör de hårdgjorda ytorna minimeras.
På gårdarna finns goda förutsättningar att fördröja dagvattenflödena i
enlighet med de krav som redovisats i programskedet.
Detta kan ske med växtbäddar, regnträdgårdar, ytliga översvämningsytor
eller nedsänkta/underjordiska fördröjningsmagasin. Inom gårdsmarken ska
även det takvatten som uppkommer fördröjas. Åtgärder för fördröjning av
takvatten kan även ordnas på förgårdsmark. För att skapa goda lösningar
bör gårdarnas överbyggnad vara minst 800 mm, gärna ännu tjockare.
Fördröjning som sker i sand/jordbäddar och helst med växtlighet fungerar
också som rening av dagvattnet. Underjordiska hålrumsmagasin
(betongkonstruktioner, rörmagasin eller kassettsystem) kan vara motiverade
för att skapa extra fördröjningsvolymer, men bör inte vara den primära
åtgärden.
Överskottsvatten avleds till det allmänna dagvattensystemet.
Trög avledning från gatumark
Gatorna i området utförs med planteringszoner. Dessa kan utföras som
regnträdgårdar eller trädplanteringar med skelettjordsmagasin. Om
planteringzonerna utförs som ställvisa kantparkeringar och planteringar kan
parkeringsytorna utföras med genomsläpplig beläggning.
Överskottsvatten avleds till det allmänna dagvattensystemet.
Allmänna dagvattenledningar
Det dagvatten som behöver ledas vidare från kvartermark och gator samlas
upp av dagvattenledningar som leder vidare till något av de gröna stråken, till
parkstråket eller anslutningspunkt vid Roslagsbanan. I denna del av
planområdet bör ledningar utföras som dräneringsledningar i krossfyllda
diken. Detta bidrar till att upprätthålla grundvattenbildningen.
Gröna slingan och Stadsparken
Gröna gatustråk har som syfte att dels fördröja och utjämna det dagvatten
som uppkommer från gatumarken, och att transportera det dagvatten som
kommer från uppströms liggande bebyggelse. I den del av programområdet
som denna detaljplan utgör ingår inte någon del av gröna slingan.
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Avledning till Stadsparken sker genom åtgärder som genomförs i andra
detaljplaner. Hela programområdet har höjdsatts och planerade marknivåer
möjliggör en avledning på avsett vis. För att säkerställa avledning om dessa
detaljplaner inte genomförs eller blir försenade kan temporära åtgärder bli
nödvändiga (kapitel 7)
Rening
Vid flödesfördröjning sker normalt viss rening genom sedimentering och
filtrering genom jordmaterial. Det är emellertid önskvärt att i så stor
utsträckning komplettera detta med vegetation. Förutsättningarna är goda att
integrera rening och fördröjning i samma anläggningar.
Grönytefaktor
Vid planeringen av Täby Park kommer kommunen att ställa krav på en viss
grönytefaktor för kvartersmark och allmän mark. Grönytefaktor är ett verktyg
som genom poängsättning av utformningen av olika ytor och
markanvändning skapar incitament för att uppnå en god bebyggd miljö. Det
bidrar också till att säkerställa att ytor utformas med tanke på en lokal
dagvattenhantering.

4.5

DIMENSIONERING

För att fördröja maxflöden i enlighet med kommunens krav i ABVA och de
mål som fastställts i planprogrammet behöver åtgärder skapas med en
effektiv fördröjningsvolym motsvarande 6 m³ per 1000 m² hårdgjord yta
(Dagvattenhantering galoppfältsområdet, underlag för programhandling,
WSP 2015-02-22). Lösningar kan utföras på många sätt, men det är lämpligt
att integrera med vegetation för att samtidigt erhålla rening. I figuren nedan
visas principiell uppbyggnad av ett s.k. biofilter.

Figur 8 Principskiss Biofilter upplyft konstruktion. Källa Grågröna systemlösningar för
hållbara städer, Inventering av dagvattenlösningar för urbana miljöer, Vinnova 2014.
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Här finns dels en ytlig fördröjningsvolym ovan växtjorden, samt en volym i
det underliggande jordmaterialet. Bilden visar en lösning där vatten kan
fortsätta filtrera ner i underliggande mark, men på gårdar med betongbjälklag
blir det aktuellt med ett tätskikt i botten.
Den effektiva volymen i det ytliga magasinet är 100%, medan i matjord ca
15%. I ett grövre material (makadam) är motsvarande siffra ca 30%. Det
finns specifikt framtagen jord med goda renings- och dräneringsegenskaper
som har en effektiv volym tillgänglig för fördröjning på ca 20-25%.
För att reningsfunktionen ska vara god behöver ytan för ett biofilter vara ca
5% av storleken på den yta som avleder dagvatten till anläggningen.
Bjälklagen behöver dimensioneras med hänsyn till de fördröjningsvolymer
som är aktuella, liksom de laster som uppkommer vid extrema skyfall när
lösningarnas dimensionerande kapacitet överskrids.
Samma principer och nyckeltal som redovisats för gårdsmarken kan
tillämpas på gatumarken. Sammanlagda fördröjningsvolymer motsvarande 6
m³ per 1000 m² hårdgjord yta (Dagvattenhantering galoppfältsområdet,
underlag för programhandling, WSP 2015-02-22) behöver skapas.
Vegetationslösningar ska utnyttjas så långt som möjligt. Storleken på den
vegetationsklädda marken bör vara minst 5% av den yta som avleder
dagvatten till anläggningen. Planteringar, regnträdgårdar eller skelettjordar
utförs med genomsläpplig botten så infiltration till underliggande mark är
möjlig.
Allmänna dagvattensystem utförs som krossfyllda täckdiken med
dräneringsledning. Detta ger en ytterligare fördröjd avledning och bidrar till
lokal infiltration. Eftersom detaljplanområdet ligger högst upp i
avrinningsområdet, behöver inte hänsyn tas till tillrinnande vatten från annan
bebyggelse, och krossdiken/ledningsgravar med konventionella dimensioner
är fullt tillräckliga. Höjdsättningen behöver dock anpassas till de nivåer som
nedströms liggande system kommer att få.

5

ÖVERSVÄMNINGSRISK

En analys av översvämningsrisken inom programområdet har utförts med
utgångspunkt från den förslagna höjdsättningen. I beräkningarna har
studerats vilka vattendjup som beräknas uppkomma vid ett regn med 100 års
statistisk återkomsttid inklusive klimatfaktor. Preliminära resultat visar på
relativt små översvämningar av gatumark och kvartersmark. Modelleringen
är gjord utifrån ett 30 minuter långt blockregn med en återkomsttid på 100 år
inklusive en klimatfaktor på 1,25. Schablonavdrag för ledningsnät har gjorts
och alla markytor har antagits vara mättade.
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Figur 9 Preliminära beräkningsresultat från översvämningsmodellering. Mörkblått =
0,1 - 0,2 m vattendjup, gult = 0,2-0,5 m, orange 0,5 – 1,0 m, rött >1,0 m vattendjup.
Arbetsmaterial WSP 2016-03-18.

6

RESULTAT AV FÖRESLAGNA
ÅTGÄRDER

I beräkningarna har antagits att dagvattenmängden reduceras med ca 5%.
Detta kan exempelvis åstadkommas genom att 25% av takytorna utförs som
gröna tak, men även andra åtgärder som växtbäddar kan förväntas ge en
likvärdig effekt.
Ur föroreningssynpunkt har en övergripande schablon ”tät bostadsbebyggelse” nyttjats, vilket innebär att reningseffekten av gröna tak inte beräknats
specifikt.
För kvartersmark och gatumark föreslås reningsåtgärder enligt kap 4.
Reningseffekten för föreslagna lösningar har ansatts som ”biofilter”.
Reduktionsgrad enligt StormTac (ver 2016) framgår av Tabell 6 nedan.

Tabell 6 Reduktionsgrad för biofilter (StormTac 2016)

Reduktionsgrad
för biofilter
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P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

oil

65%

40%

80%

65%

85%

85%

25%

75%

50%

80%

60%

Tabell 7 Beräknade årliga föroreningsmängder, nuläge, efter exploatering med och
utan förslagna åtgärder
Årliga föroreningsmängder (kg/ år)
Ämne

Nuläge

planförslag

planförslag m
åtgärder

effekt av
åtgärder

Fosfor

0,45

5,2

1,7

-3,5

Kväve

3,7

30

17

-13

Bly

0,037

0,31

0,06

-0,25

Koppar

0,074

0,46

0,15

-0,31

0,2

2,1

0,30

-1,8

Kadmium

0,0012

0,015

0,002

-0,013

Krom

0,013

0,15

0,10

-0,04

Zink

Nickel

0,006

0,16

0,04

-0,12

0,000098

0,00067

0,00032

-0,00035

Suspenderad
Substans (SS)

200

1461

278

-1184

olja

1,2

19

7,3

-12

Kvicksilver

Tabell 8 Beräknade föroreningshalter i dagvatten, nuläge och efter exploatering med
och utan förslagna åtgärder. Halter som överstiger riktvärden fetmarkerade.
Ämne

Enhet

Nuläge

planförslag

planförslag
m åtgärder

Förändring
mot nuläge

Riktvärde
2M

Fosfor

mg/l

0,11

0,29

0,101

-8%

0,175

Kväve

mg/l

0,89

1,7

1,0

+15%

2,5

Bly

g/l

8,8

18

3,5

-60%

10

Koppar

g/l

18

26

9,0

-50%

30

Zink

g/l

48

120

18

-63%

90

Kadmium

g/l

0,3

0,85

0,12

-59%

0,5

Krom

g/l

3,2

8,5

6,1

+92%

15

Nickel

g/l

1,5

8,8

2,2

+47%

30

Kvicksilver

g/l

0,024

0,038

0,019

-21%

0,07

Suspenderad
Substans (SS)

mg/l

48

85

16

-66%

60

olja

mg/l

0,3

1,1

0,43

+43%

0,7

Beräkningarna visar att mängden föroreningar genomgående ökar jämfört
med dagens mängder. Med föreslagna åtgärder kan ökningen begränsas,
och halterna kan i flertalet fall förväntas minska till nivåer under dagens.
Haltförändringen varierar mellan -66% till + 92%. När det gäller krom, som
uppvisar den största haltökningen kan man notera att reduktionen (enligt
StormTac) endast är 25%, vilket kan jämförs med skelettjordar, som är en
liknande reningsmetod, har en redovisad reduktion på 70%. Värdet får därför
betraktas som osäkert och eventuellt underskattat. Undantaget krom varierar
förändringen mellan -66 %till +47%)
En jämförelse med föreslagna riktvärden, klass 2M (Regionala
dagvattennätverket i Stockholms län, Riktvärdesgruppen 2009) visar att
samtliga ämnen uppfyller riktvärdena.
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Från recipientsynpunkt är övergödning det största miljöproblemet, och med
föreslagna åtgärder kommer mängden fosfor och kväve att öka. Däremot
kommer halterna att vara i nivå med nuläget (-8% respektive +15%).
Resultaten från provtagning av befintligt dagvatten visar på betydligt högre
halter av kväve och fosfor än de nyttjade schablonhalterna. Beräkningarna
för detaljplan 2 underskattar således de positiva effekterna avseende
näringsämnen. Den negativa effekten av planförslaget är därför mindre.
Den ökade mängden föroreningar är linje med vad som beräknats i
programskedet. Effekten av att galoppverksamheten avvecklas innebär totalt
sett en betydande avlastning av recipienten som ger ett utrymme för en viss
ökning av belastningen från enskilda delar av området.
Inget av de övriga beräknade ämnena i dagvatten förekommer enligt VISS i
sådan halt att de bedöms utgöra någon risk att status för en enskild
kvalitetsfaktor ska försämras. I och med detta föreligger ingen risk att
planförslaget strider mot miljökvalitetsnormerna.

7

ÖVRIGA ÅTGÄRDER

7.1

I ANSLUTNING TILL PLANOMRÅDET

Utöver de åtgärder som genomförs inom planområdet planeras ytterligare
åtgärder inom det centrala parkområdet. Här kommer ett ytligt
dagvattenstråk med diken , dammar och översvämningsytor att skapas som
en del av den framtida parkmiljön. Detta kommer att bidra till ytterligare
rening av dagvattnet.
Vid utsläppet från den befintliga dagvattentunneln vid Sjöängen finns en
sjöförlagd sedimenteringsanläggning med flytande våtmarker, och även här
kommer en viss rening att ske av dagvattnet från planområdet.
Befintliga reningsåtgärder (Sjöängen) är inte dimensionerade för den
maximala avrinning som de nya bebyggelseytorna genererar. Detta skulle
kunna leda till reducerad reningsfunktion till följd av försämrad sedimentation
på grund av ökade strömningshastigheter, och kortare uppehållstider. De
fördröjningsvolymer som skapas motsvarande 6 m³ per 1000 m² hårdgjord
yta ger en sammanlagd volym på ca 170 m³ inom planområdet. Detta är
tillräckligt för att fördröja dagvattenflödet vid 10-årsregnet till ca 230 l/s vilket
är en ökning med ca 50% mot dagens beräknade flöde vid samma situation,
som är ca 150 l/s. I och med att maxflödet från DP1 reduceras med ca 450
l/s finns det utrymme att avleda fördröjda flöden från DP2 utan risk att
funktionen i nedströms befintliga anläggningar försämras på grund av ökade
flöden. Den fördröjning som sker i det centrala parkstråket innebär ytterligare
flödesfördröjning.
En av de stora effekterna för recipienten Stora Värtan till följd av
exploateringen i Täby Park är att miljöbelastningen från hästverksamheten i
anslutning till galoppfältet upphör. Det innebär en betydande minskning av
närsaltbelastningen. Även om enskilda detaljplaner inom programområdet
medför en viss ökning av näringsbelastningen är den totala förbättringen
påtaglig.
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Beräkningar har utförts med schablonvärden från StormTac (ver 2016).
Flöden och föroreningar i dag- och dränvatten från galoppområdet har
tidigare uppmätts under 2014. Dessa uppmätta värden utgör nulägeshalter
för de delar av området som i dagsläget avleds via galoppfältet. Resultaten
från mätningarna visar på betydligt högre halter av kväve och fosfor än
schablonhalterna. Beräkningarna för detaljplan 2 underskattar således de
positiva effekterna avseende näringsämnen. Den positiva effekten av
planförslaget är därför större.

7.2

ÖVRIGA DAGVATTENÅTGÄRDER I KOMMUNEN

Förutom att minimera dagvattenpåverkan från nya planområden arbetar
kommunen också med åtgärder i befintliga system för att minska
belastningen på Stora Värtan. Bland dessa finns den tidigare nämnda
sjöförlagda sedimenteringsanläggningen med flytande våtmarker vid
dagvattenutsläppet vid Sjöängen dit stora delar av dagvattnet från de
centrala delarna av Täby leds inklusive stora delar av Täby Park.
Även vid dagvattenutsläppet från Arninge verksamhetsområde finns en
sjöförlagd sedimenteringsanläggning.
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. Denna kommer ta 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 möjligheterna att ta omhand dagvatten från andra delar av
Arninge befintliga verksamhetsområde på andra platser. I Viggbydalen har
en dagvattenanläggning anlagts för att ta hand om dagvatten från befintliga
bostads- och 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.
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.

8

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.
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För att ingen enskild kvalitetsfaktor ska påverkas negativt behöver framför
allt belastningen av fosfor, kväve och kvicksilver begränsas i dagvattnet från
planområdet.

8.1

YTVATTENFÖREKOMST STORA VÄRTAN

Redovisade beräkningar visar att det är realistiskt att halterna av fosfor och
kvicksilver minskar från planområdet, medan kvävehalterna uppvisar en
mindre ökning (+15%).
Nedströms planområdet kommer dagvattnet att renas i befintlig
reningsanläggning vid Sjöängen samt i planerade dagvattenåtgärder i det
centrala parkstråket inom Täby Park. Dessa åtgärder bedöms med god
marginal kunna reducera kväveutsläppen till dagens beräknade halter.
Beräkningarna visar på en ökning av mängden kväve och fosfor 1,2 kg/år
respektive ca 13 kg/år. Dessa siffror är överskattade, dessutom sker
ytterligare rening i befintliga och planerade åtgärder.
Detaljplanen är en del av det större planprogram som utarbetats för Täby
Park. Programområdets samlade effekter på näringsbelastningen på Stora
Värtan är mycket stora, med en minskad belastning på ca 30 kg fosfor per år
och ca 900 kg kväve per år, och en ökning från delar av programområdet
ligger medräknat i denna bedömning. Det är viktigt att se denna helhetsbild
och att den aktuella detaljplanen är en del i arbetet för att uppnå detta.
Detaljplanen bedöms därför inte äventyra uppfyllandet av
miljökvalitetsnormerna för ytvatten.

8.2

GRUNDVATTENFÖREKOMST TÄBY-DANDERYD

För grundvattenförekomsten kan en ökad föroreningsbelastning förväntas
från den planerade bebyggelsen. Påverkan bedöms dock vara marginell.
Planområdet utgör en synnerligen liten del av vattenförekomstens yta
(1,5 ‰). Effekterna kommer inte att vara mätbara och inte påverka
statusbedöm-ningen, då den inte baserats 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.

8.3

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 Täby Park och de centrala
delarna av Täby leds.
Utöver det så finns fler åtgärder som beskrivits i avsnitt 7: befintliga
anläggningar i Arninge, Viggbydalen, Lahäll och Hägernäs strand. En
ytterligare reningsanläggning i Arninge har beslutas och kommer att
färdigställas 2019, och fler åtgärder inom Arninge planeras. Till detta
kommer också de nya reningsanläggningar för dagvatten som ska byggas i
kommande etapper av Täby Park.
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9

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
ÅTGÄRDERNAS GENOMFÖRANDE

För att kunna genomföra den förslagna dagvattenhanteringen behöver ett
antal förutsättningar säkerställas.
Kapacitetsförhållandena i anslutningspunkt vid Roslagsbanan, samt i
pumpstation för tråget där Bergtorpsvägen passerar Roslagsbanan
är inte klarlagd. Fördröjningsåtgärder krävs som säkerställer att
flöden inte ökar mot nuläget, alternativt att kapacitetsförhållanden
klarläggs.
För att säkerställa infiltration inom områden med förutsättningar för
detta ska täta lösningar undvikas. Fyllnadsmassor ska ej innehålla
silt- eller lerfraktioner som kan påverka markens genomsläpplighet
negativt.
Avledning från planområdet till det centrala parkområdet kräver att
diken eller ledningar anläggs från de punkter vid plangräns där
dagvatten leds fram. Om inte DP1 beslutas och bebyggs i planerad
takt, kommer det att bli nödvändigt att säkerställa avledning från DP2
på annat sätt. Dagvatten från de södra kvarteren behöver ledas
norrut till Boulevarden, för att sedan ledas vidare antingen norrut
eller västerut. Det är möjligt att samla dagvattnet i en punkt
planområdets nordliga spets.
o Genom anläggande av dike eller rörledning västerut mot
nuvarande galoppbana kan anslutning ske till befintligt
dagvattensystem. Status och kondition hos befintliga
dagvattensystem behöver undersökas, och eventuellt krävs
renoveringsåtgärder.
o Genom anläggande av dike eller rörledning norrut kan
anslutning ske till befintlig anslutningspunkt vid
Roslagsbanan. Denna åtgärd behöver eventuellt
kompletteras med en fördröjningsåtgärd för att begränsa
flödena till dagens flöden.
Det dagvatten som uppkommer under byggskedet behöver genomgå
sedimentering innan det avleds till allmänt dagvattensystem.
Tillfälliga sedimenteringsdammar föreslås i anslutning till
avledningssystemen ovan. Dessa kan även nyttjas som
reningsåtgärd efter byggskedet i väntan på att ytterligare åtgärder
utförs längre nedströms i dagvattensystemet.
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10 RESULTAT OCH DISKUSSION
Utredningen visar att en dagvattenhantering som utgår från
planprogrammets huvudprinciper och anpassats till detaljplaneområdets
förhållanden kan uppfylla de krav som ställs på att förebygga översvämning
och recipientpåverkan.
Den föreslagna höjdsättningen möjliggör en dagvattenavledning som är
anpassad till övriga detaljplaner i programområdet. Om övriga detaljplaner ej
upprättas enligt den tänkta tidplanen finns möjlighet att ordna temporära
dagvattenlösningar som uppfyller områdets behov.
För att minska mängden dagvatten som uppkommer bör de hårdgjorda ytor
som genererar dagvattenavrinning minimeras så långt det är möjligt. Genom
att kommunen har för avsikt att jobba med grönytefaktor för kvartersmark
och allmän mark inom Täby Park kommer detta att uppmuntras.
Den förändrade markanvändningen kommer att leda till ökade
dagvattenmängder och föroreningsmängder jämfört med nuläget. Föreslagna
åtgärder kommer att begränsa ökningen, men trots detta kan en ökning
förväntas för vissa ämnen. Haltmässigt kan dock nuvarande halter förväntas
minska i flertalet fall. Förändringen varierar mellan -66% till + 47%,
undantaget krom som visar en högre ökning, som bedöms vara osäker. En
jämförelse med föreslagna riktvärden, klass 2M visar att samtliga ämnen
uppfyller riktvärdena.
Den ökade föroreningsmängden stämmer med de beräkningar som tidigare
gjorts för hela programområdet. Genom att galoppverksamheten upphör
kommer stora positiva effekter att ske på näringsutsläppen, vilket mer än väl
kompenserar för ökningen från exploateringen.
Flödestoppar begränsas genom föreslagna fördröjningsåtgärder, och
kommer därför inte att påverka funktionen negativt i befintliga
dagvattenanläggningar.
Dagvattenåtgärder utanför planområdet kommer att ge ytterligare rening och
fördröjning. Utöver redovisade effekter tillkommer den positiva effekt som
följer av att hästverksamheten upphör. Det bedöms därför inte vara någon
risk att den planerade exploateringen försvårar arbetet att uppnå fastställda
miljökvalitetsnormer för ytvatten.
För grundvattenförekomsten kan en ökad föroreningsbelastning förväntas
från den planerade bebyggelsen. Inte heller detta bedöms äventyra
uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vatten.
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11 VAD BEHÖVER REGLERAS I
DETALJPLANEN?
Det är önskvärt att detaljplanen utformas så att den höjdsättning som
utarbetats i programskedet och under detaljplanearbetet inte kan förändras,
så att problem uppkommer för avledning av dagvatten.
Inom den aktuella detaljplanen ses inget behov av u-område för
dagvattenledningar.
I områdets södra del behöver möjligheten till infiltration säkerställas och i
områdets låglänta delar bör även fortsättningsvis vatten kunna dämma lokalt
och strömma norrut (på nuvarande nivåer) även om marknivåerna höjs mot
nuläget. Konstruktioner bör därför inte tillåtas som försvårar infiltration, eller
hindrar vattnets naturliga rörelser i de befintliga marklagren.
Kraven i ABVA bedöms vara tillräckliga för att säkerställa redovisade
fördröjningsvolymer, och grönytefaktorn är tillräcklig för att skapa
vegetationslösningar för dagvatten. Det är dock önskvärt att man inom
områden som är betydelsefulla för grundvattenbildning i detaljplanen
säkerställer att det inom kvartersmarken finns ytor som inte är underbyggda
där lösningar som gynnar infiltration kan skapas. Det är också önskvärt att
utnyttjandet av dessa ytor prioriteras framför andra ytor.
Genom att de allmänna systemen i dessa områden utförs så infiltration kan
ske så kommer en grundvattenbildning att möjliggöras, varför mer tvingande
regler inte bedöms motiverade. Är det svårt att ordna ej underbyggd
kvartersmark, kan man överväga större åtgärder i allmän eller samfälld regi.
Om grönytefaktorn förväntas leda till en hög andel gröna tak kan det däremot
finnas skäl att begränsa detta inom områden som är viktiga ur
grundvattensynpunkt. Ställning behöver tas om detta bäst regleras i
konstruktionen av grönytefaktor eller i detaljplanen.
För att minska förekomsten av föroreningar i dagvattnet bör byggnadsmaterial som förzinkad plåt, koppar eller rostfria material undvikas, alternativt
skyddsmålas.
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BILAGA

Tabell 9 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/siktdj
up
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
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 10 Ej klassade kvalitetsfaktorer Stora Värtan – ekologisk status (VISS)
Oklassad
kvalitetsfaktor (fet stil)
Bottenfauna

Typ av
kvalitetsstatus

Klassificering

Ekologisk -

Ej klassad

Kommentar till
klassificering

biologisk
Makroalger och
gömfröiga växter

Ekologisk –

Ej klassad

Syrebalans

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

biologisk

Dagvattenutredning • Täby Park DP 2 | 27

VI ÄR WSP
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag.
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