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Sammanfattning 

Structor har fått i uppdrag att genomföra en dagvattenutredning i samband med 

detaljplanearbetet inför nya bostadskvarter i Hägernäs, Täby kommun. Detaljplanen är 

uppdelad mellan tre exploatörer med var sitt delområde: Ikano (Fenan 1), Aros 

(Stjärnmotorn 2, Höjdmätaren 1, Flygkompassen 1) och Panzarvest (Stjärnmotorn 1). 

Syftet med dagvattenutredningen är att ta fram lösningar för dagvattenhantering som 

följer gällande krav och riktlinjer i lagstiftning och Täby kommuns riktlinjer. 

Utredningen utgår från Täby kommuns dagvattenstrategi och checklista för 

dagvattenutredningar, och de anvisningar som där anges.  

Utredningsområdet utgörs idag av industritomter av olika slag med stor del hårdgjorda 

parkeringar, körytor samt industribyggnader och grönytor. Alla utom en av de befintliga 

byggnaderna kommer att rivas och ersättas av bostadsbebyggelse med gröna gårdar. 

Enligt genomförda beräkningar blir det dimensionerande dagvattenflödet inom 

detaljplaneområdet som helhet mindre för planerad situation jämfört med för befintlig 

situation, även om inga åtgärder för dagvattenhantering införs. Med föreslagna åtgärder 

enligt Täby kommuns riktlinjer, där en halvering av utflödet i planerad situation ingår, 

förväntas det dimensionerande flödet för utredningsområdet som helhet minska 

ytterligare, till 170 liter/sekund. Detta motsvarar en minskning med cirka 55 % jämfört 

med befintlig situation. 

Teoretiska beräkningar med schablonhalter visar att den årliga föroreningsbelastningen 

minskar för samtliga studerade ämnen, och de planerade förändringarna inom 

detaljplaneområdet bedöms därför inte ha någon negativ inverkan på recipientens 

möjligheter att uppnå miljökvalitetsnormerna. Den beräknade minskningen är 

förväntad, då utredningsområdet idag till övervägande del är hårdgjort och att det inte 

finns några anläggningar för rening av dagvatten. Förslagen till anläggningar för 

dagvattenhantering har tagits fram utifrån målen i Täby kommuns riktlinjer för 

dagvattenhantering och fördröjning av 10 mm nederbörd. Riktlinjerna har tagits fram 

som ett led i kommunens åtagande om att god vattenstatus ska kunna uppnås i 

kommunens vattenförekomster, och genom att uppfylla riktlinjerna bidrar 

utredningsområdet till uppnåendet av detta. 

Det är viktigt att säkerställa att säkra avrinningsvägar och ytor för hantering av skyfall 

skapas inom detaljplaneområdet. Särskild vikt bör läggas vid garageinfarter och de delar 

som angränsar till Pontongränd och Rönningebäckens sträckning längs denna. Det är 

också viktigt att byggnader och mark som angränsar mot Sjöflygvägen utformas så att 

ytligt avrinnande vatten från gatan inte riskerar att tränga in i kvarteren.  
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1. INLEDNING 

I Hägernäs, Täby kommun, planeras för utbyggnad av bland annat bostäder och 

förskola. I samband med detaljplanearbetet har Structor fått i uppdrag att genomföra en 

dagvattenutredning för fem fastigheter inom detaljplaneområdet. Utredningen delas in i 

tre delområden efter exploatör och fastighet: Ikano (Fenan 1), Aros (Stjärnmotorn 2, 

Höjdmätaren 1, Flygkompassen 1) och Panzarvest (Stjärnmotorn 1). lokalisering visas i 

Figur 1-1.  Det område som omfattas av dagvattenutredningen benämns hädanefter 

Utredningsområdet.  

Syftet med dagvattenutredningen är att ta fram lösningar för dagvattenhantering som 

följer gällande krav och riktlinjer i lagstiftning och Täby kommuns riktlinjer. 

Utredningen utgår från Täby kommuns dagvattenstrategi och checklista för 

dagvattenutredningar, och de anvisningar som där anges.  

 

Figur 1-1. Översiktskarta med utredningsområdets respektive delområden. 

1.1. Koordinatsystem 
Utredningen använder sig av koordinatsystem SWEREF 99 18 00 med höjdsystem RH 

2000 om inget annat anges. 
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1. Områdesbeskrivning 
Utredningsområdet utgörs av tre delområden, indelade efter fastighetsägare: Ikano 

(fastighet: Fenan 1) och Aros (fastigheterna: Stjärnmotorn 2, Höjdmätaren 1, 

Flygkompassen 1) och Panzarvest (fastighet: Stjärnmotorn 1). Detaljplaneområdets 

indelning i delområden visas i Figur 2-1. I figuren kan ses att två delar av 

utredningsområdet skiljs åt av en å längs Pontongränd, som avvattnar Rönningesjön. 

Utredningsområdet har en yta på cirka 1,9 hektar och utgörs idag till största del av 

parkeringsytor, grönytor och byggnader för lager, kontor, restaurang samt en 

billackeringsverkstad.  

Den planerade exploateringen innebär att samtlig befintlig bebyggelse, undantaget en 

byggnad inom Fenan 1, rivs och ersätts med nya byggnader. Då stora delar av området 

är hårdgjort idag förväntas inte andelen hårdgjorda ytor öka i nämnvärd utsträckning. 

 

Figur 2-1. Delområdesindelning för detaljplaneområdet, där föreliggande utredning omfattar Ikano och Aros. 

2.2. Recipient 
Dagvatten från utredningsområdet avleds via dagvattensystemet mot recipienten Stora 

Värtan (SE592400-180800). Även vid händelse av extrema skyfall där ledningsnätet går 
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fullt och dagvattnet istället avrinner på markytan avleds dagvattnet från 

utredningsområdet till Stora Värtan, se Figur 2-2. Stora Värtan har enligt VISS (2022) 

statusklassningen Måttlig ekologisk status och Uppnår ej god kemisk status, se Tabell 

2-1. För Stora Värtan finns miljökvalitetsnormer beslutade 2021-12-20.  

 

Figur 2-2. Recipienten Stora Värtans läge i Täby, hämtad från VISS (2021). 

Tabell 2-1. Statusklassning och miljökvalitetsnorm (kvalitetskrav) för recipienten Stora Värtan. 

      

Ekologisk 
statusklassning 

Dålig 
Otillfreds-
ställande 

Måttlig God  Hög 

Status   X   

Kvalitetskrav    X  

Kemisk statusklassning Uppnår ej god God 

Status X  

Status utan överallt 
överskridande ämnen 

X  

Kvalitetskrav  X 

Ekologisk status – För klassningen av ekologisk status har miljökonsekvenstypen 

Övergödning styrt, där kvalitetsfaktorn växtplankton varit utslagsgivande, med stöd av 

kvalitetsfaktorn näringsämnen. Påverkan från jordbruk, urban markanvändning 

(dagvatten), enskilda avlopp, näringsbelastning från omgivande vatten pekas ut som 

diffusa källor med betydande påverkan gällande övergödning. Beslutade 

miljökvalitetsnormer för ekologisk status i Stora Värtan är God ekologisk status 2039, 

med motivering för övergödning att över 60 % av den totala tillförseln av näringsämnen 
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kommer från utsjön och att Sverige är beroende av att internationella överenskommelser 

följs avseende en minskad näringsbelastning till haven. Statusklassningen för 

recipienten är Måttlig också avseende fysisk påverkan. 

Kemisk status – För kemisk status överskrids gränsvärden för god kemisk status för 

ämnena PFOS, TBT, kvicksilver och PBDE. För kvicksilver och PBDE överskrids 

respektive gränsvärde i Sveriges alla vattenförekomster, till följd av en långväga 

atmosfärisk deposition av dessa ämnen. Förorenade områden och deponier pekas ut som 

betydande punktkällor och transport och infrastruktur (dagvatten) som diffus källa med 

betydande påverkan. För kemisk status är beslutad miljökvalitetsnorm God kemisk 

ytvattenstatus, med undantag i form av mindre stränga krav för PBDE och kvicksilver 

och undantag i form av tidsfrist/senare målår till 2027 för TBT och PFOS. Undantaget i 

form av mindre stränga krav har satts med motivering att ämnena överskrider 

gränsvärdena i samtliga svenska vattenförekomster och även om åtgärder genomförs är 

bedömningen att det kommer att ta lång tid att uppnå god kemist ytvattenstatus med 

avseende på TBT.  

2.2.1. Lokalt åtgärdsprogram 
WSP (2018) har tagit fram ett Lokalt åtgärdsprogram för Täby kommun. Enligt 

åtgärdsprogrammet visar statusklassificeringen för Hägernäsviken på dålig ekologisk 

status (avseende fosfor och kväve) och otillfredsställande status för växtplankton och 

dålig status för bottenfauna. Dagvattenåtgärder rekommenderas för att reducera 

föroreningar, och anses vara av hög prioritet. 

2.3. Förorenad mark  
Enligt Länsstyrelsens databas (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2021), finns tre ej 

riskklassade potentiellt förorenade områden inom utredningsområdet, se Figur 2-3. De 

ej riskklassade objekten utgörs av: bilverkstad/bilvårdsanläggning/åkerier och övrig 

organisk kemisk industri. Enligt Länsstyrelsens databas finns inga tillståndspliktiga 

miljöfarliga verksamheter inom eller intill utredningsområdet. 

Inom respektive undersökningsområde har undersökningar utförts med avseende på 

markmiljö och grundvatten.  

Den miljötekniska undersökningen (Ramboll, 2021) utförd inom Aros (Stjärnmotorn 2, 

Höjdmätaren 1 och Flygkompassen 1) konstaterar att det förekommer låga förekomster 

av föroreningar i jorden. Det har dock detekterats förekomster av kobolt som överstiger 

riktvärdet KM på nivå 0,5 – 1,0 under markytan i tre punkter. I nivåerna över och under 

detta skickat ligger halterna för kobolt under riktvärdet. Bedömningen görs att inga 

åtgärder för markföroreningar behöver utföras. 

I ett grundvattenrör har låga koncentrationer naftalen uppmätts vilket bedöms ej kräva 

någon åtgärd. I samma grundvattenrör har även PFAS påvisats. Den detekterade halten 

för PFAS översteg SGIs riktvärden för grundvatten. Då grundvattnet inte kommer 

användas till dricksvatten eller bevattning bedöms det att ingen åtgärd för PFAS 

behöver utföras. 
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Den miljötekniska undersökningen (WSP, 2021) som utförts inom Ikano (Fenan 1) visar 

på främst kobolt i fyllningen 0,5 m under marknivå, vilket överskridit riktvärdet för 

MKM. Det har även i enstaka punkter i fyllningen påvisats tungmetaller, PAH samt 

PCB som överskridit riktvärdet KM. Inga föroreningar har påvisats i de naturliga 

jordlagren. Däremot har föroreningshalten i grundvattnet överskridit SPIs riktvärden för 

bevattning och skydd av våtmarker.  

I WSPs (2021) rapport rekommenderas att den förorenade fyllningen schaktas ut och 

ersätts av nya rena massor. Den urschaktade fyllningen måste omhändertas på en 

godkänd mottagningsanläggning för förorenat avfall. 

 

Figur 2-3. Potentiellt förorenade områden enligt Länsstyrelsen i Stockholms län (2021). 

2.4. Hydrogeologi 

2.4.1. Topografi 
Delområde Aros och Panzarvest har en generell lutning från väster till öster, med höjder 

på cirka +6 i väst och +3 i öst. Delområde Ikano har en generell lutning åt nordost, med 

höjder på cirka +8 i sydväst och +3 i nordost. Även omgivande mark har en generell 

lutning åt Hägernäsviken. Väster om utredningsområdet löper E18, lokaliserad på en höjd 

på cirka +19.  
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2.4.2. Jordarter och jorddjup 
Jordarterna inom delområde Aros och Panzarvest består till övervägande del, enligt 

SGU:s jordartskarta, av fyllning som underlagras av lera, se Figur 2-4. Vid Panzarvests 

nordöstra gräns visar jordartskartan på berg med ett tunt eller osammanhängande ytlager 

av morän. Vid Panzarvests nordvästra gräns återfinns lera. Jordarterna inom delområde 

Ikano består enligt SGU:s jordartskarta av sand i delområdets norra del och sandig 

morän i syd, med berg med ett tunt eller osammanhängande ytlager av morän i väst.  

Enligt SGU:s jorddjupskarta varierar jorddjupen i delområde Panzarvest 3 – 5 meter, se 

Figur 2-5. Inom Aros minskar jorddjupen söderut i delområdet, från 3 – 5 meter till 1 – 

3 meter. Observera att SGU:s jordarts- och jorddjupskartor bygger på modeller och 

syftar till att ge en översiktlig bild av jordartsförhållandena i ett område, de ska alltså 

inte användas för att bedöma detaljer i markförhållandena inom ett avgränsat område. 

Inom Ikano ökar jorddjupen enligt jorddjupskartan från söder, 0-1 meter, mot norr, 1-3 

meter. 

 

Figur 2-4. Jordarter enligt SGU:s jordartskarta i skala 1:25 000 - 100 000 (SGU, 2021), hämtad från SGU:s WMS-

tjänst. Jordartskartan utgår från modellresultat och ska inte tolkas exakt, och kan därmed inte ersätta eventuellt behov 

av en geoteknisk utredning. 
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Figur 2-5. Jorddjup enligt SGU:s jordartskarta (SGU, 2021), hämtad från SGU:s WMS-tjänst. Jorddjupskartan utgår 

från modellresultat och ska inte tolkas exakt, och kan därmed inte ersätta eventuellt behov av en geoteknisk 

utredning. 

Enligt den geotekniska undersökning som utförts inom fastigheterna Stjärnmotorn 2, 

Höjdmätaren 1 och Flygkompassen 1 (Aros) utgörs undergrunden i huvudsak av 

fyllning ovan friktionsjord och berg. Enbart mindre mäktigheter av lera har påträffats 

inom fastigheterna. Som mest har 3 meter lera påträffats i en punkt i norr, se Broder 

Jord (2021) för ytterligare detaljer. Det förkommer även mindre lermäktigheter, som 

bedöms som ringa, längs med hela östra delen av fastigheterna (Broder Jord, 2021). 

Bergets överyta påträffas på mellan +5 och -5 och ökar från sydväst mot nordost.  

De geotekniska undersökningar som utförts inom fastigheten Fenan 1 (Ikano), av 

Geoteknologi i slutet av 2021, konstaterades att undergrunden till största delen utgörs av 

fyllning på friktionsjord eller morän ovan berg (Geoteknologi, 2021). Fyllningsjorden 

varierar mellan 0 – 3 meter som generellt underlagras av sand eller morän med 

mäktigheter mellan 0 – 5 m innan bergets överyta påträffas på mellan +8 och -4. Djup 

till berg ökar från sydväst mot nordost. 

Det har påträffats lera i områdets nordöstra hörn. Leran bedöms ha en mäktighet på 4 

meter och utgöras av lös och sättningskänslig lera. 
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2.4.3. Grundvatten 
Det finns 3 kända grundvattenrör inom utredningsområdet. Uppmätta grundvattennivåer 

inom Fenan 1 (Ikano) varierar mellan +0,7 och +4,0 (Geoteknologi, 2021). Vid 

platsbesöket 2021-11-08 var grundvattennivån i för 21G10G i nordvästra delen av 

fastigheten +3,2. 

Inom fastigheterna Stjärnmotorn 2, Höjdmätaren 1 och Flygkompassen 1 (Aros) har 

grundvattennivåerna mätts en gång 2021-11-03 i de tre grundvattenrören 21BJ008G, 

21BJ028G, 21BJ034G. Nivåerna vid mättillfället för respektive rör var +1,1; +2.3; +3,1 

(Broder Jord, 2021). Vid platsbesöket 2021-11-08 mättes grundvattennivån i 

grundvattenrör 21BJ034 till +3,2 och i rör 21BJ008G till +1,2.Grundvattennivåerna är 

viktiga att ha kännedom kring, eftersom det påverkar hur planerade 

dagvattenanläggningar ska utföras. Vid en hög grundvattennivå behöver 

dagvattenanläggningar i mark vars botten anläggs djupare än grundvattenytan anläggas 

täta för att inte dagvattenanläggningen ska fyllas med grundvatten. 

Det finns enligt VISS ingen utpekad grundvattenförekomst inom utredningsområdet och 

utredningsområdet omfattas inte heller av något vattenskyddsområde. Närmast belägna 

grundvattenförekomst är Täby-Danderyd (SE659439-162852), en urbergsförekomst 

belägen cirka 900 meter väster om utredningsområdet. 

2.5. Befintlig dagvattenhantering 
Utredningsområdet är idag till övervägande del hårdgjort och dagvatten avleds via det 

kommunala ledningsnätet till recipienten. Det finns inga kända befintliga anläggningar 

för fördröjning eller rening av dagvatten inom utredningsområdet idag. 

Utredningsområdet är enligt det lokala åtgärdsprogrammet (WSP, 2018) beläget strax 

norr om det tekniska avrinningsområdet för en dagvattendamm (F2-dammen) och strax 

söder om en skärmbassäng (Hägernäsbassängen), och dagvattnet leds således idag 

direkt till recipienten utan föregående rening. Enligt det lokala åtgärdsprogrammet 

(WSP, 2018) kan både F2-dammen och Hägernäsbassängen i dagsläget vara otillräckligt 

dimensionerade då anläggningarnas yta endast motsvarar cirka 0,3 % respektive 0,4 % 

av den tillrinnande ytans storlek. Nyttan av en eventuell anslutning till någon av dessa 

anläggningar är således osäker. 

2.6. Markavvattningsföretag 
Enligt Länsstyrelsen i Stockholms län (2021) finns inga markavvattningsföretag mellan 

utredningsområdet och recipienten Stora Värtan. Cirka 50 meter uppströms i befintligt 

vattendrag (WA97680604) finns ett aktivt markavvattningsföretag, Hägernäs 

torrläggningsföretag. 

2.7. Fornlämningar 
Enligt Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök finns en möjlig fornlämning inom de tre 

delområdena, se Figur 2-6. Fornlämningen utgörs av en bytomt (RAÄ: Täby 404:1), och 

beskrivningen är inte kvalitetssäkrad varför informationen kan vara felaktig. 

Fornlämningen uppges vara synlig ovan mark. Då utredningsområdet idag är bebyggt 
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har den sannolikt avlägsnats. Enligt uppgift från beställaren har Länsstyrelsen gett 

besked att fornlämningen ej behöver tas hänsyn till. 

 

Figur 2-6. Möjlig fornlämning inom utredningsområdet enligt Fornsöks WMS-tjänst. 
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3. SKYFALL OCH SEKUNDÄR AVLEDNING 

3.1. Översiktlig beskrivning av flödesvägar 
Structor (2021) har utfört en översiktlig kartläggning och beskrivning av flödesvägar 

som avvattnas mot de aktuella fastigheterna, med allmänna rekommendationer för hur 

fastigheterna bör utformas för att åstadkomma en säker skyfallshantering. Utredningen 

återfinns i Bilaga 1 och sammanfattas nedan. 

Två olika scenarier som potentiellt kan orsaka översvämningar identifierades: 

• Vid långvariga skyfall och nederbördshändelser, med en relativt sett lägre 

nederbördsintensitet, kan det förväntas uppstå höga flöden i Rönningebäcken, 

som passerar förbi utredningsområdet längs Pontongränd. Eftersom trummor 

och kulvertar intill utredningsområdet har mindre dimension än den uppströms 

belägna kulverten under E18 finns en risk att vatten däms upp över gatumarken. 

• Vid kortvariga, högintensiva nederbördshändelser riskerar i stället vatten att 

avrinna ytligt mot respektive fastighet längs de ovan identifierade flödesvägarna 

i Sjöflygvägen, om inte detta förhindras genom exempelvis höjdsättning av 

förgårdsmark, kantsten eller dylikt. 

I Figur 3-1 redovisas modellerade flödesvägar inom och omkring utredningsområdet, 

enligt Scalgo Live, utifrån befintlig markanvändning. De kvarter som planeras uppföras 

av Aros Bostad, Ikano respektive Panzarvest har lagts in i kartan för att illustrera 

rinnstråkens nuvarande sträckningar i förhållande till planerad bebyggelse. I figuren kan 

ses att utredningsområdet korsas av en större flödesväg längs Pontongränd, som utgörs 

av Rönningebäcken som avvattnar Rönningesjön.  

Utöver detta passerar en flödesväg över marken där de planerade kvarteren för Aros 

Bostad och Panzarvest är belägna, och en över marken där Ikanos kvarter är beläget. 

Flödesvägen över Ikanos kvarter är sannolikt missvisande, då befintlig kantsten (som 

inte finns representerad i modellen) troligen håller kvar vattnet på Sjöflygvägen. På 

Sjöflygvägen väster om Aros Bostads kvarter kan också ses en mindre, grund 

vattensamling i gatumarken. 

När kvarteren bebyggs måste identifierade flödesvägar och vattensamlingar tas i 

beaktande så att vatten inte riskerar att tränga in i byggnaderna vid skyfall, men också 

att planerad bebyggelse inte skapar nya översvämningar uppströms genom att befintliga 

skyfallsvägar skärs av. Situationen för respektive kvarter beskrivs mer utförligt i Bilaga 

1. Där ges även översiktliga rekommendationer, som sammanfattas i Figur 3-2 nedan. 
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Figur 3-1. Modellerade flödesvägar inom och omkring utredningsområdet, enligt Scalgo Live. Figur hämtad från 

Structor (2021). 
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Figur 3-2. Allmänna rekommendationer för att åstadkomma en säker skyfallshantering inom och i anslutning till 

planerade kvarter. Figur hämtad från Structor (2021). 

3.2. Översvämnings- och lågpunktskarteringar 
Ingen information om tidigare översvämningsproblem inom eller i anslutning till 

utredningsområdet har framkommit. Länsstyrelsen i Stockholms län (2022) har tagit 

fram en dynamisk skyfallskartering över 35 tätortsområden i Stockholms län, där 

aktuellt utredningsområde ingår. Ett utdrag visas i Figur 3-3. Enligt skyfallskarteringen 

förekommer vattensamlingar med vattendjup upp till 50-70 cm inom 

utredningsområdet. Modellerade vattensamlingar ligger i första hand intill befintliga 

byggnaders fasader och längs Rönningebäckens sträckning längs Pontongränd. 

Länsstyrelsen i Stockholms län (2022) tillhandahåller också översvämningskarteringar 

för kustområden i länet och rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny 

bebyggelse längs Östersjön. Den senare grundar sig på att Länsstyrelsen anser att ny 

bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt längs länets Östersjökust behöver 

placeras ovanför nivån +2,70. Gränsen för rekommenderad lägsta grundläggningsnivå 

redovisas i Figur 3-4, tillsammans med modellerat 100-årsvattenstånd i Östersjön år 

2100. Utredningsområdet ligger utanför modellerat 100-årsvattenstånd i Östersjön och 

angränsar till det område som ligger under rekommenderad lägsta grundläggningsnivå. 
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Figur 3-3. Maximala översvämningsdjup vid ett 100-årsregn, enligt Länsstyrelsen i Stockholms län (2022). 

Utredningsområdets ungefärliga utbredning har markerats med två svartstreckade ellipser, där den södra utgör Fenan 

1 (Ikano) och den norra utgör övriga fastigheter (Aros Bostad respektive Panzarvest). 
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Figur 3-4. Rekommenderad lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse längs Östersjön, +2,7, (lila polygon) och 

modellerat högsta 100-årsvattenstånd i Östersjön i ett scenario för år 2100, hämtat från Länsstyrelsen i Stockholms 

läns WMS-tjänst. 
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4. KRAV PÅ DAGVATTENHANTERING 

4.1. Kommunens dagvattenstrategi 
Täby kommun (2016) har tagit fram dokumentet Dagvattenstrategi för Täby kommun.  

Strategin ska ge en samsyn om vad som behöver göras för att samhället ska byggas på 

ett sätt som är mer översvämningssäkert och som ger goda möjligheter att minska 

föroreningsbelastningen på kommunens sjöar och vattendrag.  

4.2. Checklista 
Täby kommun har tagit fram en checklista, daterad november 2017, som ska tillämpas 

för dagvattenutredningar inom kommunen. 

4.3. Dagvattenhantering enligt Täby kommuns dagvattenpolicy 
Nedan ges en sammanfattning av Täby kommuns dagvattenpolicy. 

• Konsekvenserna vid översvämning minimeras genom god planering och 

höjdsättning av mark, byggnader och samhällsviktiga funktioner.  

• Den naturliga vattenbalansen ska bevaras så långt som möjligt. Bortledning av 

dagvatten ska begränsas och grundvattenbildning främjas genom infiltration.  

• Förorening av dagvatten begränsas vid källan genom goda materialval och 

lokala lösningar för infiltration och rening.  

• Dagvattenflöden reduceras och fördröjs i första hand lokalt.  

• Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön ur både ett 

mänskligt och biologiskt perspektiv. Detta sker främst genom öppen 

dagvattenhantering. 

4.4. Krav enligt Täby kommuns dagvattenstrategi 
Nedan ges en sammanfattning av Täby kommuns dagvattenstrategi. 

• Nya dagvattensystem ska dimensioneras för regn med en återkomsttid om 20 år 

(trycklinje i marknivå). För centrum- och affärsområden väljs 30-års 

återkomsttid.  

• Kvartersmarken (tak och mark) ska till minst hälften av ytan vara grön och/eller 

genomsläpplig. Dagvatten från hårdgjorda ytor leds om möjligt till de 

gröna/genomsläppliga ytorna. Kravet avser det aktuella utredningsområdet, med 

en eller flera fastigheter. Grönytor utanför utredningsområdet kan inte 

tillgodoräknas.  

o Den gröna andelen bör fördelas ut så jämnt och lokalt som möjligt, 

istället för att området till exempel delas i en grön och en hårdgjord 

halva.  

• Utvändiga byggnads- och anläggningsmaterial innehållande miljöstörande 

ämnen ska undvikas.  
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• Ofördröjt takdagvatten får inte anslutas till kommunalt dagvattennät. 

Fördröjning anordnas i första hand genom att leda ut vattnet på genomsläpplig 

mark.  

• Dagvatten från vägar, markparkeringar, torgytor, samt lek- och aktivitetsytor ska 

företrädesvis avledas till vegeterade lösningar och/eller infiltrationsbaserade 

lösningar (grönytor, skelettjordar, diken e.d.) före avledning till kommunalt 

dagvattennät.  

o Utjämningsvolymen ska motsvara minst 10 mm regn på de hårdgjorda 

markytor som avvattnas till anläggningen. Om tömningstiden kan 

bestämmas så sätts den till 12 timmar.  

• Oljeavskiljning ska anordnas för dagvatten från markparkeringar för fler än fem 

fordon totalt inom en och samma fastighet. I första hand ska genomsläppliga 

markytor och vegeterade lösningar användas. Dessa utgör fullgoda alternativ om 

de är rätt dimensionerade. 

• Ett klimatkompenserat 100-årsregn ska kunna tas omhand genom fördröjning 

inom utredningsområdet/kvarteret/fastigheten, utan betydande skador som följd.  

o Utjämningsvolymen ska finnas tillgänglig ytligt på mark i 

mångfunktionella ytor.  

• Vid extrema regnhändelser, större än 100-årsregn, ska lågt liggande mark vid 

behov kunna nyttjas som evakueringsväg för stora flöden eller som tillfälligt 

utjämningsmagasin för stora vattenvolymer. Översvämningar ska styras till de 

platser där de gör minst skada.   

• Byggnader och samhällsviktiga anläggningar ska placeras och höjdsättas så att 

översvämningar inte orsakar betydande skador eller större problem med 

framkomligheten.  

• Att bebygga så kallade instängda områden, det vill säga områden som saknar 

möjlighet till dagvattenavrinning på markytan, är särskilt riskabelt ur 

översvämningssynpunkt och bör därför undvikas. 

4.5. Rekommendationer för hantering av översvämningar till följd av 
skyfall 
Länsstyrelserna (2018) har tagit fram ett faktablad med rekommendationer för hantering 

av översvämning till följd av skyfall, som ska fungera som ett stöd vid fysisk planering. 

Enligt faktabladet är 100-årsregn vägledande för när en bedömning av 

översvämningsrisken ska göras. En klimatfaktor ska inkluderas för att bedöma 

översvämningsrisken i ett förändrat klimat. I rekommendationerna anges bland annat att 

ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning 

från minst ett 100-årsregn. 

Vid förtätning av ett område anser Länsstyrelserna att den fysiska planeringen av 

tillkommande bebyggelse behöver syfta till att minska sårbarheten för eventuella 

översvämningar i hela området. Kommunen behöver säkerställa att den nya 

bebyggelsen inte ökar översvämningsrisken för omkringliggande bebyggelse. 

Omkringliggande obebyggda områden kan dock tas i anspråk och fungera som skydd. 
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5. BERÄKNINGSMETODIK 

5.1. Dimensionerande flöden 
Dagvattenberäkningar enligt Svenskt Vattens publikation P110 har utförts för befintlig 

situation och planerad situation för vart och ett av de tre delområdena. Dimensionerande 

dagvattenflöden har beräknats med rationella metoden, vilken redovisas i Ekvation 1. 

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝛷 ∙ 𝑖 (𝑡) ∙ 𝐾𝑓    (Ekvation 1) 

, där 

Qdim = dimensionerande dagvattenflöde [l/s] 

A = utredningsområdets area [m2] 

Φ = avrinningskoefficient [-] 

i(t) = dimensionerande regnintensitet beroende av regnets varaktighet t [l/s ha] 

Kf  = klimatfaktor [-]  

Regnintensiteten beror på återkomsttid och av regnets varaktighet. I P110 

rekommenderas att dimensioneringen ska ta hänsyn till att mer intensiva regn förväntas 

i framtiden till följd av klimatförändringar. Därför bör, utifrån P110, regnintensiteten 

räknas upp med en klimatfaktor 1,25 vid regn med varaktighet under en timme, som i 

detta fall. Den längsta rinntiden inom utredningsområdet har beräknats till cirka 1 

minut, då vattnet vid ett sådant regn antas avledas i ledningsnätet med en rinnhastighet 

på 1,5 m/s (enligt P110) och den längsta rinnsträckan inom utredningsområdet uppgår 

till cirka 100 meter. Den dimensionerande regnvaraktigheten har därför för båda 

delområdena satts till 10 minuter, som är den lägsta rekommenderade regnvaraktigheten 

enligt P110.  

I enlighet med Täby kommuns instruktioner för dimensionering av dagvattensystem 

(Täby kommun, 2022) utgår beräkningarna av dimensionerande flöde från 10 års 

återkomsttid och klimatfaktor 1,25, eftersom utredningsområdet utgör en planläggning i 

befintligt område där ledningsnätet antas vara dimensionerat före P110. Indata till 

flödesberäkningarna visas i Tabell 5-1. 

Tabell 5-1. Indata till flödesberäkningar. Dimensionering av dagvattenanläggningar har utförts för regn med 10 års 

återkomsttid, enligt Täby kommuns anvisningar för dimensionering av dagvattensystem. 

Återkomsttid 120 månader 

Varaktighet 10 minuter 

Regnintensitet 227,9 liter/sekund∙hektar 

Klimatfaktor 1,25 - 

Regnintensitet inkl. 

klimatfaktor 
284,9 liter/sekund∙hektar 
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5.2. Erforderlig fördröjningsvolym 
Utifrån Täby kommuns riktlinjer för dagvattenhantering ska 10 mm nederbörd, för 

hårdgjorda markytor, renas inom utredningsområdet. Genom att anläggningarna 

dimensioneras för 10 mm nederbörd kommer cirka 75 % av den totala årsnederbörden 

som faller på de hårdgjorda markytorna att omhändertas, se Figur 5-1.  

 

Figur 5-1. Andel av total regnvolym (årsvolym i procent), angivet på y-axeln, som inryms i olika magasinsvolymer 

(som mm nederbörd), angivet på x-axeln. Grafen gäller för uppehållstiden 12 timmar i magasinet. Den svarta cirkeln 

markerar den punkt längs kurvan som sammanfaller med magasinsvolymen 10 mm. Källa: DHI, 2015 

Utöver kravet om fördröjning av 10 mm nederbörd ställs också kravet att fastigheter 

som är ansluta till kommunens dagvattensystem, och som avvattnar en hårdgjord yta 

större än 1000 m2, ska fördröja minst hälften av det totala flödet från ett 

klimatkompenserat dimensionerande regn från hårdgjorda markytor och takytor inom 

fastigheten (Täby kommun, 2017a). I dokumentet anges att 20-årsregn ska användas, 

men baserat på senare riktlinjedokument (Täby kommun, 2022) har istället ett 

dimensionerande 10-årsregn med klimatfaktor 1,25 använts, eftersom 

utredningsområdet utgör en planläggning i befintligt område där ledningsnätet antas 

vara dimensionerat före P110. 

Erforderlig fördröjningsvolym utifrån detta kriterium har beräknats för respektive 

delområde med bilaga 10.6a till Svenskt Vattens publikation P110, enligt ekvation 9.1 i 

samma publikation: 
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𝑉 = 0,06 ∙ [𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛 ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 +
𝐾2∙𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛

𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛
] (Ekvation 1) 

Där V är den dimensionerande specifika utjämningsvolymen (m3/ha), trinn är områdets 

rinntid och K är den tillåtna specifika avtappningen från området (l/s·ha). För att 

kompensera för att avtappningen från magasinet inte är maximal annat än vid maximal 

reglerhöjd multipliceras den tillåtna avtappningen med K med en faktor 2/3. 

V beräknas som en maxfunktion av olika regnvaraktigheter och intensiteter, vilket 

innebär att sambandet tar höjd för vilken typ av regn (korta regn med högre intensitet 

eller långa regn med lägre intensitet) som bidrar med störst volym vatten som behöver 

fördröjas. 

Fördröjningsvolymen för 10 mm nederbörd kan dras bort från den erforderliga volymen 

för halvering av det dimensionerande flödet. Resterande volym utförs enligt 

instruktionerna gärna ytligt och är en delmängd av fördröjningsvolymen för ett 100-

årsregn. 

5.3. Föroreningsberäkningar - Förutsättningar och indata 
Föroreningsbelastningen från utredningsområdet för befintlig och planerad situation har 

beräknats i dagvatten- och recipientmodellen StormTac web (version 21.3.1). I 

StormTac web används schablonhalter av föroreningar, vilka baseras på resultat från 

studier med flödesproportionella provtagningar vid olika typer av markanvändningar. 

Det finns olika mycket data och studier för olika typer av markanvändningar, vilket gör 

att osäkerheten varierar mycket mellan olika data. Utöver osäkerheter i underlagen har 

föroreningshalter i dagvatten stor variation mellan olika platser och tidpunkter. 

Sammantaget gör detta att beräkningar likt dessa aldrig kommer bli exakta utan ska ses 

som grova uppskattningar. Föroreningstransporter, föroreningsbelastning och renings-

effekter beräknas på normalregn och genomsnittlig årsnederbörd och inte för 

dimensionerande regn. 

Den markanvändning som matats in i StormTac har utgått från de 

markanvändningskategorier som anges i tabeller under kapitel 6.1, 7.1 respektive 8.1. 

I modellen har ingen rening implementerats för befintlig situation, då inga kända 

reningsanläggningar finns inom utredningsområdet idag. För planerad situation har 

rening i anläggningar implementerats enligt kapitel 6.5, 7.5 respektive 8.5. 
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6. FENAN 1 (IKANO) 

6.1. Markanvändning 

6.1.1. Befintlig situation 
Delområde Ikano utgörs i befintlig situation till stor del av bebyggelse och andra 

hårdgjorda ytor. De grönytor som finns inom utredningsområdet utgörs av ett skogsparti 

mellan Sjöflygsvägen och Pontonvägen. En ytkartering av befintlig markanvändning 

har utförts utifrån baskarta, med stöd av ortofoto och iakttagelser vid ett platsbesök som 

genomfördes 2021-11-08. Tolkade markanvändningskategorier redovisas i Figur 6-1. 

Enligt uppgift från beställare har det utförts en naturvärdesinventering för området. 

 

Figur 6-1. Befintlig markanvändning inom delområde Ikano. 

6.1.2. Planerad situation 
Inom Ikanos fastighet kommer en befintlig byggnad att sparas, resterande byggnader 

kommer att rivas och ersättas med nya byggnader. I anslutning till byggnaderna skall 

mindre parkeringsytor anläggas samt ett park- och gårdsområde med grönytor. Inom 

fastigheten finns även en stor ek som kommer att sparas. 

En kartering av planerad markanvändning har utförts utifrån erhållen landskapsskiss 

(2022-03-21), se Figur 6-2. 
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Figur 6-2. Planerad markanvändning inom delområde Ikano, enligt erhållen landskapsskiss (2022-03-21).  

6.2. Resultat flödesberäkningar 
I Tabell 6-1 redovisas areor, avrinningskoefficienter, reducerad area och beräknade 

dimensionerande flöden för befintlig situation. Beräkningarna baseras på karterad 

markanvändning enligt kapitel 6.1.1.  

Tabell 6-1. Beräknade areor för markanvändning och dagvattenflöden i befintlig situation för ett dimensionerande 

10-årsregn, med klimatfaktor.  

Markanv. Area [m2] φ [-] Red. area [m2] Q 10 år inkl. kf [l/s] 

Tak 2 120 0,9 1 908 54 

Grönytor 3 840 0,1 384 11 

Bilväg 3 540 0,8 2 832 81 

Övriga hårdgjorda ytor 230 0,8 184 5 

Totalt 9 730 0,55(1) 5 308 151 
(1) Sammanvägd φ = Total reducerad area/Total area 

I Tabell 6-2 redovisas areor, avrinningskoefficienter, reducerad area och beräknade 

dimensionerande flöden för planerad situation. Beräkningarna baseras på karterad 

markanvändning enligt kapitel 6.1.2. Avrinningskoefficienter har ansatts konservativt 

enligt P110 och StormTac, med vissa anpassningar efter förväntad hårdgörningsgrad 

inom det aktuella området. Observera att det tillkommer grönytor i form av planteringar 
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och regnbäddar inom gårdsytor, förgårdsmark och intill, som inte har räknats in i 

markanvändningskategorin för grönyta. I enlighet med Täby kommuns 

dagvattenstrategi ska minst hälften av kvartersmarken (tak och mark) utformas som 

grön och/eller genomsläpplig, vilket innebär en utökad kapacitet att omhänderta 

dagvatten inom kvartersmarken. Förslag till utformning av kvartersmarken avseende 

fördelning hårdgjorda och genomsläppliga ytor och hur kravet på genomsläpplighet 

uppfylls redovisas i Bilaga 4. 

Tabell 6-2. Beräknade areor för markanvändning och dagvattenflöden i planerad situation för ett dimensionerande 

10-årsregn med klimatfaktor.  

Markanv. Area [m2] φ [-] Red. area [m2] Q 10 år inkl. kf [l/s] 

Tak 2 800 0,9 2 520 72 

Grönyta 2 420 0,1 242 7 

Parkering 1 110 0,8 888 25 

Gårdsyta 1 600 0,45 720 21 

Förgårdsmark 1 020 0,8 816 23 

Torg 780 0,6 468 13 

Totalt 9730 0,57(1) 5696 161 
 (1) Sammanvägd φ = Total reducerad area/Total area 

Enligt beräkningarna uppgår det totala dimensionerande flödet, för ett 10-årsregn 

inklusive klimatfaktor, från Fenan 1 till 151 liter/sekund för befintlig situation och 161 

liter/sekund för planerad situation.  

6.3. Erforderlig fördröjningsvolym 
För att uppnå Täby kommuns riktlinjer om fördröjning av 10 mm nederbörd för 

hårdgjorda markytor krävs totalt 26,5 m3 fördröjningsvolym inom delområde Ikano, 

beräknat utifrån reducerad area enligt Tabell 6-2 (exklusive takytor). Den erforderliga 

volymen uppdelad per markanvändningskategori redovisas i Tabell 6-3. 

Tabell 6-3. Erforderlig fördröjningsvolym, fördelat per markanvändningskategori, inom delområde Ikano för att 

uppnå Täby kommuns riktlinjer om att fördröjningsvolymen ska motsvara minst 10 mm regn på hårdgjorda markytor. 

Markanv. Fördröjningsvolym 10 mm [m3] 

Parkering 9 

Gårdsyta 3,5 

Förgårdsmark 9 

Torg 5 

Totalt 26,5 

 

För att fördröja hälften av det dimensionerande flödet ut från Ikano beräknas det krävas 

en total fördröjningsvolym på 49 m3, givet att anläggningarna utformas med strypta 

utlopp som håller ner utflödet till kommunens ledningsnät till cirka 81 liter/sekund. Med 

hänsyn taget till de 26,5 m3 som kan omhändertas i anläggningarna dimensionerade för 
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10 mm nederbörd erfordras ytterligare 22,5 m3, som då också bör nyttjas för fördröjning 

av takdagvatten för att detta inte ska avledas ofördröjt till ledningsnätet.   

6.4. Resultat föroreningsberäkningar 
I Tabell 6-4 och Tabell 6-5 presenteras beräknade föroreningshalter respektive 

föroreningsmängder för befintlig och planerad situation. Beräkningarna visar på 

minskade föroreningshalter och årliga föroreningsmängder för samtliga studerade 

föroreningar för planerad situation jämfört med för befintlig situation, givet att 

föreslagna åtgärder för dagvattenhantering genomförs. Föroreningsbelastningen 

indikeras minska med mellan 50–90% på årsbasis. 

Tabell 6-4. Beräknade föroreningshalter för befintlig och planerad situation, före och efter rening. 

Ämne Enhet 
Befintlig 

situation 

Planerad situation 

Före rening Efter rening 

Fosfor, P µg/l 120 130 40 

Kväve, N mg/l 1,4 1,5 0,66 

Bly, Pb µg/l 4,6 6,4 1,2 

Koppar, Cu µg/l 13 15 4,1 

Zink, Zn µg/l 30 41 6,8 

Kadmium, Cd µg/l 0,48 0,46 0,075 

Krom, Cr µg/l 8,9 5,3 2,3 

Nickel, Ni µg/l 5,7 4,8 1,2 

SS(1) mg/l 43 37 9,7 

Benso(a)pyren, 

BaP 
ng/l 35 15 3,5 

(1) SS: suspenderat material. 
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Tabell 6-5. Beräknad årlig föroreningsbelastning för befintlig och planerad situation, före och efter rening. 

Ämne Enhet 
Befintlig 

situation 

Planerad 

situation 
Renings-

effekt 

(%)(1) 

Förändring 

befintlig/ 

planerad 

situation 

efter rening 

(%)(2) 

Före 

rening 

Efter 

rening 

Fosfor, P kg/år 0,44 0,53 0,16 70 -64 

Kväve, N kg/år 5,1 6,1 2,6 57 -49 

Bly, Pb g/år 17 26 5 81 -71 

Koppar, Cu g/år 47 62 16 73 -66 

Zink, Zn kg/år 0,11 0,16 0,03 83 -73 

Kadmium, Cd g/år 1,8 1,8 0,3 84 -83 

Krom, Cr g/år 33 21 9,1 57 -72 

Nickel, Ni g/år 21 19 4,6 76 -78 

SS(3) kg/år 160 150 38 74 -76 

Benso(a)pyren, 

BaP 
g/år 0,13 0,061 0,014 77 -89 

(1) Reduktion av föroreningar, uttryckt i %, som föreslagna reningsåtgärder ger i planerad situation. 
(2) Procentuell förändring i föroreningsbelastning för planerad situation efter rening jämfört med befintlig situation. 
(3) SS: suspenderat material. 

6.5. Förslag till dagvattenhantering 
Föreslagen utformning för dagvattenhantering bygger på att det dagvatten som bildas 

inom utredningsområdet omhändertas och renas lokalt så nära källan som möjligt och 

används som en resurs för att skapa attraktiva inslag i boendemiljön, i enlighet med 

riktlinjerna i dagvattenpolicyn för Oxunda vattensamverkan. För att efterleva 

riktlinjerna föreslås att de ytor där så är möjligt avvattnas mot bostadsgården, som 

planeras med stora inslag av grönytor och planteringar som lämpar sig väl för att ta 

hand om dagvatten på ett sätt som efterliknar en naturlig vattenbalans. Även takytor bör 

i största möjliga utsträckning lutas mot gårdsytan. Inom förskolegården bör 

anläggningar med öppna vattenytor undvikas, däremot kan ytliga ränndalar och rännor 

för avledning av vatten från tak och hårdgjorda ytor ge möjligheter till vattenlek. 

Takytor som vetter mot bostadsgården föreslås ledas ut i regnbäddar och planteringar 

via öppna ränndalar. Hårdgjorda ytor inom gården kan lutas mot omgivande grönytor 

där dagvattnet kan översila och infiltrera. I gårdens nordöstra del planeras för en 

nedsänkt gräsyta, som är tänkt att fungera som en multifunktionell yta som kan 

översvämmas vid skyfall. Gårdsytorna kommer därför att luta mot gräsytan, och den 

kommer således att motta dagvatten från omgivande hårdgjorda ytor även vid mindre 

intensiva regn. Gräsytans lägst belägna delar föreslås därför utformas som en plantering 

eller regnbädd för att nyttja tillrinnande vatten från omgivningen på bästa sätt. En 

kupolbrunn för bortledning av överskottsvatten anläggs i anslutning till eventuell 

plantering. Vid normal nederbörd kommer kupolbrunnen hålla gräsytan torr och 

tillgänglig för andra aktiviteter. Avtappningskapaciteten i kupolbrunnen ansätts så att 

det kommunala kravet om halvering av det dimensionerande utflödet från fastigheten 
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uppnås, vilket innebär att vatten vid ett dimensionerande regn tillfälligt kommer att 

ansamlas i nedsänkningen som tillfälligt översvämmas. När regnet avtagit kommer 

vattnet att långsamt avtappas till ledningsnätet via kupolbrunnen. Samma princip sker 

vid skyfall, då hela volymen utnyttjas. 

Takytor som vetter mot förgårdsmark föreslås ledas till regnbäddar intill byggnadernas 

fasader, alternativt via ledning till en större regnbädd som planeras inom kvartersmark 

på Parktorget i nordost.  

Dagvatten från parkeringsplatser längs omgivande gator föreslås tas omhand i 

skelettjordar intill parkeringarna. Enligt Täby kommuns bestämmelser ska parkeringar 

med mer än fem platser, vilket i detta fall gäller den större parkeringsytan i öster, förses 

med en oljeavskiljande funktion. I första hand förordar dagvattenstrategin 

genomsläpplig beläggning och vegeterade lösningar för upptag av överskottsvatten. 

Parkeringsytan föreslås därför i möjligaste mån höjdsättas så att dagvatten kan avrinna 

ytligt mot omgivande grönytor med underliggande skelettjord. Med hänsyn till 

omgivande marknivåer bedöms detta dock inte vara möjligt för hela parkeringsytan, och 

som kompletterande åtgärd föreslås därför att dagvatten samlas upp på ledning som 

ansluter till en underjordisk anläggning i parkeringens nedströmsände. I mån av plats är 

det önskvärt att anläggningen utformas som en skelettjord under en planteringsyta för 

att förbättra dagvattenhanteringen och ge möjlighet till växtupptag, alternativt som en 

oljeavskiljare. Som komplement kan också parkeringsytan anläggas i genomsläppligt 

material, inom de delar av ytan där så är möjligt med hänsyn till andra funktioner. 

Entrétorget i söder planeras med en centralt belägen regnbädd med trädäck och spänger 

för vistelse. Regnbädden mottar och renar dagvatten från omgivande hårdgjorda ytor 

och fungerar som en översvämningsyta i händelse av skyfall. Regnbädden förses med 

upphöjd kupolbrunn, likt vad som beskrivits för den nedsänkta gräsytan, för bortledande 

av överskottsvatten. 

En principiell beskrivning av föreslagen dagvattenhantering visas i Figur 6-3.  
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Figur 6-3. Boxmodell med principiell beskrivning av föreslagen dagvattenhantering inom delområde Ikano. 

För fullständig redovisning av förslag till dagvattenhantering inom delområde Ikano 

hänvisas till avvattningsplan i Bilaga 2 tillsammans med förslag till lokalisering av 

anslutningspunkt. Föreslagna dagvattenanläggningar lokaliseras lämpligen inom 

angivna grönområden enligt redovisning av gröna och genomsläppliga ytor i Bilaga 4. 

Exakt placering och utformning av anläggningar beslutas i ett senare skede i samband 

med detaljerad markplanering och beslut kring placering av stuprör med mera, i samråd 

med landskapsarkitekt. 

6.6. Hantering av skyfall i planerad situation 
I händelse av skyfall, som överstiger den dimensionerande återkomsttiden för 

dagvattensystemet, så är det vid nyexploatering viktigt att höjdsättningen är utförd så att 

dagvattnet kan avrinna ytledes längs säkra avrinningsvägar utan att skada byggnader 

eller annan infrastruktur. Marken närmast fasad ska luta minst 2 – 3 % för att säkerställa 

att dagvatten rinner bort från fasad och inte riskerar att tränga in i byggnader. Därefter 

bör lutningen vara 1 – 2 %. 

Inom Fenan 1 sluttar terrängen generellt från sydväst mot nordöst, och planerad 

bebyggelse kommer i stort att följa samma lutning. Vid skyfall kommer vatten att rinna 

längs både Sjöflygvägen i sydväst och Pontongränd i norr.  

Utredningsområdet behöver skyddas från inrinnande vatten från omgivningarna genom 

höjdsättning av kvartersmarken. Enligt den översiktliga beskrivningen av flödesvägar 

vid skyfall, se kapitel 3.1 och Bilaga 1, kan flödena längs framför allt Pontongränd bli 

mycket stora i händelse av långvariga regn där Rönningebäcken som löper längs 

Pontongränd bräddar upp på gatan. Gatans lutning innebär att vattnet kommer avrinna 

vidare österut, men det är viktigt att förgårdsmarken anläggs med en tillräcklig lutning 
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från fasad och att gränsen mellan gata och gångstråk avgränsas med kantsten. Strax 

nordöst om Fenan 1, i området som utgörs av en cirkulationsplats och en parkeringsyta, 

planar terrängen ut vilket kommer att minska vattnets hastighet och riskerar att ge större 

vattensamlingar. 

Längst i öster på planerad byggnad längs Pontongränd, närmast den ovannämnda 

planare ytan, planeras för en garageinfart. Garageinfartens placering ligger fortsatt inom 

den del av gatusträckningen som har en relativt god lutning, vilket är positivt, men det 

finns en risk att dämningseffekter från längre nedströms kommer bromsa upp vattnet 

även i höjd med infarten. Det är därför viktigt att garageinfarten och marken intill 

utformas med kantsten och lutning från infarten mot gatan för att förhindra att vatten 

tränger in. Precis vid infarten, i linje med fasad, föreslås att en ytterligare 

upphöjning/tröskel utförs så att vatten som eventuellt når fasaden strömmar förbi 

infarten. 

Även längs Sjöflygvägen, som fungerar som skyfallsväg för områden längre ned i 

söder, är utformningen av förgårdsmark och förekomst av kantsten viktigt för att 

säkerställa att vatten inte riskerar att strömma in mot fasad. Sjöflygvägens sträckning 

längs Fenan 1 har genomgående en lutning norrut, och genom att utforma sträckningen 

med lutning från fasad och kantsten mot gatan säkerställs att vattnet leds runt kvarteret 

och vidare ned längs Pontongränd istället för att tränga in mot planerade byggnader. 

6.6.1. Fördröjning av 100-årsregn 
I Täby kommun finns riktlinjer som föreskriver att en volym motsvarande ett 100-

årsregn ska kunna magasineras tillfälligt i ytliga anläggningar, i form av 

mångfunktionella ytor, inom fastigheten. Ytliga fördröjningsvolymer som ingår i 

föreslagna anläggningar för dagvattenhantering inom 10 mm-kravet kan tillgodoräknas i 

volymen. Ytterligare beskrivning av resonemang och metodik för beräkning av volymen 

vid ett 100-årsregn ges i Täby kommun (2017b). 

Beräkningarna utgår ifrån ett scenario med 0 minuters rinntid och att alla ytor, även 

grönytor, är vattenmättade (d.v.s. har avrinningskoefficient 1) och avdrag kan göras för 

en avtappning till ledningsnätet som motsvarar kommunens teoretiska ledningskapacitet 

(möjlighet att avleda ett klimatkompenserat 20-årsregn med trycklinje i marknivå från 

fastigheten, enligt Täby kommun 2017b). Här används således den återkomsttid som 

bör kunna hanteras i kommunala ledningsnätet enligt dimensioneringskrav i P110, 

snarare än den dimensionering som faktiskt finns gäller för befintligt ledningsnät 

(dimensionerande återkomsttid 10 år). 

För Fenan 1 har den erforderliga fördröjningsvolymen för ett klimatkompenserat 100-

årsregn beräknats till 246 m3. Denna volym föreslås kunna ansamlas i den nedsänkta 

gräsytan inom gården och i den regnbädd som planeras inom entrétorget.  

Den nedsänkta gräsytan planeras med en bottennivå omkring +4,0 och en bräddnivå 

omkring +4,70, och med en area på cirka 650 m2 under bräddnivån. Antaget ett 

medeldjup på 0,3 meter kan cirka 195 m3 fördröjas tillfälligt i den nedsänkta gräsytan. 
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Regnbädden inom entrétorget har en area på cirka 95 m2 och det intilliggande trädäcket 

en area på cirka 125 m2. Genom att regnbädd och trädäck sänks ned 0,25 meter mot 

omgivande ytor kan cirka 55 m3 vatten ansamlas inom ytan vid skyfall. Sammanlagt 

kan då cirka 250 m3 fördröjas i de multifunktionella ytorna, och den beräknade 

erforderliga volymen uppnås således.  

En principillustration över ytliga avrinningsvägar och föreslagna anläggningar för ytlig 

fördröjning som behöver skapas inom utredningsområdet visas i Figur 6-4 och återges i 

större version i Bilaga 2.  

 

Figur 6-4. Principillustration med avrinningsvägar, illustrerade med blå pilar, inom delområde Ikano vid händelse av 

skyfall. Röda pilar visar viktiga skyfallsstråk som måste beaktas. De ytliga avrinningsvägarna behöver säkerställas 

genom höjdsättning av marken. I figuren ges också en kortfattad beskrivning av föreslagna anläggningar för 

dagvattenhantering (kapitel 6.5). Illustrationen baserad på illustrationsplan från Sweco, erhållen 2022-03-30. 
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7. STJÄRNMOTORN 2, HÖJDMÄTAREN 1, 

FLYGKOMPASSEN 1 (AROS BOSTAD) 

7.1. Markanvändning 

7.1.1. Befintlig situation 
Delområde Aros utgörs i befintlig situation till stor del av bebyggelse och andra 

hårdgjorda ytor som fungerar som parkering och uppställningsplats för bland annat 

fordon och båtar. De grönytor som finns inom utredningsområdet utgörs av ett 

skogsparti mellan Sjöflygsvägen och Pontonvägen. En ytkartering av befintlig 

markanvändning har utförts utifrån baskarta, med stöd av ortofoto och iakttagelser vid 

ett platsbesök som genomfördes 2021-11-08. Tolkade markanvändningskategorier 

redovisas i Figur 7-1. Ytan som anges som Övriga hårdgjorda ytor utgörs av berg i 

dagen. 

 

Figur 7-1. Befintlig markanvändning inom delområde Aros. 

7.1.2. Planerad situation 
Inom delområde Aros kommer befintliga byggnader att rivas och ersättas med nya 

byggnader som i första hand planeras omfatta bostäder. Mellan byggnaderna planeras en 

mindre angöringsgata för att nå garagen under byggnaderna. En mindre remsa 
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förgårdsmark finns ut mot Sjöflygvägen, och utanför förgårdsmarken planeras för ett 

GC-stråk som kommer utgöra allmän platsmark. En kartering av planerad 

markanvändning har utförts utifrån en landskapsskiss erhållen (erhållen 2022-03-18), se 

Figur 7-2. 

 

Figur 7-2. Planerad markanvädning inom delområde Aros, tolkat från landskapsskiss erhållen 2022-03-18. 

7.2. Resultat flödesberäkningar 
I Tabell 7-1 redovisas areor, avrinningskoefficienter, reducerad area och beräknade 

dimensionerande flöden för befintlig situation. Beräkningarna baseras på karterad 

markanvändning enligt kapitel 7.1.1. 
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Tabell 7-1. Beräknade areor för markanvändning och dagvattenflöden i befintlig situation för ett dimensionerande 

10-årsregn, med klimatfaktor.  

Markanv. Area [m2] φ [-] Red. area [m2] Q 10 år inkl. kf [l/s] 

Tak 1 910 0,9 1719 49 

Övrig hårdgjord yta 230 0,8 184 5 

Grönytor 130 0,1 13 0 

Parkering 5 360 0,8 4 288 122 

Totalt 7 630 0,81(1) 6 204 176 
 (1) Sammanvägd φ = Total reducerad area/Total area 

I Tabell 7-2 redovisas areor, avrinningskoefficienter, reducerad area och beräknade 

dimensionerande flöden för planerad situation. Beräkningarna baseras på karterad 

markanvändning enligt kapitel 7.1.2. Avrinningskoefficienter har ansatts konservativt 

enligt P110 och StormTac, med vissa anpassningar efter förväntad hårdgörningsgrad 

inom det aktuella området. Observera att det tillkommer grönytor i form av planteringar 

och regnbäddar inom gårdsytor, förgårdsmark och intill, som inte har räknats in i 

markanvändningskategorin för grönyta. Gröna tak planeras inom delområdet, men för 

att göra en konservativ beräkning har effekten av dessa inte inkluderats i beräkningarna. 

I enlighet med Täby kommuns dagvattenstrategi ska minst hälften av kvartersmarken 

(tak och mark) utformas som grön och/eller genomsläpplig, vilket innebär en utökad 

kapacitet att omhänderta dagvatten inom kvartersmarken. I Bilaga 5 presenteras förslag 

till utformning av kvartersmarken avseende fördelning hårdgjorda och genomsläppliga 

ytor och hur kravet på genomsläpplighet uppfylls. 

Tabell 7-2. Beräknade areor för markanvändning och dagvattenflöden i planerad situation för ett dimensionerande 

10-årsregn, med klimatfaktor.  

Markanv. Area [m2] φ [-] Red. area [m2] Q 10 år inkl. kf [l/s] 

Tak 2 840 0,9 2 556 73 

Gårdsyta 2 830 0,45 1 274 36 

Parkering och trafikerade ytor 1 090 0,8 872 25 

Förgårdsmark 130 0,8 104 3 

Grönyta 540 0,1 54 2 

Totalt kvartersmark 7 430 0,65(1) 4 860 138 

GC-område (allmän platsmark) 200 0,8 160 5 

Totalt 7 630 0,66(1) 5 020 143 
 (1) Sammanvägd φ = Total reducerad area/Total area 

Enligt beräkningarna uppgår det totala dimensionerande flödet, för ett 10-årsregn 

inklusive klimatfaktor, från Stjärnmotorn 2, Höjdmätaren 1 och Flygkompassen 1 till 

176 liter/sekund för befintlig situation och 143 liter/sekund för planerad situation.  
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7.3. Erforderlig fördröjningsvolym 
För att uppnå Täbys kommuns riktlinjer om fördröjning av 10 mm nederbörd för 

hårdgjorda markytor krävs totalt 16,5 m3 fördröjningsvolym inom kvartersmarken i 

delområde Aros, beräknat utifrån reducerad area enligt Tabell 7-2 (exklusive takytor). 

Utöver detta tillkommer 2 m3 inom det planerade GC-område som kommer utgöra 

allmän platsmark. Den erforderliga volymen uppdelad per markanvändningskategori 

redovisas i Tabell 7-3. 

Tabell 7-3. Erforderlig fördröjningsvolym, fördelat per markanvändningskategori, inom delområde Aros för att 

uppnå Täby kommuns riktlinjer om att fördröjningsvolymen ska motsvara minst 10 mm regn på hårdgjorda markytor 

Markanv. Fördröjningsvolym 10 mm [m3] 

Gårdsyta 6,51 

Parkering och trafikerade ytor 9 

Förgårdsmark 1 

Totalt kvartersmark 16,5 

GC-område (allmän platsmark) 2 

Totalt 18,5 
1 Cirka 50 % av gårdsytan planeras utformas som hårdgjord. 

För att fördröja hälften av det dimensionerande flödet ut från kvartersmarken inom 

delområde Aros beräknas det krävas en total fördröjningsvolym på 41 m3, och med 

hänsyn taget till de 16,5 m3, givet att anläggningarna utformas med strypta utlopp som 

håller ner utflödet till kommunens ledningsnät till cirka 69 liter/sekund. Med hänsyn 

taget till de 16,5 m3 som kan omhändertas i anläggningarna dimensionerade för 10 mm 

nederbörd erfordras ytterligare 24,5 m3, som då också bör nyttjas för fördröjning av 

takdagvatten för att detta inte ska avledas ofördröjt till ledningsnätet. 

7.4. Resultat föroreningsberäkningar 
I Tabell 7-4 och Tabell 7-5 presenteras beräknade föroreningshalter respektive 

föroreningsmängder för befintlig och planerad situation. Beräkningarna visar på 

minskade föroreningshalter och årliga föroreningsmängder för samtliga studerade 

föroreningar för planerad situation jämfört med för befintlig situation, givet att 

föreslagna åtgärder för dagvattenhantering genomförs. Föroreningsbelastningen 

indikeras minska med mellan cirka 60–90% på årsbasis. 
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Tabell 7-4. Beräknade föroreningshalter för befintlig och planerad situation, före och efter rening. 

Ämne Enhet 
Befintlig 

situation 

Planerad situation 

Före rening Efter rening 

Fosfor, P µg/l 140 160 62 

Kväve, N mg/l 1,9 1,5 0,8 

Bly, Pb µg/l 20 7,0 1,6 

Koppar, Cu µg/l 28 15 5,8 

Zink, Zn µg/l 99 44 9,3 

Kadmium, Cd µg/l 0,51 0,51 0,09 

Krom, Cr µg/l 11 5,4 2,6 

Nickel, Ni µg/l 11 5,2 1,3 

SS(1) mg/l 97 44 13 

Benso(a)pyren, 

BaP 
ng/l 41 16 3,5 

(1) SS: suspenderat material. 

Tabell 7-5. Beräknad föroreningsbelastning för befintlig och planerad situation, före och efter rening. 

Ämne Enhet 
Befintlig 

situation 

Planerad 

situation 
Renings-

effekt 

(%)(1) 

Förändring 

befintlig/ 

planerad 

situation 

efter rening 

(%)(2) 

Före 

rening 

Efter 

rening 

Fosfor, P kg/år 0,56 0,53 0,21 61 -63 

Kväve, N kg/år 7,9 5,2 2,7 48 -66 

Bly, Pb g/år 81 24 5,5 77 -93 

Koppar, Cu g/år 120 51 19 62 -84 

Zink, Zn kg/år 0,40 0,15 0,03 79 -93 

Kadmium, Cd g/år 2,1 1,7 0,3 82 -86 

Krom, Cr g/år 44 18 8,8 52 -80 

Nickel, Ni g/år 44 18 4,5 74 -90 

SS(3) kg/år 390 150 44 71 -89 

Benso(a)pyren, 

BaP 
g/år 0,17 0,055 0,012 78 -93 

(1) Reduktion av föroreningar, uttryckt i %, som föreslagna reningsåtgärder ger i planerad situation. 
(2) Procentuell förändring i föroreningsbelastning för planerad situation efter rening jämfört med befintlig situation. 
(3) SS: suspenderat material. 

7.5. Förslag till dagvattenhantering 
Föreslagen utformning för dagvattenhantering bygger på att det dagvatten som bildas 

inom utredningsområdet omhändertas och renas lokalt så nära källan som möjligt och 

används som en resurs för att skapa attraktiva inslag i boendemiljön, i enlighet med 

riktlinjerna i dagvattenpolicyn för Oxunda vattensamverkan. För att efterleva 

riktlinjerna föreslås att de ytor där så är möjligt avvattnas mot bostadsgårdarna, som 
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planeras med stora inslag av grönytor och planteringar som lämpar sig väl för att ta 

hand om dagvatten. Även takytor bör i största möjliga utsträckning lutas mot 

gårdsytorna. Då gårdsytorna är underbyggda med garagebjälklag kommer ingen 

infiltration till grundvattnet att kunna ske, men genom att dagvattnet leds ut över 

grönytor och planteringar finns ändå möjlighet till växtupptag och evapotranspiration. 

Enligt uppgift från landskapsarkitekten planeras för bjälklagsgårdar med relativt stora 

jorddjup, cirka 700 mm nära fasad och cirka 400 mm centralt inom gårdarna, vilket ger 

goda möjligheter för såväl en god dagvattenhantering som för en varierad växtlighet och 

gestaltning inom gårdarna. Då delområde Aros och delområde Panzarvest delar samma 

bostadsgård inom Aros norra del föreslås det att dagvattenanläggningarna samordnas 

inom den gemensamma bostadsgården. Detta innebär att dagvatten från delområde 

Panzarvest kommer till viss del kommer att omhändertas inom delområde Aros. 

Förslagsvis hanteras ansvaret för anläggningarna inom upprättande av en 

gemensamhetsanläggning. En avvattningsplan över förslag till den gemensamma 

hanteringen presenteras i Bilaga 3 tillsammans med förslag till lokalisering av 

anslutningspunkt. Överskottsvatten från anläggningar inom kvartersmark där 

höjdsättning försvårar självfall mot föreslagna anslutningspunkter, i första hand inom 

det sydöstra kvarteret och de östra respektive södra delarna av de trafikerade ytorna, 

föreslås bräddas mot ån som löper söder om delområdet. 

Takytor som vetter mot bostadsgårdarna föreslås ledas ut i regnbäddar och planteringar 

via öppna ränndalar. Hårdgjorda ytor inom gårdarna lutas mot omgivande grönytor där 

dagvattnet kan översila och infiltrera. Inom varje bostadsgård planeras för en centralt 

belägen skålad grönyta. Skålningen utgör en lågpunkt inom respektive gårdsyta och 

samlar upp överskottsvatten som inte hunnit infiltrera i omgivande regnbäddar, 

planteringar och ränndalar. Omgivande gårdsytor kommer också att luta mot de skålade 

grönytorna, och de kommer således att motta dagvatten från omgivande hårdgjorda ytor 

även vid mindre intensiva regn. Grönytans lägst belägna delar föreslås därför utformas 

som en plantering eller regnbädd för att nyttja tillrinnande vatten från omgivningen på 

bästa sätt. En kupolbrunn för bortledning av överskottsvatten anläggs i anslutning till 

eventuell plantering. Vid normal nederbörd kommer kupolbrunnarna hålla skålningen 

torr och tillgänglig för andra aktiviteter. Avtappningskapaciteten i kupolbrunnarna 

ansätts så att det kommunala kravet om halvering av det dimensionerande utflödet från 

fastigheten uppnås, vilket innebär att vatten vid ett dimensionerande regn tillfälligt 

kommer att ansamlas i skålningarna, som då tillfälligt översvämmas. När regnet avtagit 

kommer vattnet att långsamt avtappas till ledningsnätet via kupolbrunnen. Samma 

princip sker vid skyfall, då hela volymen i respektive skålning utnyttjas. 

Takytor som vetter mot Sjöflygvägen föreslås ledas till regnbäddar som, då det saknas 

förgårdsmark längs vägsträckan, fälls in i byggnadernas fasader. Som alternativ kan 

taken utföras som gröna tak med kapacitet att tillfälligt omhänderta minst 10 mm 

nederbörd. Takytor som vetter mot förgårdsmark i norr och söder föreslås ledas ut och 

översila över grönytor. I norr kan översilningen kompletteras genom att översilande 

dagvatten samlas upp i en nedströms liggande planteringsyta. Takytor som vetter mot de 

trafikerade ytorna mellan kvarteren föreslås ledas ut ytligt till de regnbäddar som 

föreslås där, se nästkommande stycke. 
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Majoriteten av parkeringsplatserna kommer förläggas i de tre garage som planeras 

under respektive kvarter. Infart till garagen kommer att ske längs de mindre gator som 

planeras mellan kvarteren, vilket innebär att respektive bostadsgård kommer att 

avgränsas av trafikerade ytor, som planeras på en lägre nivå än bostadsgårdarna. Längs 

de trafikerade ytorna planeras dock för några ytliga parkeringsplatser. För att hantera 

dagvatten från de trafikerade ytorna och parkeringarna föreslås att regnbäddar anläggs 

längs respektive sträckning. Då de trafikerade ytorna enbart är tänkta för in- och utfart 

till parkeringar och garage bör fordonshastigheten vara låg, och regnbäddarna kan då 

användas som en del i att hålla ner hastigheterna, exempelvis genom att de placeras i 

körbanan så att denna i etapper blir smalare och därmed tvingar bilarna att sänka 

hastigheten. Om så önskas kan parkeringsytan och den trafikerade ytan helt eller delvis 

också anläggas i genomsläppligt material som möjliggör infiltration av dagvatten. Detta 

utgör i sådant fall ett komplement till föreslagna regnbäddar. 

En principiell beskrivning av föreslagen dagvattenhantering visas i Figur 7-3. Utöver 

föreslagna åtgärder planeras för gröna tak på preliminärt cirka 35 % av takytorna inom 

kvarteret. Då det ännu inte är slutgiltigt beslutat hur dessa ska fördelas antas i denna 

utredning att alla tak är hårdgjorda. Den beräknade erforderliga volymen inom 

respektive kvarter kan då i senare skede minskas i förhållande till hur stor andel av 

takytorna som förses med gröna tak. 

 

Figur 7-3. Boxmodell med principiell beskrivning av föreslagen dagvattenhantering inom kvartersmark i delområde 

Aros. 

Förslag till lokalisering av gemensamma dagvatten- och skyfallsanläggningar visas i 

Figur 8-4. För fullständig redovisning av förslag till dagvattenhantering inom delområde 

Panzarvest och Aros hänvisas till avvattningsplan i Bilaga 3. Föreslagna 

dagvattenanläggningar lokaliseras lämpligen inom angivna grönområden enligt Bilaga 

5. Exakt placering och utformning av anläggningar beslutas i ett senare skede i samband 
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med detaljerad markplanering och beslut kring placering av stuprör med mera, i samråd 

med landskapsarkitekt.  

Det planerade GC-området inom allmän platsmark har en beräknad erforderlig volym 

på 2 m3. Hur detta dagvatten ska hanteras bör beslutas av kommunen, då det är 

kommunen som ansvarar för dagvattenanläggningar inom allmän platsmark, men 

förslagsvis kan dagvattnet ledas till trädrader i skelettjord som anläggs längs 

Sjöflygvägens kant. På så vis kan dagvatten från både körbana och GC-område hanteras 

i anläggningarna. Skelettjordarna ger utöver rening av dagvattnet också en efterlikning 

av en naturlig vattenbalans, där dagvattnet ges möjlighet att infiltrera till grundvattnet 

eller tas upp av växter. 

7.6. Hantering av skyfall i planerad situation 
I händelse av skyfall, som överstiger den dimensionerande återkomsttiden för 

dagvattensystemet, så är det vid nyexploatering viktigt att höjdsättningen är utförd så att 

dagvattnet kan avrinna ytledes längs säkra avrinningsvägar utan att skada byggnader 

eller annan infrastruktur. Marken närmast fasad ska luta minst 2 – 3 % för att säkerställa 

att dagvatten rinner bort från fasad och inte riskerar att tränga in i byggnader. Därefter 

bör lutningen vara 1 – 2 %. 

Inom Aros Bostads fastigheter sluttar terrängen generellt från väster mot öster, och 

planerad bebyggelse kommer i stort att följa samma lutning. Bostadsgårdarna kommer 

dock att utföras upphöjda mot de mellanliggande trafikerade ytorna, och de trafikerade 

ytorna kommer således att fungera som skyfallsvägar. 

Utredningsområdet behöver skyddas från inrinnande vatten från omgivningarna genom 

höjdsättning av kvartersmarken. Enligt den översiktliga beskrivningen av flödesvägar 

vid skyfall, se kapitel 3.1 och Bilaga 1, passerar en flödesväg från 

Flygstigen/Sjöflygvägen i väst genom den gränd som löper i öst-västlig riktning genom 

Aros Bostads och Panzarvests fastigheter. Med hänsyn till de planerade garageinfarterna 

inom området behöver denna flödesväg brytas till planerad situation, så att vattnet 

istället leds vidare söderut längs Sjöflygvägen. Detta innebär att infarten till kvarteren 

från Sjöflygvägen behöver höjdsättas så att vattnet förhindras att strömma ner längs 

infarten. Detta görs förslagsvis med en fasad kantsten mot gatan och genom att den 

första delen av infartsvägen, fram till linje med fasad, lutar mot Sjöflygvägen. Även 

övrig förgårdsmark lutas mot Sjöflygvägen för att undvika inrinnande vatten mot 

utredningsområdet.  

Inom utredningsområdet planeras för översvämningsytor för fördröjning av 100-årsregn 

vilket minskar belastningen nedströms i jämförelse med befintlig situation. Kvarterens 

gårdsytor kommer utformas med centralt placerade, skålade grönytor där vatten kan 

ansamlas vid skyfall. Dessa föreslås även omhänderta skyfallsvatten från Panzarvest, se 

vidare kapitel 8.6. För att säkerställa säker avledning från kvartersmarken vid skyfall då 

översvämningsytorna fylls på behöver gårdsytorna höjdsättas i övrigt så att vattnet när 

skålningarna fyllts upp bräddar vidare ut från gårdarna mot de omgivande trafikerade 

ytorna, innan det riskerar att tränga upp mot byggnadernas fasader. De trafikerade 
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ytorna behöver i sin tur höjdsättas så att vatten vid skyfall kan avrinna ytligt längs dessa 

och vidare ut över nedströms belägna grönytor, utan att tränga upp mot omgivande 

fasader eller strömma ned i garageinfarter. Garageinfarterna behöver utformas med en 

tröskel i infarten som säkerställer att vatten inte tar sig in i garaget. 

Längs områdets södra gräns behöver uteplatser och gårdsytor höjdsättas så att vatten 

inte riskerar att tränga in mot byggnaden i en händelse med höga flöden i 

Rönningebäcken som löper längs fastighetsgränsen.  

7.6.1. Fördröjning av 100-årsregn 
I Täby kommun finns riktlinjer som föreskriver att en volym motsvarande ett 100-

årsregn ska kunna magasineras tillfälligt i ytliga anläggningar, i form av 

mångfunktionella ytor, inom fastigheten. Ytliga fördröjningsvolymer som ingår i 

föreslagna anläggningar för dagvattenhantering inom 10 mm-kravet kan tillgodoräknas i 

volymen. Ytterligare beskrivning av resonemang och metodik för beräkning av volymen 

vid ett 100-årsregn ges i Täby kommun (2017b). 

Beräkningarna utgår ifrån ett scenario med 0 minuters rinntid och att alla ytor, även 

grönytor, är vattenmättade (d.v.s. har avrinningskoefficient 1) och avdrag kan göras för 

en avtappning till ledningsnätet som motsvarar kommunens teoretiska ledningskapacitet 

(möjlighet att avleda ett klimatkompenserat 20-årsregn med trycklinje i marknivå från 

fastigheten, enligt Täby kommun 2017b). Här används således den återkomsttid som 

bör kunna hanteras i kommunala ledningsnätet enligt dimensioneringskrav i P110, 

snarare än den dimensionering som faktiskt finns gäller för befintligt ledningsnät 

(dimensionerande återkomsttid 10 år). 

För Stjärnmotorn 2, Höjdmätaren 1 och Flygkompassen 1 har den erforderliga 

fördröjningsvolymen för ett klimatkompenserat 100-årsregn beräknats till 168 m3. 

Möjligheten att hantera de volymerna inom fastigheten är begränsade, då samtliga 

gårdsytor är uppbyggda på bjälklag. De planerade skålade grönytorna inom respektive 

bostadsgård har av landskapsarkitekt bedömts kunna ha ett medeldjup på 15 cm, och 

kan då tillsammans magasinera cirka 25 m3. Planteringar som ligger utanför bjälklag, 

bland annat längs infartsvägen, parkeringar och i förgårdsmarken, kan ha ett större 

medeldjup (50 cm) och kan tillsammans magasinera 180 m3 i ytmagasinen. Sammanlagt 

kan således 205 m3 magasineras ytligt, vilket är 37 m3 mer än behovet för delområde 

Aros. Denna kapacitet kommer nyttjas av delområde Panzarvest, se vidare kapitel 8.6.1. 

Det bör också nämnas att det direkt nedströms fastigheten ligger ett obebyggt, flackt 

grönområde som löper hela vägen ned till recipienten. Detta grönområde ligger också 

under Länsstyrelsens rekommenderade nivå för ny bebyggelse, och är således inte 

lämpligt för bebyggelse i framtiden. Avrinning av skyfallsvatten ut över grönområdet 

och vidare mot recipienten i öster bör således inte innebära risker för bebyggelse eller 

infrastruktur. Vid ett mycket extremt regn där intensiteten överskrider det för ett 100-

årsregn med klimatfaktor föreslås överskottsvatten avledas ytligt mot detta grönområde, 

vilket visas i Figur 7-4. 
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En principillustration över ytliga avrinningsvägar och föreslagna anläggningar för ytlig 

fördröjning som behöver skapas inom utredningsområdet visas i Figur 7-4, och återges i 

större format i Bilaga 3.  

 

Figur 7-4. Principillustration med avrinningsvägar för dagvatten, illustrerade med blå pilar, inom Stjärnmotorn 2, 

Höjdmätaren 1 och Flygkompassen 1 vid händelse av skyfall. Röda pilar visar viktiga skyfallsstråk som måste 

beaktas, då överskottsvatten vid skyfall där intensiteten överstiger det för ett klimatkompenserat 100-årsregn behöver 

avledas ut ur utredningsområdet mot omgivande grönområden. De ytliga avrinningsvägarna behöver säkerställas 

genom höjdsättning av marken. Illustrationen baserad på landskapsskiss från SWMS arkitektur, erhållen 2022-03-18.  
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8. STJÄRNMOTORN 1 (PANZARVEST) 

8.1. Markanvändning 

8.1.1. Befintlig situation 
Delområde Panzarvest utgörs i befintlig situation av bebyggelse och hårdgjorda ytor 

som fungerar som parkering och uppställningsplats för fordon. En ytkartering av 

befintlig markanvändning har utförts utifrån baskarta, med stöd av ortofoto och 

iakttagelser vid ett platsbesök som genomfördes 2021-11-08. Tolkade 

markanvändningskategorier redovisas i Figur 8-1.  

 

Figur 8-1. Befintlig markanvändning inom delområde Panzarvest. 

8.1.2. Planerad situation 
Inom delområde Panzarvest kommer befintliga byggnader att rivas och ersättas med ett 

flerbostadshus med gårdsyta som binds samman med planerade byggnader inom 

delområde Aros. En mindre remsa förgårdsmark finns ut mot Sjöflygvägen, och utanför 

förgårdsmarken planeras för ett GC-stråk som kommer utgöra allmän platsmark. En 

kartering av planerad markanvändning har utförts utifrån landskapsskiss erhållen 

erhållet 2022-03-18, se Figur 8-2. 
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Figur 8-2. Planerad markanvändning inom delområde Panzarvest. 

8.2. Resultat flödesberäkningar 
I Tabell 8-1 redovisas areor, avrinningskoefficienter, reducerad area och beräknade 

dimensionerande flöden för befintlig situation. Beräkningarna baseras på karterad 

markanvändning enligt kapitel 8.1.1. 

Tabell 8-1. Beräknade areor för markanvändning och dagvattenflöden i befintlig situation för ett dimensionerande 

10-årsregn, med klimatfaktor.  

Markanv. Area [m2] φ [-] Red. area [m2] Q 10 år inkl. kf [l/s] 

Tak 440 0,9 396 11 

Parkering 1 310 0,8 1 048 30 

Totalt 1 750 0,83(1) 1 444 41 
 (1) Sammanvägd φ = Total reducerad area/Total area 

I Tabell 8-2 redovisas areor, avrinningskoefficienter, reducerad area och beräknade 

dimensionerande flöden för planerad situation. Beräkningarna baseras på karterad 

markanvändning enligt kapitel 8.1.2. Avrinningskoefficienter har ansatts konservativt 

enligt P110 och StormTac, med vissa anpassningar efter förväntad hårdgörningsgrad 

inom det aktuella området. Observera att det tillkommer grönytor i form av planteringar 

och regnbäddar inom gårdsytor, förgårdsmark och intill, som inte har räknats in i 
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markanvändningskategorin för grönyta. Gröna tak planeras inom delområdet, men för 

att göra en konservativ beräkning har effekten av dessa inte inkluderats i beräkningarna. 

I enlighet med Täby kommuns dagvattenstrategi ska minst hälften av kvartersmarken 

(tak och mark) utformas som grön och/eller genomsläpplig, vilket innebär en utökad 

kapacitet att omhänderta dagvatten inom kvartersmarken. I Bilaga 5 presenteras förslag 

till utformning av kvartersmarken avseende fördelning mellan hårdgjorda och 

genomsläppliga ytor och hur kravet på genomsläpplighet uppfylls. 

Tabell 8-2. Beräknade areor för markanvändning och dagvattenflöden i planerad situation för ett dimensionerande 

10-årsregn, med klimatfaktor.  

Markanv. Area [m2] φ [-] Red. area [m2] Q 10 år inkl. kf [l/s] 

Tak 830 0,9 747 21 

Gårdsyta 270 0,45 122 3 

Parkering och trafikerade ytor 170 0,8 136 4 

Förgårdsmark 160 0,8 128 4 

Grönyta 10 0,1 1 0 

Totalt kvartersmark 1 440 0,79(1) 1 134 32 

GC-område (allmän platsmark) 310 0,8 248 7 

Totalt 1 750 0,79(1) 1 382 39 
 (1) Sammanvägd φ = Total reducerad area/Total area 

Enligt beräkningarna uppgår det totala dimensionerande flödet, för ett 10-årsregn 

inklusive klimatfaktor, från Stjärnmotorn 1 till 41 liter/sekund för befintlig situation och 

39 liter/sekund för planerad situation.  

8.3. Erforderlig fördröjningsvolym 
För att uppnå Täbys kommuns riktlinjer om fördröjning av 10 mm nederbörd för 

hårdgjorda markytor krävs totalt 3 m3 fördröjningsvolym inom kvartersmarken i 

delområde Panzarvest, beräknat utifrån reducerad area enligt Tabell 8-2. Utöver detta 

tillkommer 2 m3 inom det planerade GC-område som kommer utgöra allmän platsmark. 

Den erforderliga volymen uppdelad per markanvändningskategori redovisas i Tabell 

8-3. 

Tabell 8-3. Erforderlig fördröjningsvolym, fördelat per markanvändningskategori, inom delområde Panzarvest för att 

uppnå Täby kommuns riktlinjer om att fördröjningsvolymen ska motsvara minst 10 mm regn på hårdgjorda markytor. 

Markanv. Fördröjningsvolym 10 mm [m3] 

Gårdsyta  11 

Parkering och trafikerade ytor 1 

Förgårdsmark 1 

Totalt kvartersmark 3 

GC-område (allmän platsmark) 2 
1 Cirka 50 % av gårdsytan planeras utformas som hårdgjord. 
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För att fördröja hälften av det dimensionerande flödet ut från kvartersmarken inom 

delområde Panzarvest beräknas det krävas en total fördröjningsvolym på 10 m3, givet 

att anläggningarna utformas med strypta utlopp som håller ner utflödet till kommunens 

ledningsnät till cirka 32 liter/sekund. Med hänsyn taget till de 3 m3 som kan 

omhändertas i anläggningarna dimensionerade för 10 mm nederbörd erfordras 

ytterligare 7 m3, som då också bör nyttjas för fördröjning av takdagvatten för att detta 

inte ska avledas ofördröjt till ledningsnätet.   

8.4. Resultat föroreningsberäkningar 
I Tabell 8-4 och Tabell 8-5 presenteras beräknade föroreningshalter respektive 

föroreningsmängder för befintlig och planerad situation. Beräkningarna visar på 

minskade föroreningshalter och årliga föroreningsmängder för samtliga studerade 

föroreningar för planerad situation jämfört med för befintlig situation, givet att 

föreslagna åtgärder för dagvattenhantering genomförs. Föroreningsbelastningen 

indikeras minska med mellan cirka 50–90% på årsbasis. 

Tabell 8-4. Beräknade föroreningshalter för befintlig och planerad situation, före och efter rening. 

Ämne Enhet 
Befintlig 

situation 

Planerad situation 

Före rening Efter rening 

Fosfor, P µg/l 140 140 80 

Kväve, N mg/l 2,0 1,5 1,0 

Bly, Pb µg/l 21 5,2 1,7 

Koppar, Cu µg/l 29 15 8,6 

Zink, Zn µg/l 100 35 10 

Kadmium, Cd µg/l 0,51 0,53 0,10 

Krom, Cr µg/l 11 5,5 3,0 

Nickel, Ni µg/l 11 4,9 1,4 

SS(1) mg/l 100 31 13 

Benso(a)pyren, 

BaP 
ng/l 43 14 3,5 

(1) SS: suspenderat material. 
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Tabell 8-5. Beräknad föroreningsbelastning för befintlig och planerad situation, före och efter rening. 

Ämne Enhet 
Befintlig 

situation 

Planerad 

situation 
Renings-

effekt 

(%)(1) 

Förändring 

befintlig/ 

planerad 

situation 

efter rening 

(%)(2) 

Före 

rening 

Efter 

rening 

Fosfor, P kg/år 0,13 0,12 0,07 42 -46 

Kväve, N kg/år 1,9 1,3 0,9 32 -53 

Bly, Pb g/år 20 4,7 1,5 68 -93 

Koppar, Cu g/år 28 13 7,7 42 -73 

Zink, Zn kg/år 0,098 0,032 0,009 71 -91 

Kadmium, Cd g/år 0,48 0,48 0,09 82 -81 

Krom, Cr g/år 11 4,9 2,7 45 -75 

Nickel, Ni g/år 11 4,4 1,2 72 -89 

SS(3) kg/år 96 28 12 57 -88 

Benso(a)pyren, 

BaP 
g/år 0,041 0,012 0,003 74 -93 

(1) Reduktion av föroreningar, uttryckt i %, som föreslagna reningsåtgärder ger i planerad situation. 
(2) Procentuell förändring i föroreningsbelastning för planerad situation efter rening jämfört med befintlig situation. 
(3) SS: suspenderat material. 

8.5. Förslag till dagvattenhantering 
Föreslagen utformning för dagvattenhantering bygger på att det dagvatten som bildas 

inom utredningsområdet omhändertas och renas lokalt så nära källan som möjligt och 

används som en resurs för att skapa attraktiva inslag i boendemiljön, i enlighet med 

riktlinjerna i dagvattenpolicyn för Oxunda vattensamverkan. För att efterleva 

riktlinjerna föreslås att de ytor där så är möjligt avvattnas mot bostadsgården i öster, 

som planeras med stora inslag av grönytor och planteringar som lämpar sig väl för att ta 

hand om dagvatten. Även takytor bör i största möjliga utsträckning lutas mot 

gårdsytorna. Detta innebär att dagvatten från delområde Panzarvest till stor del kommer 

att omhändertas inom delområde Aros, då de båda delområdena delar samma bostadgård 

och den lägre gårdsytan tillhör Aros fastighet. Förslagsvis hanteras ansvaret för 

anläggningarna genom upprättande av en gemensamhetsanläggning. En översikt över 

lokalisering av föreslagna lösningar visas i Figur 8-6. Förslag till lokalisering av 

anslutningspunkt presenteras i Bilaga 3. 

Då gårdsytorna inom delområde Panzarvest och Aros är underbyggda med 

garagebjälklag kommer ingen infiltration till grundvattnet att kunna ske, men genom att 

dagvattnet leds ut över grönytor och planteringar finns ändå möjlighet till växtupptag 

och evapotranspiration. Enligt uppgift från landskapsarkitekten planeras för 

bjälklagsgårdar med mindre jorddjup i de högre delarna av gårdsytan inom delområde 

Panzarvest, närmast fasad, då det där planeras för ytterligare en våning inom det 

underliggande garaget, se preliminär sektionsskiss i Figur 8-3. Inom gården, och då 

framförallt inom Aros fastighet inom den lägre gårdsytan i öster, planeras för större 
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jorddjup, cirka 400 mm, vilket ger goda möjligheter för såväl en god dagvattenhantering 

som för en varierad växtlighet och gestaltning.  

 

Figur 8-3. Preliminär sektionsskiss daterad 22-01-17, som illustrerar olika nivåerna av bjälklag. Panzarvests byggnad 

är till vänster i bild och Aros byggnader till höger. 

Inom de delar av gårdsytan som ligger närmast fasad, och som ligger högre än övriga 

delar av gårdsytan, kommer de tillgängliga jorddjupen vara relativt små, så bedöms de 

grönytor som planeras (upphöjda planteringar eller sedummattor) inte kunna hantera 

dagvatten från takytor. Takytor som vetter mot bostadsgårdarna föreslås istället, i första 

hand via öppna ränndalar, ledas ut i regnbäddar och planteringar i den östra, lägre delen 

av gårdsytan som tillhör Aros fastighet. Ungefärlig preliminär avgränsning mellan den 

högre och lägre gårdsnivån visas i Figur 8-4. 

Hårdgjorda ytor inom Panzarvests fastighet, den övre delen av gårdsytan, lutas mot 

omgivande grönytor inom gårdsytan där dagvattnet kan översila och infiltrera. Inom den 

lägre delen av gårdsytan i Aros fastighet planeras för flera skålade grönytor, se Figur 

8-6. Skålningarna utgör lågpunkter och samlar upp överskottsvatten, från bland annat 

tak, som inte hunnit infiltrera i omgivande regnbäddar, planteringar och ränndalar. 

Omgivande gårdsytor inom den lägre delen av gårdsytan kommer också att luta mot de 

skålade grönytorna, och de kommer således att motta dagvatten från omgivande 

hårdgjorda ytor även vid mindre intensiva regn. Grönytornas lägst belägna delar föreslås 

därför utformas som en plantering eller regnbädd för att nyttja tillrinnande vatten från 

omgivningen på bästa sätt. En kupolbrunn för bortledning av överskottsvatten anläggs i 

anslutning till eventuell plantering. Vid normal nederbörd kommer kupolbrunnen hålla 

skålningen torr och tillgänglig för andra aktiviteter. Avtappningskapaciteten i 

kupolbrunnen ansätts så att det kommunala kravet om halvering av det dimensionerande 

utflödet från fastigheten uppnås, vilket innebär att vatten vid ett dimensionerande regn 

tillfälligt kommer att ansamlas i skålningarna, som då tillfälligt översvämmas. När 

regnet avtagit kommer vattnet att långsamt avtappas till ledningsnätet via kupolbrunnen. 

Samma princip sker vid skyfall, då hela volymen i skålningen utnyttjas.  

Eventuella takytor som vetter åt väster eller norr föreslås ledas till regnbäddar inom de 

delar av kvarteret där förgårdsmarken är lite bredare, och där så är möjligt till den 

nedsänkta grönytan utanför bjälklag som planeras i öppningen mellan Panzarvests 
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byggnad och Aros byggnad i norr, se Figur 8-6. Regnbäddarna i förgårdsmarken 

kommer även ha en funktion för skyfallshantering, se vidare kapitel 8.6.1. 

 

Figur 8-4. Preliminär avgränsning mellan högre och lägre gårdsnivå vid planerad slänt, utifrån preliminär LA-skiss, 

erhållen 2022-03-29.  

Majoriteten av parkeringsplatserna kommer förläggas i det garage som planeras under 

kvarteret tillsammans med Aros nordöstra byggnad. Längs infartsgatan planeras för 

några ytliga parkeringsplatser. För att hantera dagvatten från de trafikerade ytorna och 

den ytliga parkeringen föreslås att regnbäddar anläggs längs sträckningen, vilket kan 

kombineras med den nedsänkta grönyta som planeras för skyfallshantering, se Figur 

8-6. Då de trafikerade ytorna enbart är tänkta för in- och utfart till parkeringar och 

garage bör fordonshastigheten vara låg, och regnbäddarna kan då användas som en del i 

att hålla ner hastigheterna, exempelvis genom att de placeras i körbanan så att denna i 

etapper blir smalare och därmed tvingar bilarna att sänka hastigheten. Om så önskas kan 

parkeringsytan och den trafikerade ytan helt eller delvis också anläggas i 

genomsläppligt material som möjliggör infiltration av dagvatten. Detta utgör i sådant 

fall ett komplement till föreslagna regnbäddar. 

En principiell beskrivning av föreslagen dagvattenhantering visas i Figur 8-5.  

Övre 
gårdsnivå 
(Panzarvest) 

Lägre 
gårdsnivå 
(Aros) 
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Figur 8-5. Boxmodell med principiell beskrivning av föreslagen dagvattenhantering inom kvartersmark i delområde 

Panzarvest. 

Förslag till lokalisering av gemensamma dagvatten- och skyfallsanläggningar visas i 

Figur 8-6. För fullständig redovisning av förslag till dagvattenhantering inom delområde 

Panzarvest och Aros hänvisas till avvattningsplan i Bilaga 3. Föreslagna 

dagvattenanläggningar lokaliseras lämpligen inom angivna grönområden enligt Bilaga 

5. Exakt placering och utformning av anläggningar beslutas i ett senare skede i samband 

med detaljerad markplanering och beslut kring placering av stuprör med mera, i samråd 

med landskapsarkitekt.  

Det planerade GC-området inom allmän platsmark har en beräknad erforderlig volym 

på 2 m3. Hur detta dagvatten ska hanteras bör beslutas av kommunen, då det är 

kommunen som ansvarar för dagvattenanläggningar inom allmän platsmark, men 

förslagsvis kan dagvattnet ledas till trädrader i skelettjord som anläggs längs 

Sjöflygvägens kant. På så vis kan dagvatten från både körbana och GC-område hanteras 

i anläggningarna. Skelettjordarna ger utöver rening av dagvattnet också en efterlikning 

av en naturlig vattenbalans, där dagvattnet ges möjlighet att infiltrera till grundvattnet 

eller tas upp av växter. 
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Figur 8-6. Förslag till lokalisering av gemensam dagvatten- och skyfallshantering inom delområde Panzarvest och 

Aros utifrån preliminär LA-skiss, erhållen 2022-03-29. Rödstreckade ellipser visar områden lämpade för 

regnbäddar/planteringar/ränndalar som lutas mot de skålade grönytorna. Exakt placering av anläggningar kan komma 

att justeras, men med samma princip. För fullständig redovisning av förslag till dagvattenhantering inom delområde 

Panzarvest och Aros hänvisas till avvattningsplan i Bilaga 3. 

8.6. Hantering av skyfall i planerad situation 
I händelse av skyfall, som överstiger den dimensionerande återkomsttiden för 

dagvattensystemet, så är det vid nyexploatering viktigt att höjdsättningen är utförd så att 

dagvattnet kan avrinna ytledes längs säkra avrinningsvägar utan att skada byggnader 

eller annan infrastruktur. Marken närmast fasad ska luta minst 2 – 3 % för att säkerställa 

att dagvatten rinner bort från fasad och inte riskerar att tränga in i byggnader. Därefter 

bör lutningen vara 1 – 2 %. 

Inom delområde Panzarvest sluttar terrängen idag generellt från väster mot öster. 

Bostadsgården (innergården) kommer dock att utföras upphöjd mot infartsvägen i söder 

respektive öppningen mellan byggnaderna i norr, och körytorna i söder och öppningen i 

norr kommer således att fungera som skyfallsvägar.  

Utredningsområdet behöver skyddas från inrinnande vatten från omgivningarna genom 

höjdsättning av kvartersmarken. Enligt den översiktliga beskrivningen av flödesvägar 

vid skyfall, se kapitel 3.1 och Bilaga 1, passerar en flödesväg från 

Flygstigen/Sjöflygvägen i väst genom den gränd som löper i öst-västlig riktning genom 

Aros Bostads och Panzarvests fastigheter. Med hänsyn till de planerade garageinfarterna 

inom området behöver denna flödesväg brytas till planerad situation, så att vattnet 

istället leds vidare söderut längs Sjöflygvägen. Detta innebär att infarten till kvarteren 

från Sjöflygvägen behöver höjdsättas så att vattnet förhindras att strömma ner längs 

Skålade grönytor, 
som kombineras 
med regnbäddar 

Nedsänkta grönytor utanför bjälklag, 
lämpliga för skyfallshantering och 
lokalisering av regnbäddar 
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infarten. Detta görs förslagsvis med en fasad kantsten mot gatan och genom att den 

första delen av infartsvägen, fram till linje med fasad, lutar mot Sjöflygvägen. Även 

övrig förgårdsmark lutas mot Sjöflygvägen för att undvika inrinnande vatten mot 

utredningsområdet.  

Inom utredningsområdet planeras för översvämningsytor för fördröjning av 100-årsregn 

vilket minskar belastningen nedströms i jämförelse med befintlig situation. Likt 

dagvattenhanteringen föreslås även gemensamma översvämningsytor för Panzarvest 

och Aros fastigheter, inom delområde Aros. Den lägre delen av gårdsytan tillhörande 

Aros fastighet kommer utformas med skålade och nedsänkta grönytor där vatten kan 

ansamlas vid skyfall, vilka visas i Figur 8-6. För att säkerställa säker avledning från 

kvartersmarken vid skyfall då översvämningsytorna fylls på behöver gårdsytorna 

höjdsättas så att vattnet när skålningarna fyllts upp bräddar vidare ut från gårdarna mot 

de omgivande trafikerade ytorna, innan det riskerar att tränga upp mot byggnadens 

fasader, se Figur 7-4 och Bilaga 3. Vidare avledning sker då via delområde Aros, se 

kapitel 7.6.  

8.6.1. Fördröjning av 100-årsregn 
I Täby kommun finns riktlinjer som föreskriver att en volym motsvarande ett 100-

årsregn ska kunna magasineras tillfälligt i ytliga anläggningar, i form av 

mångfunktionella ytor, inom fastigheten. Ytliga fördröjningsvolymer som ingår i 

föreslagna anläggningar för dagvattenhantering inom 10 mm-kravet kan tillgodoräknas i 

volymen. Ytterligare beskrivning av resonemang och metodik för beräkning av volymen 

vid ett 100-årsregn ges i Täby kommun (2017b). 

Beräkningarna utgår ifrån ett scenario med 0 minuters rinntid och att alla ytor, även 

grönytor, är vattenmättade (d.v.s. har avrinningskoefficient 1) och avdrag kan göras för 

en avtappning till ledningsnätet som motsvarar kommunens teoretiska ledningskapacitet 

(möjlighet att avleda ett klimatkompenserat 20-årsregn med trycklinje i marknivå från 

fastigheten). 

För delområde Panzarvest har den erforderliga fördröjningsvolymen för ett 

klimatkompenserat 100-årsregn beräknats till 28 m3. Möjligheten att hantera de 

volymerna inom fastigheten är begränsade, då samtliga gårdsytor är uppbyggda på 

bjälklag. Skyfallshanteringen samordnas med den för delområde Aros, då de båda 

delområdena delvis delar på bostadsgårdarna och har samma ytliga avrinningsvägar 

vidare nedströms. Vid skyfall kommer vatten således att ansamlas ytligt i de planerade 

skålade grönytorna inom bostadsgården som delas med den nordöstra byggnaden i 

delområde Aros. Inom skyfallsytorna finns kapacitet att inrymma motsvarande 37 m3 

från delområde Panzarvest (se kapitel 7.6.1), och därmed finns en överkapacitet på 9 m3 

för delområdena Aros och Panzarvest som helhet. 

En principillustration över ytliga avrinningsvägar och föreslagna anläggningar för ytlig 

fördröjning som behöver skapas inom delområdena Aros och Panzarvest visas i Figur 

7-4, och återges i större format i Bilaga 3.  
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9. PRINCIPLÖSNINGAR FÖR DAGVATTENHANTERING 

9.1. Gårdsytor 
Inom gårdsytor, såväl på som utanför bjälklag, planeras för en blandning av vistelseytor 

och gröna ytor som kan nyttjas för dagvattenhantering. Hårdgjorda ytor föreslås lutas 

mot omgivande planteringar och grönytor, där dagvattnet översilar och infiltrerar. Även 

takytor som avvattnas mot gårdarna kan ledas ut över grönytorna via öppna ränndalar, 

och därigenom bidra till bevattningen av dessa. Planteringarna kan med fördel göras 

något nedsänkta eller skålade för att möjliggöra ytlig magasinering av dagvatten. En 

exempelillustration av hur dagvattenhantering på en bjälklagsgård kan utformas visas i 

Figur 9-1. Samma princip kan användas även inom icke underbyggda gårdsytor, men 

där ger de tillgängliga jorddjupen ännu större möjligheter till att med höjdsättningen ge 

en varierad gårdsgestaltning, med exempelvis lokala lågpunkter i planteringar och 

grönytor. 

 

Figur 9-1. Avledning av takvatten till planteringar via ränndalar anlagda i gatsten. Exempelillustration från 

Linnéhuset i Uppsala (Källa: Uppsalahem). 

9.2. Regnbäddar och skelettjordar i gatuplan 
För att hantera dagvatten från parkeringsfickor, trafikerade ytor och andra hårdgjorda 

ytor såsom torgytor i markplan föreslås att planteringsytor i form av regnbäddar 

anläggs. Regnbäddar är en form av biofilter, där magasinsvolymen dels utgörs av en 

fördröjningszon ovanpå jordlagret där det kan bildas en vattenspegel vid intensiva regn, 

dels av porvolymen i jordlagren. En fördel med regnbäddar är att de kan skapa en 

tilltalande miljö med rik och varierad växtlighet. Regnbäddar byggs upp av ett poröst 

dräneringslager i botten, som överlagras av en mineraljord och en övre jordblandning. 



 

 

 

 Dagvattenutredning Hägernäs Strand 

 1322, 1330, 1331 

 2022-05-11 s 55 (63) 

Regnbäddar kan antingen anläggas som upphöjda ”lådor” eller nedsänkta i marken. I det 

senare fallet utgörs fördröjningszonen av höjden mellan växtbäddens jordyta och den 

omkringliggande marknivån. 

En exempelillustration för utformning av regnbäddar visas i Figur 9-2 och ett 

exempelfotografi i Figur 9-3. Regnbäddar omhändertar i första hand dagvatten från 

omgivande vägar och andra hårdgjorda ytor, men även eventuellt överskottsvatten från 

närliggande takytor föreslås ledas in ytligt i regnbäddarna. Det rekommenderas också att 

upphöjda kupolbrunnar anläggs i regnbädden. Kupolbrunnarna syftar till att leda 

överskottsvatten från den övre fördröjningszonen till det underliggande porösa lagret 

när den övre zonen fyllts upp, vilket kan ske vid särskilt kraftiga regn. 

 

Figur 9-2. Exempelillustration för utformning av regnbäddar (Kragh&Berglund landskapsarkitekter, 2020). 
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Figur 9-3. Exempelfoto på hur regnbäddar i stadsmiljö kan integreras i en trafiklösning för att ge både rening av 

dagvatten och fungera hastighetsdämpande. 

9.3. Skålad grönyta 
Skålade grönytor anläggs som nedsänkta ytor där själva nedsänkningen fungerar som en 

fördröjningszon. Ytan har samtidigt funktionen av en infiltrationsyta, där vattnet 

översilar grönytan och infiltrerar genom växtmaterialet. I skålningens botten bör ett 

underliggande dräneringslager anläggas för att undvika att marken blir sank. Detta kan 

samordnas med exempelvis en regnbädd eller annan typ av plantering för att ytterligare 

förbättra möjligheterna till växtupptag. Skålningen bör också förses med en kupolbrunn 

för bortledande av överskottsvatten. Exempelbilder på dagvattenhantering inom 

grönytor och funktionen som en multifunktionell yta ges i Figur 9-4 och Figur 9-5. 
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Figur 9-4. Dagvattenhantering i grönyta med kupolbrunn för bräddning av överskottsvatten (Haninge kommun, n.d.). 

Istället för att dagvatten leds ut via ledning, som i fotografiet, kan dagvattnet ledas ut över grönytan via ränndalar i 

exempelvis gatsten eller grus, vilket underlättar infiltrationen och minskar risken för erosion. 

 

Figur 9-5. Exempelfotografi (Haninge kommun, n.d.) med multifunktionell yta, där vatten kan ansamlas tillfälligt vid 

skyfall. Under övrig tid kan ytan användas som lek- eller vistelseyta. 

9.4. Genomsläpplig beläggning 
Som alternativ till traditionell asfalt kan en genomsläpplig beläggning användas inom 

exempelvis parkeringsytor eller trafikerade ytor med låg trafikbelastning. Exempel på 

genomsläpplig beläggning är grus, gräsarmering (Figur 9-6), beläggningar med 

genomsläppliga fogar och genomsläpplig asfalt. Beroende på lösningsval krävs olika 
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typer av underhåll. Denna lösning bidrar med flödesutjämning och rening av dagvatten. 

Vid anläggning av genomsläpplig beläggning är det viktigt att tänka på att förmågan att 

utjämna flöden kan begränsas av infiltrationskapaciteten i underliggande mark. Därför 

föreslås det i detta fall att dräneringsledningar anläggs i konstruktionens botten för att 

undvika stående vatten.  

 

Figur 9-6. Principskiss av en genomsläpplig beläggning i form av gräsarmering, hämtad från Stockholms stad 

(2020). 
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10. SAMMANTAGEN BEDÖMNING FÖR SAMTLIGA 

DELOMRÅDEN 

10.1. Flödesberäkningar 
En sammanställning av beräknade dimensionerande flöden, vid ett 10-årsregn inklusive 

klimatfaktor, i befintlig situation, planerad situation och planerad situation med åtgärder 

för halvering av flödet från fastigheterna redovisas i Tabell 10-1. 

Tabell 10-1. Beräknade dimensionerande flöden, liter/sekund, vid ett dimensionerande 10-årsregn med klimatfaktor 

inom respektive exploatörs fastigheter och summerat för de tre studerade delområdena. 

 Q10, Fenan 1 

(Ikano) 

Q10, Stjärnmotorn 2, 

Höjdmätaren 1, 

Flygkompassen 1 (Aros) 

Q10, 

Stjärnmotorn 1 

(Panzarvest) 
Q10, Tot 

Befintlig situation 151 176 41 368 

Planerad situation 161 143 39 343 

Planerad situation, halverat 
utflöde 

80 71 19 170 

 

10.2. Föroreningsberäkningar 
För att skapa en helhetsbild av detaljplanens föroreningsbelastning till recipient för 

befintlig och planerad situation har den årliga föroreningsbelastningen som beräknats 

för respektive delområde summerats. Summeringen har gjorts för befintlig situation, 

planerad situation och planerad situation med rening, se Tabell 10-2. 

Tabell 10-2. Sammanlagd föroreningsbelastning från de tre studerade delområdena Ikano, Aros och Panzarvest.  

Ämne Enhet 
Befintlig 
situation 

Planerad situation 

Före 
rening 

Efter 
rening 

Fosfor, P kg/år 1,1 1,2 0,4 

Kväve, N kg/år 15 13 6 

Bly, Pb g/år 118 55 12 

Koppar, Cu g/år 195 126 43 

Zink, Zn kg/år 0,61 0,34 0,07 

Kadmium, Cd g/år 4,4 4,0 0,7 

Krom, Cr g/år 88 44 21 

Nickel, Ni g/år 76 41 10 

SS(1) kg/år 646 328 94 

Benso(a)pyren, BaP g/år 0,34 0,13 0,03 
(3) SS: suspenderat material. 

Sammanvägningen av den beräknade föroreningsbelastningen visar på en minskad eller 

närmast årlig föroreningsbelastning för samtliga studerade ämnen i planerad situation 
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jämfört med befintlig situation, även innan hänsyn tagits till rening i föreslagna 

dagvattenanläggningar. Genom att dagvattnet omhändertas enligt förslag i denna 

utredning beräknas föroreningsbelastningen minska för samtliga studerade ämnen.  

Recipienten uppnår enligt VISS (2022) inte god status med avseende på näringsämnen, 

fysisk påverkan, PBDE, kvicksilver, TBT och PFOS. För näringsämnen anges i VISS 

(2022) att statusklassningen i hög grad är beroende av omgivande vattenförekomster 

och också av internationella överenskommelser avseende minskade utsläpp av 

näringsämnen. Detta begränsar möjligheten att uppnå god ekologisk status genom 

landbaserade åtgärder i närområdet. 

För att inte detaljplanen ska ha en negativ inverkan på möjligheterna att nå god 

ekologisk status är det positivt att dagvattnet i stor utsträckning planeras kunna 

omhändertas i planteringar och andra vegeterade lösningar. Detta innebär också goda 

möjligheter till en minskad dagvattenavrinning från området, och därigenom också en 

minskad årlig föroreningsbelastning, genom grundvattenbildning (i ytor utanför 

bjälklag) och evapotranspiration, vilket inte representeras i modellens beräkningar. Den 

faktiska föroreningsbelastningen från detaljplaneområdet blir således mindre än vad 

som visas i beräkningarna. 

Den planerade exploateringen inom detaljplaneområdet bedöms utifrån ovanstående 

resonemang inte riskera att ha en negativ påverkan på recipientens möjligheter att uppnå 

miljökvalitetsnormerna. 
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11. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

Enligt genomförda beräkningar blir det dimensionerande dagvattenflödet inom 

utredningsområdet som helhet mindre för planerad situation jämfört med för befintlig 

situation, även om inga åtgärder för dagvattenhantering införs. Detta förklaras av att 

stora delar av fastigheterna redan är exploaterade, och att det inte kommit till kännedom 

om några befintliga åtgärder för fördröjning av dagvatten inom utredningsområdet. 

Inräknat Täby kommuns krav om halvering av det dimensionerande flödet från 

fastigheter med hårdgjord yta > 1000 m2 beräknas det dimensionerande flödet för 

utredningsområdet minska ytterligare, till sammanlagt cirka 170 liter/sekund. Detta 

motsvarar en minskning med cirka 55 % jämfört med befintlig situation. 

Teoretiska beräkningar med schablonhalter visar att den årliga föroreningsbelastningen, 

med föreslagen dagvattenhantering, minskar för samtliga studerade ämnen. De 

planerade förändringarna bedöms därför inte ha någon negativ inverkan på recipientens 

möjligheter att uppnå miljökvalitetsnormerna. Den beräknade minskningen är 

förväntad, då utredningsområdet idag till övervägande del är hårdgjort och det inte finns 

några anläggningar för rening av dagvatten. 

Förslagen till anläggningar för dagvattenhantering har tagits fram utifrån målen i Täby 

kommuns riktlinjer för dagvattenhantering och fördröjning av 10 mm nederbörd. 

Riktlinjerna har tagits fram som ett led i kommunens åtagande om att god vattenstatus 

ska kunna uppnås i kommunens vattenförekomster, och genom att uppfylla riktlinjerna 

bidrar utredningsområdet till uppnåendet av detta. 

Det är viktigt att säkerställa att säkra avrinningsvägar och ytor för hantering av skyfall 

skapas inom detaljplaneområdet. Särskild vikt bör läggas vid garageinfarter och de delar 

som angränsar till Pontongränd och Rönningebäckens sträckning längs denna. Det är 

också viktigt att byggnader och mark som angränsar mot Sjöflygvägen utformas så att 

ytligt avrinnande vatten från gatan inte riskerar att tränga in i kvarteren.  

11.1. Bedömning av recipientpåverkan 
Vid bedömning av recipientpåverkan bör det noteras att detaljplaneområdet endast utgör 

ett litet bidrag till recipientens totala näringsämnestillförsel, då enligt VISS (2022) en 

betydande andel av den totala näringsämnestillförseln till recipienten Stora Värtan 

kommer från utsjön. Recipientens ekologiska status har klassats som Måttlig, där 

övergödning varit utslagsgivande. Ämnen som ej uppnår god kemisk status är bland 

annat kvicksilver, PFOS och TBT. 

De teoretiska beräkningarna med schablonhalter visar att den årliga 

föroreningsbelastningen från utredningsområdet som helhet kommer att minska med 

föreslagna dagvattenåtgärder, för samtliga studerade ämnen. De föreslagna 

förändringarna bedöms därför inte ha någon negativ inverkan på recipientens 

möjligheter att uppnå god status. 
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För att minimera uppkomsten av föroreningar rekommenderas ändå att planerade 

byggnader anläggs med takytor som byggs i material utan metaller som koppar, 

kadmium och zink. För att minska läckage av näringsämnen rekommenderas att 

grönytor, planteringar och eventuella gröna tak gödslas sparsamt. Genom att materialval 

och skötsel/gödsling tillämpas enligt ovan kan föroreningsbelastningen minskas 

ytterligare.  
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1. BAKGRUND OCH SYFTE 

Inom fastigheterna Fenan 1, Flygkompassen 1, Stjärnmotorn 1, Stjärnmotorn 2 och 

Höjdmätaren 1 i Hägernäs planeras för utbyggnad av bland annat bostäder och förskola. Som 

en del i arbetet har Structor fått i uppdrag att utföra en översiktlig kartläggning och 

beskrivning av flödesvägar som avvattnas mot de aktuella fastigheterna. Syftet är att belysa 

hur vatten idag kan strömma till och förbi de aktuella fastigheterna, och därmed kan komma 

att belasta fastigheterna, vid kraftiga skyfall. Utifrån resultaten ges allmänna 

rekommendationer för hur fastigheterna bör utformas för att åstadkomma en säker 

skyfallshantering. 

2. METOD 

Den översiktliga analysen av flödesvägar har utförts med Scalgo Live, som är en webbaserad 

modell som utifrån marknivåer visar vattnets flödesvägar och områden i terrängen där det 

riskerar att ansamlas vatten vid händelse av skyfall. I Scalgo Live finns möjlighet att utföra 

lågpunktskarteringar som visualiserar ytliga avrinningsvägar och utbredning av lågpunkter 

och instängda områden. Till skillnad mot traditionella lågpunktskarteringar tar Scalgo Lives 

metodik hänsyn till hur mycket regn som antas nå lågpunkterna, vilket gör det enklare att göra 

en bedömning av hur risken för översvämningsskador påverkas av nederbördshändelsens 

storlek. En begränsning i modellen är att det inte tar hänsyn till rinntid, vilket innebär att 

modellen beräknar totala volymer som når varje punkt och hur denna samlas upp i lågpunkter, 

snarare än vilka flöden (i liter/sekund) som genereras och hur vattnet breder ut sig längs 

rinnvägarna. Modellen tar inte heller hänsyn till ledningsnätets kapacitet eller markens 

infiltrationskapacitet. Scalgo Live baseras på Lantmäteriets nationella höjdmodell med 

upplösning 2x2 meter (för vissa regioner finns mer högupplöst data från Lantmäteriet att 

tillgå), vilket innebär en begränsning i detaljnivån där exempelvis ingen hänsyn tas till 

kantstenar. 

I föreliggande analys har de i Scalgo Live modellerade rinnstråken inom utredningsområdet 

studerats och relaterats till planerad bebyggelse. Ett platsbesök utfördes den 8 november 

2021. Under platsbesöket noterades dimensioner hos trummor och kulvertar i den å som 

passerar genom utredningsområdet och som avvattnar Rönningesjön till Stora Värtan. 

3. RESULTAT 

3.1. Befintliga kulvertar och trummor 
Vid platsbesöket den 8 november 2021 studerades bland annat den å som avvattnar 

Rönningesjön, belägen längre västerut, och passerar genom utredningsområdet, till största del 

i form av ett dike som löper längs Pontongränd mot Stora Värtan i öster. Längs sträckan 

passerar ån genom ett antal trummor och kulvertar. Ån når utredningsområdet genom en 

kulvert under E18 i väster. Läge och ungefärliga dimensioner hos kulvertar och trummor i åns 

sträckning förbi utredningsområdet redovisas i Figur 3-1 och i Tabell 3-1.  
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Figur 3-1. Läge och numrering av trummor och kulvertar i åns sträckning förbi utredningsområdet. 

Tabell 3-1. Ungefärliga dimensioner hos kulvertar och trummor, uppmätt vid platsbesöket den 8 november 2021. 

ID Bredd [cm] Höjd [cm] Kommentar 

1 190 135 Kulvert under E18 

2 95 80 

Trumma under Sjöflygvägen, sediment har 

sannolikt minskat tillgänglig höjd (angivna 

dimensioner är tillgängliga för vattenflöde) 

3 130 100 Kulvert/öppning under bro 

 

Som synes i Tabell 3-1 har kulverten under E18, ID 1, som är belägen längst uppströms, störst 

dimension av de tre kulvertar/trummor som återfinns i utredningsområdets närhet. Eftersom 

flödeskapacitet beror av (bland annat) dimension och lutning bedöms det som sannolikt att 

kulverten under E18 har kapacitet att avleda större flöden än de kulvertar och trummor som 

finns längre nedströms, inom utredningsområdet. I ett scenario där Rönningesjön och ån får 

höga vattennivåer och flöden finns således en risk att det tillförs större vattenvolymer till 

utredningsområdet än vad som kan hanteras i systemet. Detta skulle resultera i att vattnet 

ansamlas uppströms kulvertar och trummor upp till en nivå där det kan brädda över den gata, 

bro el. dyl. som orsakar dämningen. I en sådan händelse riskerar således stora vattenvolymer 

att avrinna över gatumarken. För att säkerställa att sådant skyfallsvatten inte tränger in i 
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planerade kvarter eller planerade byggnader är det därför viktigt att höjdsätta entréer och 

gårdsytor korrekt, framför allt längs Pontongränd. Vid en dämning av trumman under 

Sjöflygvägen, ID 2, finns dock också en risk att vatten, utöver att flöda över Sjöflygvägen mot 

Pontongränd, också kan brädda ut lokalt över en mindre del av Sjöflygvägens stäckning åt 

norr och söder.  

3.2. Skyfallsvägar inom utredningsområdet 
I Figur 3-2 redovisas modellerade flödesvägar inom och omkring utredningsområdet, enligt 

Scalgo Live, utifrån befintlig markanvändning. Redovisade översvämningsutbredningar avser 

50 mm nederbörd, redovisade flödesvägar illustrerar vattnets flödesvägar då alla lokala 

lågpunkter har fyllts upp. 

De kvarter som planeras uppföras av Aros Bostad, Ikano Bostadsutveckling respektive 

Panzarvest har lagts in i kartan för att illustrera rinnstråkens nuvarande sträckningar i 

förhållande till planerad bebyggelse. I figuren kan ses att utredningsområdet korsas av en 

större flödesväg längs Pontongränd, som utgörs av den å som avvattnar Rönningesjön. Utöver 

detta passerar en flödesväg över marken där de planerade kvarteren för Aros Bostad och 

Panzarvest är belägna, och en över marken där Ikano Bostadsutvecklings kvarter är beläget. 

På Sjöflygvägen väster om Aros Bostads kvarter kan också ses en mindre, grund 

vattensamling i gatumarken. När kvarteren bebyggs måste dessa flödesvägar och 

vattensamlingar tas i beaktande så att vatten inte riskerar att tränga in i byggnaderna vid 

skyfall, men också att planerad bebyggelse inte skapar nya översvämningar uppströms genom 

att befintliga skyfallsvägar skärs av. Situationen för respektive kvarter beskrivs vidare nedan. 
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Figur 3-2. Modellerade flödesvägar inom och omkring utredningsområdet, enligt Scalgo Live. 

3.2.1. Aros Bostad och Panzarvest 
Aros Bostads (Stjärnmotorn 2, Höjdmätaren 1, Flygkompassen 1) och Panzarvests 

(Stjärnmotorn 1) fastigheter behandlas här tillsammans, eftersom de är belägna direkt intill 

varandra och berörs av samma flödesvägar, se Figur 3-3. Den huvudsakliga flödesvägen som 

berör kvarteren kommer från Flygstigen i nordväst, och passerar utifrån de modellerade 

flödesvägarna idag först genom vad som planeras bli Panzarvests kvarter, och fortsätter sedan 

in till Aros Bostads planerade kvarter. Ytterligare en flödesväg ansluter till denna inom 

planerade kvarter. Direkt väster om Aros Bostads kvarter visar modellen också på en mindre 

vattensamling i Sjöflygvägen, dock med grunda vattendjup (mindre än 0,1 meter). 
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Figur 3-3. Modellerade flödesvägar som passerar planerade kvarter för Aros Bostad och Panzarvest, enligt Scalgo Live. 

3.2.2. Ikano Bostadsutveckling 
Modellerade flödesvägar inom och intill Ikano Bostadsutvecklings fastighet (Fenan 1) visas i 

Figur 3-4. Enligt modellresultaten från Scalgo Live finns en flödesväg från söder, som löper 

längs Sjöflygvägen och in mot Fenan 1 i fastighetens nordvästra ände. Avrinningen sker 

sedan i östlig riktning genom fastigheten. Enligt modellresultaten passerar skyfallsvatten från 

de hårdgjorda ytorna intill kontorshuset väster om Sjöflygvägen förbi Fenan 1 och vidare 

längs Pontongränd. 

Idag finns en stor, asfalterad lastyta centralt inom fastigheten. Denna utgör enligt modellen en 

lågpunkt, som bland annat mottar ytligt avrinnande vatten från ovan nämnda flödesväg längs 

Sjöflygvägen där vatten vid skyfall kan ansamlas med översvämningsdjup upp till cirka 0,3 

meter. Vid platsbesöket konstaterades att ytan idag avvattnas via rännstensbrunn. Endast en 

brunn observerades inom ytan. 
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Figur 3-4. Modellerade flödesvägar som passerar Ikano Bostadsutvecklings planerade kvarter, enligt Scalgo Live. 

4. REKOMMENDATIONER 

Då utredningsområdet ligger intill en å som bland annat avvattnar en sjö finns två olika 

scenarier som potentiellt kan orsaka översvämningar: 

• Vid långvariga skyfall och nederbördshändelser, med en relativt sett lägre 

nederbördsintensitet, kan det förväntas uppstå höga flöden i ån som passerar förbi 

utredningsområdet längs Pontongränd. Eftersom trummor och kulvertar intill 

utredningsområdet har mindre dimension än den uppströms belägna kulverten under 

E18 finns en risk att vatten däms upp över gatumarken. 

• Vid kortvariga, högintensiva nederbördshändelser riskerar i stället vatten att avrinna 

ytligt mot respektive fastighet längs de ovan identifierade flödesvägarna i 

Sjöflygvägen (Figur 3-3 respektive Figur 3-4). 

Baserat på ovanstående bör kvarteren planeras och utformas enligt följande principer 

avseende skyfall. Rekommendationerna sammanfattas också i Figur 4-1. Det bedöms dock 

inte vara en risk att ett ökat skyfallsflöde från Sjöflygvägen i norr och söder, till följd av att 

planerade kvarter utformas med en höjdsättning som förhindrar inströmmande vatten till 

kvartersmarken, sammanfaller med en bräddning av vattenflödet från ån. Detta eftersom 
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flödet i ån förväntas svara långsamt på nederbörd, eftersom den uppströms belägna sjön ger 

en naturlig fördröjning, och därmed brädda vid långvariga, lågintensiva skyfall. 

• Kvarterens utformning och höjdsättning, framför allt längs Aros Bostads södra gräns 

och Ikanos norra gräns, behöver ta i beaktande att den å som passerar från E18 i väster 

och vidare längs Pontongränd mot recipienten riskerar att få höga vattennivåer och 

potentiellt brädda vid långvariga skyfall. Därmed riskerar vatten att strömma in mot 

bebyggelsen norr om diket och ut över Pontongränd vidare mot bebyggelsen söder 

därom. 

• Flödesvägar som passerar genom fastigheterna beror på gatumarkens höjdsättning. 

Om gatumarken kan byggas om bör gatans höjdsättning justeras så att det skapas ett 

fall längs Sjöflygvägen från både norr och söder mot korsningen med Pontongränd, 

och utföras med kantsten mot kvarteren som bidrar till att styra ytliga flöden. Ytligt 

avrinnande dagvatten vid skyfall kommer då kunna passera till Pontongränd och det 

intilliggande diket för vidare transport mot recipient. 

• Om gatumarken inte kan byggas om behöver kvarteren utformas så att vatten kan 

tillåtas att passera genom kvarteren från de aktuella inloppspunkterna, utan att det 

skapas vattensamlingar inom gatumarken. Vattenflödet behöver då kunna passera 

genom kvarteret på ett säkert sätt, där det inte riskerar att tränga in mot byggnader 

eller andra känsliga konstruktioner. 

• Befintliga lågpunkter där det samlas vatten, exempelvis lastytan inom Ikanos fastighet 

och Sjöflygvägen direkt väster om Aros Bostads fastighet, behöver byggas bort genom 

förändrad höjdsättning eller på annat sätt tas i beaktande, exempelvis genom 

höjdsättning av omgivande entrénivåer. Med korrekt utformning av omgivande 

bebyggelse kan en bevarad lågpunkt i området för befintlig lastyta inom Ikanos 

fastighet fungera som en skyfallsyta och bidra till att uppnå Täby kommuns krav om 

magasinering av en volym motsvarande ett 100-årsregn inom fastigheten. 

• Ikano Bostadsutvecklings fastighet har befintlig bebyggelse nedströms. För att inte 

riskera att förvärra översvämningssituationen för dessa bör gårdsytan i möjligaste mån 

höjdsättas så att vatten vid skyfall avrinner ut från fastigheten i området kring dess 

nordöstra hörn och ut mot Pontongränd. Med åtgärder för skyfallshantering inom 

fastigheten, i enlighet med Täby kommuns riktlinjer för hantering av 100-årsregn, kan 

avrinningen mot nedströms belägna byggnader förväntas minska markant jämfört med 

befintlig situation. Om Pontongränds höjdsättning ses över i samband med 

byggnationen kan också avrinning från gatumarken mot ån säkerställas. 
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Figur 4-1. Allmänna rekommendationer för att åstadkomma en säker skyfallshantering inom och i anslutning till planerade 

kvarter. 
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Bilaga 2 Princip dagvattenhantering, avrinningsvägar och skyfallshantering - Ikano

Nedsänkt grönyta kan
översvämmas tillfälligt
vid skyfall. Dagvatten
från omgivande tak-
och gårdsytor översilar
grönytans slänter där
det kan infiltera.

Ytlig evakueringsväg vid
skyfall - måste höjdsättas
lägre än byggnaders
entrénivåer mot gården

Hårdgjorda gårdsytor
höjdsätts så att dagvatten
avrinner ytligt över
omgivande grönytor där det
kan översila och infiltrera.Vid
skyfall avrinner vattnet vidare
mot den nedsänkta grönytan.

Dagvatten från torgytan avleds, i
möjligaste mån ytligt, till planerad
regnbädd för rening och möjlighet till
infiltration. Torgytan höjdsätts för att
vid skyfall ge ytlig avrinning mot
planerad regnbädd med tillhörande
trädäck, som kan översvämmas vid
extrem nederbörd.

Potentiellt höga flöden längs
Pontongränd - förgårdsmark
behöver höjdsättas med fall
mot gata Höjdsättning vid garagenedfart

behöver utföras med fall mot
gata för att säkerställa att
vatten inte tränger in i garaget
från Pontongränd

Sjöflygvägen utgör transportväg
för skyfallsvatten från områden
längre söderut. Förgårdsmark
och gräns mot gata utformas för
att undvika inträngande vatten
till fastigheten.

Potentiell översvämning
inom vändzon och
parkering nordost om
fastigheten

Parkeringsyta översilar
omgivande grönytor där
höjdsättning så medger,
och samlas i övrigt upp till
underjordisk anläggning

Dagvatten från
gatuparkeringar hanteras i
intilliggande skelettjordar

Princip för hantering av takdagvatte n
Takytor som lutar mot förgårdsmark
avvattnas till regnbäddar. Takytor som
lutar mot gårdsytan avvattnas till
regnbäddar eller översilar den
nedsänkta grönytan, där vattnet ges
möjlighet att infiltrera till grundvattnet.

Avrinningsvägar dagvatten

Avrinningsvägar skyfall

Föreslagen anslutningspunkt
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Utredningsområde

Planerad markanvändning
Grönyta

Förgårdsmark

Gårdsyta

Parkering och trafikerade ytor

Tak

GC-område (allmän plats)

Teckenförklaring

Bilaga 3 - Princip dagvattenhantering, avrinningsvägar och skyfallshantering - Aros och Panzarvest

Potentiellt höga flöden längs
Sjöflygvägen - infart och mark
mot gatan behöver utformas så
att ytligt avrinnande vatten
längs gatan förhindras från att
rinna in mot planerade kvarter.

Tröskelnivå i infarten
håller vatten kvar på
Sjöflygvägen.

Gårdsytorna utformas med centralt
belägna nedsänkta grönytor som
tillfälligt kan översvämmas vid skyfall.
Vatten som inte kan kvarhållas inom
gårdarna avrinner längs säkra
skyfallsvägar mot obebyggda ytor i
omgivningen.
Tillgänglig skyfallsvolym: 25 m3

Överskottsvatten vid skyfall leds ut över
obebyggt grönområde, beläget under
Länsstyrelsens rekommenderade lägsta
rekommenderade grundläggningsnivå
för ny bebyggelse.

Potentiellt höga flöden i ån längs
Pontongränd. Höjdsättning mot
uteplatser behöver säkerställa att
vatten inte bräddar upp mot byggnader.

Trång sektion för passage av
skyfallsvatten. Viktigt med höjdsättning
som säkerställer vattentransporten ut
från kvarteret utan att det dämmer upp
mot fasad.

Planerade garagenedfarter -
marken behöver anläggas med
fall bort från ingången för att
undvika risk för inträngande
vatten i garage vid skyfall.

Grönytor utanför bjälklag (grön färg)
sänks ned med medeldjup 0,5 meter.
Tillgänglig skyfallsvolym: 150 m3

Nedsänkta regnbäddar i
förgårdsmarken renar dagvatten
och kan i den öppna överytan
magasinera vatten även vid skyfall.

Princip dagvattenhantering
Dagvatten från tak och hårdgjorda
gårdsytor leds ut över grönytor inom
gårdarna där det tillåts infiltrera och
tillgängliggörs för gårdarnas växtlighet.
Parkeringar och trafikerade ytor
höjdsätts så att dagvattnet kan ledas ut
ytligt över närliggande regnbäddar, där
det kan renas och ges möjlighet att
infiltrera till grundvattnet. Regnbäddarna
fungerar också som översvämningsytor
vid skyfall.

Avrinningsvägar dagvatten

Avrinningsvägar skyfall

Föreslagen anslutningspunkt

Överskottsvatten
från anläggningar
inom kvartersmark
där höjdsättning
försvårar självfall
mot föreslagna
anslutningspunkter
föreslås bräddas mot
ån längs
Pontongränd.Nedsänkta

grönytor mot ån,
utanför bjälklag,
sänks ned för att
kunna magasinera
skyfall som
bräddar från
gårdsytorna.



Fastighetsarea: 9735 kvm

Planteringsytor & gräs: 2226 kvm

Genomsläppliga hårdgjorda ytor : 2835kvm

Total area för genomsläppliga> ytor => 5061 => 52%

Bilaga 4 - Genomsläpplighetsberäkning delområde Ikano



Fastighetsarea
-8890 kvm

Planteringsytor
-1855 kvm

genomsläppliga
hårdgjorda ytor
-1555 kvm

total area
genomsläppliga ytor
-4470 kvm
50.3%

gröna tak
-1060 kvm

Bilaga 5 - Genomsläpplighetsberäkning delområde Aros och Panzarvest

Preliminär fördelning av gröna tak (1060 kvm).


