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Dagvattenutredning Dp Norrby södra

1.

Inledning

1.1

Bakgrund och syfte
Haninge kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Norrby, beläget intill
Drevviken och Norrbyskogen i de norra delarna av Haninge kommun. Norrby är
ett av kommunens omvandlingsområden och delas in i tre etapper; södra, mitten
och norra, Figur 1. I detta skede ska en detaljplan tas fram för den södra etappen,
ett cirka 55 hektar stort område intill Drevvikens inre del som består av ett
kuperat glesbebyggt område. I området finns skogsbeklädda höjder och lägre
områden med såväl permanentbostäder som fritidshus. Detaljplaneläggningen
syftar till att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, förbättra vägar och
kollektivtrafik, och möjliggöra ytterligare permanentbebyggelse genom
avstyckningar och större byggrätter.

Figur 1. Översiktskarta över Norrby med etappindelning (Haninge kommun 2014, Underlag
för beslut om etappordning).

1.2

Uppdragsbeskrivning
Ramböll Sverige AB har fått i uppdrag av Haninge kommun att utföra en
dagvattenutredning för detaljplan Norrby, södra etappen. Utredningen ska
beskriva avrinningsområden och förutsättningar för dagvattenhanteringen inom
planområdet med hänsyn till planerad exploatering. Utredningen omfattar även
1 av 35

Dagvattenutredning Dp Norrby södra
Unr 1320020030

beräkningar av dimensionerande flöden och föroreningar före och efter
exploatering samt förslag på utformning av dagvattenhanteringen med rening och
fördröjning. Utredningen ska beakta kommande exploatering i de två etapper som
planeras norr om denna detaljplan.

2.

Förutsättningar

2.1

Tidigare utredningar
Ramböll har tidigare utfört en dagvattenutredning, Norrby Vendelsö (2014), för
hela programområdet (samtliga tre etapper), vilken ligger till grund för denna
utredning. Utredningen undersökte de konsekvenser som den föreslagna
utbyggnaden av Norrby får på dagvattenhanteringen genom att belysa förväntade
flödesökningar och eventuella problemområden. Utredningen gav också förslag på
lämpliga ytor och metoder för att hantera dagvattnet.

2.2

Dagvattenstrategi
Haninge kommun antog en dagvattenstrategi 2005-04-04, vilken uppdaterades
och antogs av kommunfullmäktige 2010-11-15. Dagvattenstrategin omfattar mål
och riktlinjer för dagvattenhantering inom kommunen.
De fem






betydande principerna är:
bevara den naturliga vattenbalansen
undvika översvämningar
förhindra förorening av dagvattnet
rena förorenat dagvatten
utnyttja dagvattnet för att skapa vackra vattenmiljöer

Följande övergripande riktlinjer gäller för dagvattenhantering i kommunen:

Ny bebyggelse ska lokaliseras med hänsyn till den naturliga
vattenbalansen.

Föroreningskällorna ska minimeras.

Dagvattnet ska i första hand omhändertas lokalt på egen tomtmark.

I andra hand ska vattenflödet utjämnas och fördröjas innan avledning till
recipient.

Förorenat dagvatten ska renas före infiltration eller utsläpp till vattendrag.
LOD – Lokalt omhändertagande av dagvatten

Avrinningen från en tomt/markområde ska inte öka efter exploatering
jämfört med före.

Utvärdering av de geologiska förhållandena ska ligga till grund för
lokalisering och dimensionering av anläggningar.

Takvatten ska infiltreras.

Dagvatten från vägar med flera än 15 000 fordon ska renas innan
infiltration eller avledning till recipient.
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Parkeringsplatser med mer än 50 bilar ska anslutas till slam- och
oljeavskiljare.
I bygglovsprocessen ska kommunen verka för att dagvatten så långt som
möjligt omhändertas lokalt.

Ett nytt förslag för dagvattenstrategi finns framtagen 2016-05-03 och är under
beslutsprocess i kommunen.

2.3

Dimensionering
Dimensioneringen av dagvattensystemet i denna utredning grundar sig på de
funktionskrav som ställs i Svenskt Vattens publikation P110 (Svenskt Vatten
2016), se Tabell 1 nedan. I samråd med Haninge kommun har det aktuella
detaljplaneområdet bedömts motsvara tät bostadsbebyggelse. Detta innebär att
återkomsttiden för trycklinje i marknivå inte får understiga 20 år. Återkomsttiden
för marköversvämningar med skador på byggnader och anläggningar ska för alla
typer av områden överstiga 100 år.
För att ta hänsyn till ökade nederbördsintensiteter till följd av klimatförändringar
används en klimatfaktor tillsammans med de dimensionerande regnen
flödesberäkningarna för situationen efter exploatering. Baserat på under mars
2016 rådande kunskapsläge har klimatfaktorn valts till 1,25.
Tabell 1. Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem
(Svenskt Vatten 2016).

2.4

Koordinat- och höjdsystem
Denna utredning redovisas i höjdsystemet RH 2000 och koordinatsystem SWEREF
99 18 00.

2.5

Miljökrav på recipienten för dagvatten
Planområdet ingår i avrinningsområdet för Drevviken (vattenförekomst EU_CD:
SE656793-163709), som ligger inom Tyresåns sjösystem och angränsar till fyra
kommuner: Haninge, Huddinge, Stockholm och Tyresö. Sjön har en area på ca 5
km2 och består av två bassänger som förbinds av Trångsundet. Dagvatten från
bland annat bebyggelse och trafiken på Nynäsvägen, samt förekomsten av
enskilda avlopp i närområdet bidrar till föroreningsbelastningen (Miljöbarometern
2015). Drevviken omfattas av ramdirektivet för vatten och har fastställda
miljökvalitetsnormer.
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2.5.1

Miljökvalitetsnorm för vatten
Miljökvalitetsnormer, MKN, för vattenförekomster utgör kvalitetskrav. För
ytvattenförekomster syftar normerna till att uppnå hög eller god ekologisk status
och god kemisk ytvattenstatus senast den 22 december 2015, om de inte
omfattas av undantag. Undantag kan meddelas i form av tidsfrist, exempelvis god
ekologisk status 2021, eller mindre strängt krav. Som underlag för MKN har
ekologisk status eller potential samt kemisk ytvattenstatus bedömts för varje
vattenförekomst. Ekologisk status är en sammanvägning av biologiska, kemiska
och hydrologiska parametrar. Exempel på kemiska parametrar som ingår är
näringsämnen och pH. Nuvarande situation jämförs med ett ursprungligt tillstånd
för varje parameter som är unik för varje vattenförekomst. Resultatet för de olika
parametrarna vägs sedan samman i en övergripande ekologisk status för
vattenförekomsten. Ekologisk status klassificeras i fem klasser: hög, god, måttlig,
otillfredsställande och dålig status. Kemisk ytvattenstatus bestäms av gränsvärden
för 33 ämnen som är gemensamma för EU. Samtliga ämnen är miljögifter och
benämns i vattenförvaltningsarbetet som prioriterade ämnen. Exempel på
prioriterade ämnen är: kadmium, kvicksilver, tributyltenn (TBT) och flera olika
polyaromatiska kolväten (PAH). Om gränsvärdet för ett av ämnena överskrids
klaras inte kravet på god kemiska ytvattenstatusen.

2.5.2

Recipient
Drevviken har år 2009 klassats som måttlig ekologisk status med angivet
kvalitetskrav att god ekologisk status ska uppnås 2021 (VISS 2016). Den
klassades samtidigt som god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver) med
kvalitetskrav god kemisk ytvattenstatus senast år 2015. I arbetsmaterial, daterat
2016-01-15, har kvalitetskravet för god ekologisk status flyttats till 2027 och den
kemiska ytvattenstatusen har omklassificerats till uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus. Det har även adderats en tidsfrist för förekomsten av
tributyltennföreningar till 2027 samt ett undantag för förekomsten av
polybromerade difenyletrar och kvicksilver (VISS 2016).
Huvudorsaken till att Drevviken idag inte uppnår god ekologisk status är
övergödning. Drevviken har inte bedömts vara särskilt känslig för ökade
dagvattenflöden, men Tyresåns vattenområde har pekats ut som ett område med
hög översvämningsrisk (Ramböll 2014).
Drevviken är en del av Tyresåns vattenområde, vilket identifierats som ett område
med hög översvämningsrisk vid en kartering publicerad av MSB (2013). Enligt
karteringen kan höga flöden i framtiden medföra att Drevvikens vattennivå
tillfälligt stiger till +21,5 från dagens +20,0. Då området är kuperat berör
höjningen främst strandlinjen, men de högre vattennivåerna kan orsaka en
dämning i dagvattensystemet med minskad kapacitet som följd.

2.5.3

Haninge kommuns recipientklassificering
Haninge kommun har tagit fram en recipientklassificering för 34 sjöar och
vattendrag i kommunen. Klassificeringen genomfördes 2013 och bedömer
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recipientens känslighet utifrån kriterierna närsalter (N) samt organiska föreningar
och tungmetaller (OT). Recipienten klassas också utifrån dess ekologiska och
rekreativa värde. Recipientens känslighet vägs sedan mot dess klassade värden
för att komma fram till en helhetsbedömning av vattnets skyddsvärde. Den
sammanvägda bedömningen graderas på en trevärdig skala från mindre
skyddsvärd till mycket skyddsvärd. Drevviken har klassificerats till 2, vilket
innebär skyddsvärd (Tabell 2).
Förklaringar: N= Närsalter, OT=organiska föroreningar och tungmetaler,
SK=sammanvägd känslighet, E=ekologi, R= rekreation, MKN=miljökvalitetsnorm,
aro=avrinningsområde, ÖP=översiktsplan.
Tabell 2. Haninge kommuns recipientklassificering av Drevviken (Haninge kommuns
webbplats).
Känslighet

Värde

Recipient

N

OT

SK

E

R

Sammanvägd
bedömning

Kommentar

Drevviken

2

2

2

3

2

2

Vattenförekomst
med MKN, delad
med Huddinge,
Stockholm och
Tyresö
kommuner.
Ligger i Tyresåns
aro. Med EU-bad
(Vendelsö gård).

2.5.4

Förslag till riktvärden för dagvatten
Det finns i nuläget inga nationellt fastslagna riktvärden för föroreningshalter i
dagvatten. I Stockholms län togs förslag till riktvärden fram under februari 2009.
Vilket riktvärde som ska användas är bland annat beroende av var i ett
avrinningsområde utsläppet sker och storleken på recipienten. För den aktuella
utredningen används för jämförelse riktvärden på nivå 1M, vilket är den
strängaste nivån som avser utsläpp till mindre sjöar och vattendrag från
delområde med utsläpp direkt till recipient.

2.6

Skyfallsmodell
DHI har utfört en skyfallsmodellering för Haninge kommun som utreder vilka
områden som potentiellt hotas av marköversvämning vid kraftiga skyfall (Structor
2014). Modelleringen baserades på en terrängmodell över valda delar av
kommunen som belastades med ett 100-årsregn. Modellen beräknar vattnets
avrinningsvägar och uppskattar eventuella översvämningsdjup inom olika
områden. För beräkningarna används antaganden angående dagvattennätets
kapacitet och markens infiltrationsförmåga, vilket tillsammans med andra
osäkerheter innebär att modelleringen bör användas som en indikation snarare än
exakta angivelser för varje individuellt område inom kommunen.
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3.

Nulägesbeskrivning
Planområdet utgör omkring 55 hektar och angränsar till Drevviken i väst, Norrby
gärde i sydväst samt Torfastleden i öst, se Figur 2. Landskapet är delvis mycket
kuperat med gles småskalig bebyggelse i de centrala och västra delarna av
området som sträcker sig vidare norrut längs Drevviken. Området är till stora
delar skogbeklätt och bebyggelsen är insprängd i skogspartierna. De östra delarna
av området utgörs av ett oexploaterat skogsområde som breder ut sig i nordöstlig
riktning. Befintliga vägar är smala och slingrande och i huvudsak grusbeklädda.
Endast Norrbyvägen är asfalterad. Samtliga vägar saknar gång- och cykelbanor.
Höjderna inom området varierar mellan ca +21 m och +62 m, där de lägsta
områdena i huvudsak är belägna intill Drevviken.
På Norrby gärde finns ett dikessystem där dagvatten från stora delar av Haninge
passerar. Området och dess dikessystem fyller därmed en viktig fördröjande
funktion i dagvattenhanteringen. Trafikverket planerar att bygga ut en ny
trafikplats (Trafikplats Vega) från Nynäsvägen, vilken kommer ta en del ytor på
Norrby gärde i anspråk.

Figur 2. Översiktskarta över planområde Norrby södra. Planområdesgränsen är ungefärligt
markerad med vit heldragen linje.

3.1

Natur och kulturintressen
En landskapsanalys och naturvärdesbedömning har utförts i Norrby av
Ekologigruppen (2015). Området kring utloppsravinen till Drevviken i sydvästra
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delen av planområdet har klassats som naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde).
Ravinen kantas av en lövträdsbård med framförallt klibbal som skuggar
vattendraget. I området har inga rödlistade arter hittats men det har bedömts ha
goda förutsättningar som livsmiljö för vissa arter.
I öster tangerar planområdesgränsen ytterligare ett område som klassats som
påtagligt naturvärde. Området ligger i den sydvästra delen av Norrbyskogen och
består av blandsumpskog med inslag av äldre träd och hålträd, se vidare avsnitt
3.1.1. I området har förekomst av signal- och indikatorarterna traslav och
punktlav påträffats.
I övrigt återfinns de områden som bedöms ha högst skyddsvärde främst i de östra
delarna av planområdet i de äldre skogspartierna i Norrbyskogen med
barrblandskog samt i ett par skogspartier i planområdets centrala del. I de senare
återfinns gammal hällmarkstallskog med värde för fåglar samt triviallövskog med
värde för insekter och fåglar. Områdena har klassats som naturvärdesklass 4
(visst naturvärde), och Norrbyskogen bedöms även fungera som en viktig
spridningslänk. Norrbyskogen har enligt utredningen exempelvis viktiga kopplingar
till Tyrestakilen och Hanvedenkilen.
3.1.1

Sumpskogsområden
I Norrby finns ett antal sumpskogsområden i lokala lågpunkter. Många djur och
växter är beroende av dessa miljöer och de är därför viktiga för den biologiska
mångfalden. Sankområden fyller också en funktion för utjämning av
ytavvattningen och har en renande effekt genom naturliga nedbrytningsprocesser.
Sumpskogar är känsliga för förändringar i vattentillförseln, men de sumpskogar
som ligger inom planområdena bedöms av Ekologigruppen (2015) vara starkt
hydrologiskt påverkade i dagsläget och det är osäkert om de är vattenfyllda annat
än vid mycket blöta perioder. Sumpskogarna bedöms ändå fylla en viktig funktion
för områdets groddjur.
Samtliga sumpskogsområden är belägna inom de senare etapperna av
utbyggnaden av Norrby. Ett av de föreslagna exploateringsområdena i den
nordöstra delen av planområdet (i område 3) för aktuell etapp redovisas dock på
mark som angränsar till ett sumpskogsområde. Om sumpskogsområdet byggs
igen eller på annat sätt tas i anspråk vid byggnation bör det kompenseras för med
motsvarande fördröjningsvolym. Om sumpskogsområdet ska bevaras bör det
säkerställas att tillrinningen till området är tillräcklig även efter exploateringen.

3.1.2

Fornlämningar
Det finns enligt Riksantikvarieämbetets databas fem fornlämningar inom
planområdet och ytterligare två i utkanterna av Norrby gärde söder om
planområdet, Figur 3.
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Figur 3. Fornlämningar inom och omkring planområdet, hämtat från Riksantikvarieämbetets
databas Fornsök.

3.2

Jordarter, geoteknik och grundvatten
Enligt SGU:s jordartskarta består jordarterna i de lägre belägna delarna av
området av glacial- och postglacial lera, medan de topografiska höjdpartierna
består av berg i dagen med inslag av sandig morän, Figur 4. Ingen undersökning
av lerlagrens egenskaper har gjorts, men de kan enligt ett geotekniskt PM
upprättat av WSP (2016) förutsättas bestå av främst fast lera med en viss
förekomst av lösare lera i de plana, lägre delarna. Enligt SGU:s jorddjupskarta
varierar djupet till berg generellt mellan 0-3 m, men det kan ställvis finnas
områden med mäktigare jordlager. Grundvattennivån i området bedöms i WSP
geotekniska utredning (2016) ligga mellan 0,5-2 meters under markytan. I
samma utredning bedöms det främst finnas förutsättningar för skred och ras i
området intill Drevviken samt i befintliga bäckraviner vid Gamla Norrbyvägen och
Sjövägen (WSP 2016).
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Figur 4. SGU:s jordartskarta över området. Planområdet ungefärligt markerad med svart
streckad linje.

3.3

Avrinningsområden
Planområdet kan delas in i tre huvudavrinningsområden (nedan benämnda
område 1, område 2 och område 3) med utlopp i Drevviken via större eller mindre
diken, diffus avrinning utmed strandkanten eller avrinning mot en bäckfåra i den
norra delen av Norrby. Område 1 och 2 kan delas in i mindre
delavrinningsområden. Avrinningsområden och delavrinningsområden inom
planområdet visas i Figur 5.
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Figur 5. Översikt över avrinningsområden till respektive utlopp (röda markeringar).
Planområdesgränsen markerad med rosa linje. Grönt område avrinner mot ravinen i söder
via dikessystem i Norrby Gärde, orange område avrinner via mindre diken eller diffust mot
Drevviken och rött område avrinner mot en bäckfåra i norra Norrby.
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3.3.1

Område 1
Område 1 avrinner mot befintliga diken i Norrby gärde, söder om planområdet,
och vidare mot en utloppsravin i sydvästra delen av planområdet, Figur 6. Inom
området sker avvattningen främst genom vägdiken som leder dagvattnet till
Smultronvägen och Norrbyvägen i söder där det via totalt fem vägtrummor leds ut
till diken på Norrby gärde. Terrängen är relativt kuperad i öster och nordost men
flackar ut i de västra delarna närmare Drevviken och i sydost mot Torfastleden. I
områdets sydöstra del, i delavrinningsområde D, finns en lågpunkt i terrängen.

Figur 6. Avrinningssituation för område 1 innan utbyggnad.
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3.3.2

Område 2
Område 2 avrinner direkt mot Drevviken via vägdiken eller genom diffus avrinning
över tomtmark. Avrinningsområdet sträcker sig delvis utanför
planområdesgränsen, och område 2 mottar därför även dagvatten från en yta norr
om det aktuella planområdet, Figur 7. Denna yta ingår i beräkningarna för detta
område. Inom område 2B finns ett par fastigheter som tidigare upplevt problem
med dagvatten då en kulvert under ett garage orsakat dämning uppströms: OppNorrby 2:316 och Opp-Norrby 2:135. Kulverten med dimension 500 mm har
försökt filmats men utan framgång. Området uppströms utmed Norrbyvägen,
delvis utanför planområdet utgör en lågpunkt. Fastigheterna ligger i nära
anslutning till den ravin som avvattnar delavrinningsområdet till Drevviken.

Figur 7. Avrinningsområde för område 2 innan utbyggnad.
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3.3.3

Område 3
Område 3 avrinner österut från planområdet till ett större naturområde och har
sitt slutliga utlopp i en meandrande bäckfåra i norra Norrby. Avrinningen från
område 3 sker diffust genom naturmark, men längre nedströms samlas vattnet i
diken som slutligen mynnar i bäckfåran. Inom naturområdet förekommer idag ett
antal lågpunkter med sumpskogar. Området är i allmänhet kuperat med flackare
partier i söder samt i nordost. I sydost sträcker sig avrinningsområdet delvis
utanför planområdesgränsen och område 3 mottar därför även en del passerande
dagvatten utifrån. Avrinningssituationen för område 3 innan utbyggnad visas i
Figur 8.

Figur 8. Avrinningssituation för område 3 innan utbyggnad.

3.4

Markavvattningsföretag
Enligt Länsstyrelsens WebbGIS finns inga markavvattningsföretag i planområdet,
dock finns ett sjösänkningföretag (Flaten-Långsjön-Drevviken) som berör diken
och utlopp till Drevviken, till exempel utloppsravinen där dagvatten från område 1
mynnar i Drevviken. Företaget som är från 1864 har bildats genom förrättning och
är därmed juridiskt bindande. Företaget reglerar sänkningen av vattennivån i
nämnda sjöar och skapades för att utdika och torrlägga i syfte att skapa bättre
förhållanden för dåvarande jordbruk och göra marken mer användbar
(Länsstyrelsens webbplats).
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Det finns även ett flertal markavvattningsföretag inom det område i Norrby som
planläggs i mellersta och norra etapperna. Vissa av dessa kan eventuellt komma
att beröras av de planerade förändringarna inom det aktuella planområdet, då en
mindre del av dagvattnet avrinner i riktning mot dem. Haninge kommun har redan
inlett processen för att få dessa upphävda.

3.5

Befintliga ledningar
Generellt avvattnas befintliga vägar och lågpunkter idag via diken. En del
dikesstråk finns redovisade på baskartan, dock inte alla. Vid fältbesök den 9 april
2016 noterades att en del dikessträckor var mer eller mindre igenvuxna och har
låg kapacitet. På några kortare sträckor leds dagvatten i ledning innan det går
över i öppet dike igen.

4.

Beräknade flöden för nuläget
Beräkning av dimensionerande flöden har utförts för 20- och 100-årsregn. Vid
beräkningarna för situationen före förtätning har ingen klimatfaktor använts.

4.1

Markanvändning
Planområdet utgörs idag främst av gles villabebyggelse samt områden med
naturmark. Område 1 och område 2 har en relativt likartad exploateringsgrad
medan område 3, med undantag för två villor i nordväst, består av naturmark.
De avrinningskoefficienter som använts för de olika markanvändningstyperna har
baserats på rekommendationer i Svenskt Vattens publikation P110. För de
bebyggda delarna har avrinningskoefficienten före exploateringen satts till 0,3
baserat på att området utgörs av gles villabebyggelse i kuperad terräng med berg
i dagen. Baserat på ovan nämnda terrängförhållanden har avrinningskoefficienten
för naturmark satts till 0,1. Markanvändning, sammanvägda
avrinningskoefficienter och reducerad area för respektive delområde före
exploatering redovisas i Tabell 3.
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Tabell 3. Markanvändning, avrinningskoefficienter och beräknad reducerad yta inom området
före exploatering.
Område

Total
area
[ha]

Villabebyggelse
[ha]

Naturmark
[ha]

Total
avrinningskoefficient
[-]

Reducerad
area1
[ha]

A

8,8

7,8

1,0

0,28

2,4

B

4,3

4,3

-

0,30

1,3

C

9,0

6,0

3,0

0,23

2,1

D

12,2

7,0

5,2

0,22

2,6

1

2
A

2,7

2,7

-

0,30

0,8

B

14,0

11,6

2,4

0,27

3,7

3

8,9

0,5

8,4

0,11

1,00

1

4.2

Reducerad area = area x avrinningskoefficient

Flödesberäkningar
Nedan redovisas översiktliga beräkningar för dimensionerande flöden till
planområdets utloppspunkter, inklusive huvudutloppet som utgörs av ravinen vid
Norrby gärde.
Flödesberäkningar har utförts med rationella metoden för att uppskatta
dagvattenavrinningen från området. Den matematiska formel som beskriver den
rationella metoden ges av Ekvation 1 nedan (Svenskt Vatten, 2016).
𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟 ) ∙ 𝑘𝑓

(1)

qdim är det dimensionerande flödet (l/s), A är avrinningsområdets area (ha), φ är
avrinningskoefficienten (-) och i(tr) är den dimensionerande regnintensiteten
(l/s,ha), beräknad med Dahlström 2010 (Svenskt Vatten 2011). tr står för regnets
varaktighet vilken i rationella metoden likställs med områdets rinntid, tc(s), och kf
är klimatfaktorn (-) som används för att kompensera för framtida
klimatförändringar.
Rinntiden avser den tid det tar för hela området att bidra till flödet i
beräkningspunkten. Rinntider har uppskattats för varje delavrinningsområde
utifrån den längsta sträcka som vattnet rinner i varje delområde och
vattenhastigheter i olika typer av avledning, hämtade från Svenskt Vattens
publikation P110 (Svenskt Vatten 2016), se Tabell 4 nedan.
Den dimensionerande regnintensiteten väljs så att angivna funktionskrav i
Svenskt Vattens publikation P110 uppfylls. För det aktuella området innebär detta
att återkomsttiden för trycklinje i marknivå inte får understiga 20 år och att
återkomsttiden för skador på byggnader inte får understiga 100 år.
Regnvaraktigheten har ansatts efter rinntiden.
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Tabell 4. Använda vattenhastigheter i olika typer av avledning (Svenskt Vatten 2016)
Vattenhastighet [m/s]

4.2.1

Mark

Dike

Ledning

0,1

0,5

1,5

Område 1 - avrinning mot ravinen från Norrby gärde
Beräkningspunkter för dimensionerande flöden från område 1 har satts vid
respektive delområdes utlopp. De varierande rinntiderna ger olika
dimensionerande regnvaraktigheter och regnintensiteter för de olika
delavrinningsområdena.
De beräknade rinntiderna med motsvarande regnintensiteter för regn med 20respektive 100 års återkomsttid visas i Tabell 5. Beräknade dimensionerande
flöden redovias i samma tabell.
Tabell 5. Beräknad rinntid (dimensionerande varaktighet), motsvarade regnintensitet och
beräknade dimensionerande flöden.
Rinntid
[min]

Regnintensitet,
Å=20 [l/s, ha]

Flöde, Å=20
[l/s]

Regnintensitet,
Å=100 [l/s, ha]

Flöde, Å=100
[l/s]

Område 1

4.2.2

A

20

190

464

323

791

B

10

287

373

489

635

C

50

102

213

173

362

D

30

145

380

247

648

Område 2 - diffus avrinning mot Drevviken
Beräkningspunkter för dimensionerande flöden från område 2 har för delområde B
satts vid delområdets utlopp. För delområde A, som i stort avrinner diffust mot
Drevviken, har beräkningspunkten satts i den punkt intill Drevviken där rinntiden
beräknats vara längst. De varierande rinntiderna ger olika dimensionerande
regnvaraktigheter och regnintensiteter för de olika delavrinningsområdena.
De beräknade rinntiderna med motsvarande regnintensiteter för regn med 20respektive 100 års återkomsttid visas i Tabell 6. Beräknade dimensionerande
flöden redovisas i samma tabell.
Tabell 6. Beräknad rinntid (dimensionerande varaktighet), motsvarade regnintensitet och
beräknade dimensionerande flöden.
Rinntid
[min]

Regnintensitet,
Å=20[l/s, ha]

Flöde, Å=20
[l/s]

Regnintensitet,
Å=100 [l/s, ha]

Flöde, Å=100
[l/s]

Område 2

4.2.3

A

20

190

154

323

263

B

20

190

708

323

1206

Område 3 – mot bäckfåran vid Hagtornsvägen
Beräkningspunkten för dimensionerande flöden från område 3 har satts i den
punkt i områdets nordöstra del där rinntiden har beräknats vara längst. Rinntiden
för området har beräknats till 60 min.
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De beräknade rinntiderna med motsvarande regnintensiteter för regn med 20respektive 100 års återkomsttid visas i Tabell 7. Beräknade dimensionerande
flöden redoviasas i samma tabell.
Tabell 7. Beräknad rinntid (dimensionerande varatighet) och motsvarande regnintensiteter
för 20-årsregn och 100-årsregn för område 3.
Rinntid
[min]
Område 3

5.

60

Regnintensitet,
Å=20[l/s, ha]
89

Flöde, Å=20
[l/s]
89

Regnintensitet,
Å=100 [l/s, ha]

Flöde, Å=100
[l/s]

151

151

Framtida utformning
Den planerade bebyggelseutvecklingen syftar till att utveckla Norrbyområdet mot
ett villaområde för permanentboende. Detta innebär en förtätning av redan
bebyggda områden genom avstyckning av tomter, men även att befintliga
naturmarksområden tas i anspråk för ny bebyggelse. I den östra delen av
planområdet intill Norrbyskogen planeras för tätare bostadsbebyggelse i form av
radhus och kedjehus på vad som i dagsläget är naturmark. Det planeras också för
en förskola inom den centrala delen av planområdet i korsningen
Norrbyvägen/Bygdevägen. En karta med planerad bebyggelse visas i Figur 9.
I samband med nyexploateringen kommer Norrbyvägen att breddas och byggas ut
med gång- och cykelbana. Förutsättningarna för kollektivtrafik kommer att
förbättras. Även lokalgatunätet kommer att byggas ut för att möjliggöra
avstyckningar av tomter och byggnation av nya bostadsområden.
En del av den yta som före exploatering tillhör delområde 1A (grönmarkerad yta i
Figur 9) planeras att efter exploatering istället avledas söderut längs
Norrbyvägen, och utgör då istället en del av område 1C. Efter exploatering
planeras även ett område inom område 2A att avledas till 1A (blåmarkerad yta i
Figur 9).
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Figur 9. Karta över planområdet (rosa linje) med avrinningsområden markerade i svart och
planerad bebyggelse markerad med rött och lila. Grönmarkerad yta ingick före exploatering i
område 1A men planeras efter exploatering att avledas söderut längs Norrbyvägen och ingår
därför i område 1C efter exploatering. Blåmarkerad yta ingick före exploatering i område 2A
men avvattnas efter exploatering till område 1A.

6.

Beräknade flöden för utbyggd detaljplan
Beräkning av dimensionerande flöden vid utbyggd detaljplan har utförts för 20årsregn respektive 100-årsregn, båda med klimatfaktor.

6.1

Markanvändning
Markanvändningen inom planområdet kommer att förändras dels genom
förtätning av befintlig bebyggelse och dels genom att nya bostadsområden skapas
på vad som idag är naturmark. Inom område 1 sker en generell förtätning av
dagens villabebyggelse genom nybyggnation av bland annat villor, kedjehus,
radhus samt en förskola. Inom område 2 planeras för tillkommande villor och
kedjehus insprängt i befintlig bebyggelse samt i ett obebyggt område i öster.
Inom område 3 planeras uppförande av mindre villatomter, kedjehus och radhus.
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Ytor för respektive markanvändning inom planområdet efter nyexploatering
redovisas i Tabell 8.
Inom den förtätade villabebyggelsen kommer tomtarealen generellt att reduceras
medan hårdgörningsgraden ökar, vilket innebär att dagvattenbildningen förväntas
öka. Avrinningskoefficienten för de delar av området där villabebyggelsen förtätas
har därför satts till 0,45, enligt vad som specificeras i Svenskt Vattens publikation
P110 för villatomter med en area mindre än 1000 m2 i kuperad terräng. Arealen
hos de planerade villatomterna inom planområdet är i många fall något större än
1000 m2, men avrinningskoefficienten har ändå satts till 0,45 på grund av den
kuperade terrängen samt den stora förekomsten berg i dagen. För de delar av
villaområdet där ingen förtätning sker används avrinningskoefficienten 0,3. För
radhus och kedjehus har avrinningskoefficienten satts till 0,6 och för
förskoleområdet till 0,7, enligt Svenskt Vattens rekommendationer.
Tabell 8. Markanvändning, avrinningskoefficienter och beräknad reducerad yta inom området
efter exploatering.
Område

Total
area
[ha]

Villor,
ingen
förtätning
[ha]

Naturmark
[ha]

Villor,
tätbebyggt
[ha]

Radhus/
kedjehus
[ha]

Förskola
[ha]

Total
Avrkoeff.
[ha]

A

7,9

3,1

-

3,9

-

1,0

0,42

B

4,3

1,5

-

2,0

0,8

-

0,43

C

11,1

4,8

0,4

3,4

2,5

-

0,40

D

12,2

1,7

1,5

5,4

3,6

-

0,43

1

2

6.2

A

1,5

1,5

-

-

-

-

0,30

B

14,1

10,3

1,9

1,4

0,4

-

0,30

3

8,9

0,5

4,4

0,3

3,8

-

0,33

Flödesberäkningar
Nedan redovisas översiktliga beräkningar för dimensionerande flöden till
planområdets utloppspunkter efter utbyggd detaljplan.

6.2.1

Område 1 - avrinning mot ravinen från Norrby gärde
Vid beräkning av rinntider efter exploatering för område 1 har det antagits att allt
dagvatten avrinner till ledning vilket ger en längsta rinntid på 10 minuter.
Dagvatten från vägar planeras dock delvis att avvattnas till dike varpå flödet blir
något överskattat. Regnintensiteter för regn med 20- respektive 100 års
återkomsttid, inklusive klimatfaktor 1,25 visas i Tabell 9. I samma tabell redovisas
också beräknade dimensionerande flöden från delavrinningsområdena.
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Tabell 9. Uppskattad rinntid (dimensionerande varaktighet), motsvarade regnintensitet och
beräknade dimensionerande flöden. Klimatfaktor 1,25 har använts.
Reducerad
area [ha]

Rinntid
[min]

Regnintensitet,
Å=20[l/s, ha]

A

3,4

10

358

B

1,9

10

358

C

4,5

10

D

5,3

10

Flöde,
Å=20
[l/s]

Regnintensitet,
Å=100 [l/s, ha]

Flöde,
Å=100
[l/s]

1199

611

2045

664

611

1132

358

1612

611

2749

358

1880

611

3206

Område 1

6.2.2

Område 2 - diffus avrinning mot Drevviken
Rinntiderna för respektive delavrinningsområde har beräknats bli 10 minuter efter
exploatering. De beräknade dimensionerande flödena från delavrinningsområdena
samt 100-årsflöden för respektive delområde redovisas i Tabell 10.
Tabell 10. Uppskattad rinntid (dimensionerande varaktighet), motsvarade regnintensitet och
beräknade dimensionerande flöden. Klimatfaktor 1,25 har använts.
Reducerad
area [ha]

Rinntid
[min]

Regnintensitet,
Å=20[l/s, ha]

Flöde,
Å=20
[l/s]

Regnintensitet,
Å=100 [l/s,
ha]

A

0,5

10

B

4,2

10

Flöde,
Å=100
[l/s]

358

163

611

278

358

1491

611

2543

Område 2

6.2.3

Område 3 – Mot bäckfåran vid Hagtornsvägen
Rinntiden för område 3 har beräknats till 20 min efter exploatering.
Regnintensiteterna för regn med 20 minuters varaktighet och 20- respektive 100
års återkomsttid visas i Tabell 11. Beräknade dimensionerande flöden från
området för dessa regn redovisas i samma tabell.
Tabell 11. Uppskattad rinntid (dimensionerande varaktighet), motsvarade regnintensitet och
beräknade dimensionerande flöden. Klimatfaktor 1,25 har använts.
Reducerad
area [ha]

Rinntid
[min]

Regnintensitet,
Å=20[l/s, ha]

Flöde,
Å=20
[l/s]

Regnintensitet,
Å=100 [l/s,
ha]

3,0

20

237

704

404

Område 3

6.3

Flöde,
Å=100
[l/s]
1199

Beräkning av fördröjningsvolymer
Enligt Haninge kommuns dagvattenstrategi ska avrinningen från ett område inte
öka till följd av exploatering. Detta innebär att dagvattnet behöver fördröjas inom
planområdet. Beräkning av fördröjningsvolymer har utförts enligt Dahlström
(2010) och beräkningsbilaga 10.6 till Svenskt Vattens publikation P110. Med
hänsyn till dagvattenstrategin baseras beräkningarna på att dagvattenflödet från
området efter exploatering vid 20-årsregn med klimatfaktor inte får öka jämfört
med det dimensionerande dagvattenflödet före exploatering för ett 20-årsregn
utan klimatfaktor.
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Generellt har fördröjningsvolymerna beräknats utifrån det dimensionerande flödet
från vart och ett av delområdena.
För delområde 1B och 1C föreslås dock en gemensam fördröjningsanläggning på
Norrby gärde, se vidare kapitel 9.3.1. En mindre del av område 1C, ca 1,3 ha, (se
gulmarkerat område i Figur 12) kan troligen höjdmässigt inte ledas till den
gemensamma dammen utan måste ledas över vägen längre österut och fördröjas i
dikessystemet separat. Denna yta har således inte räknats med vid beräkning av
fördröjningsvolymer.
Vid beräkning av den erforderliga fördröjningsvolymen för delområde 1B och 1C
har utsläppsvillkoret satts till det största flöde före exploatering från dessa två
delområden tillsammans, som med befintlig markanvändning når den föreslagna
fördröjningsanläggningen. Vid 20-årsregn med 10 minuters varaktighet har endast
område B nått fram till inloppspunkten till magasinet. Det ger ett flöde om ca 370
l/s. Efter 30 min deltar även de bebyggda delarna av område 1C vilket ger ett
flöde om ca 450 l/s. Vid 50 minuters varaktighet bidrar hela område 1B och C med
ett flöde om 345 l/s. Det tillåtna utflödet från dammen blir således 450 l/s. Efter
exploatering har avrinningsområdena till viss del ändrats. Områdena avvattnas via
ledningar och den längsta rinntiden har beräknats till 10 min. Se bilaga 1 för
beräkning av utsläppsvillkor.
Beräknade erforderliga fördröjningsvolymer för respektive delavrinningsområde
presenteras i Tabell 12.
Tabell 12. Erforderliga fördröjningsvolymer före respektive delområde.
Område

Fördröjningsvolym [m3]

Ansluten
reducerad area [ha]

Tillåtet utflöde [l/s]

A

3,4

460

470

B+C*

5,8

450

1250

D

5,3

380

1170

A

0,5

150

13

B

4,2

710

470

3

3,0

90

960

1

2

*Utan mindre del av delområde 1C som ej kan ledas till damm (se gulmarkerad yta i Figur 12)

7.

Föroreningsberäkningar
Beräkningar av föroreningar före och efter exploatering har utförts med hjälp av
dagvattenmodellen StormTacs webbapplikation (version v16.2.3) och omfattar
schablonkoncentrationer av dagvattenföroreningar med olika markanvändning
baserade på provtagningar. Schablonhalterna motsvarar årsmedelkoncentrationer
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och är baserade på en årsmedelnederbörd om 636 mm. Modellen omfattar
dagvatten och basflöde (inläckande grundvatten) till recipienten och ger en
årsmedelkoncentrations på dagvattnets föroreningsmängd samt årlig
massbelastning. De ämnen som beräknats är näringsämnena kväve och fosfor,
tungmetaller (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Hg), partiklar (SS) och olja.

7.1

Föroreningar före och efter exploatering
I föroreningsberäkningarna före exploatering har de redan bebyggda områdena
ansatts till fritidshusområden. Detta innebär att ytornas föroreningsbelastning
baseras på schablonhalter från fritidshusområden med enskilda avlopp,
inkluderande byggnader och trafikerade ytor.
I beräkningarna efter exploatering har de redan bebyggda områdena ansatts som
villaområde och områden med planerad bebyggelse har ansatts som
villabebyggelse, radhusområde respektive skolområde.
En trafikutredning för hela Norrby omvandlingsområde har utförts av Ramböll
(2016-02-02). I trafikutredningen har Norrbyvägen beräknats belastas med ca
3 700 fordon per dygn efter exploatering av samtliga tre etapper i utbyggnaden av
Norrby. I föroreningsberäkningarna efter exploatering har därför Norrbyvägen
ansatts till vägyta med en årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på 3 700 fordon per dygn i
StormTac. I beräkningarna före exploatering har vägen inte beräknats separat
utan ingår i markanvändningen ”fritidshusområde” då vägen är smalare och
mindre trafikerad.
Beräknat föroreningsinnehåll i dagvattnet före och efter exploatering redovisas i
Tabell 13 tillsammans med riktvärde nivå 1M för jämförelse.
Tabell 13. Beräknat föroreningsinnehåll (årsmedel) i dagvattnet före och efter exploatering
före rening. Dessa jämförs med riktvärde 1M. Gråmarkering markerar de halter som
överskrider riktvärdet.
Ämne

Koncentration före
exploatering

Koncentration efter
exploatering

Riktvärde 1M

P [mg/l]

0,140

0,160

0,160

N [mg/l]

3

1

2

Pb [µg/l]

3

7

8

Cu [µg/l]

12

17

18

Zn [µg/l]

47

62

75

Cd [µg/l]

0,3

0,4

0,4

Cr [µg/l]

1

4

10

Ni [µg/l]

3

5

15

Hg [µg/l]

0,01

0,02

0,03

SS [mg/l]

30

35

40

Olja [mg/l]

0,1

0,4

0,4

Beräknad årlig mängd föroreningar i dagvattnet före och efter exploatering före
rening redovisas i Tabell 14. I tabellen redovisas även uppskattad reningseffekt i
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dagvattendammar (StormTac:s databas, 2016-11-29) samt beräknad årlig mängd
föroreningar efter rening i damm.

Tabell 14. Beräknad årlig mängd föroreningar i dagvattnet före rening före och efter
exploatering, reningseffekt i dammarna samt beräknad årlig mängd föroreningar efter
rening.
Ämne

Före exploatering
[kg/år]

Efter exploatering
[kg/år]

Reduktion i damm
[%]

Efter rening efter
exploatering
[kg/år]

P

13

21

55

9

N

240

180

35

117

Pb

0,29

0,95

75

0,24

Cu

1,2

2,2

65

0,8

Zn

4,5

8,1

50

4,0

Cd

0,025

0,047

80

<0,01

Cr

0,11

0,47

60

0,19

Ni

0,31

0,67

85

0,10

Hg

<0,001

0,002

30

0,001

SS

2900

4600

80

920

7

46

80

9

Olja

Föroreningskoncentrationerna efter exploatering ökar för samtliga ämnen utom
kväve. De ökade koncentrationerna förklaras av en större andel hårdgjorda ytor
samt en ökad trafikintensitet inom planområdet. Minskningen i halterna av kväve,
som före exploatering översteg riktvärdet, beror på att enskilda avlopp ersätts
med kommunalt VA när området byggs ut. För samtliga ämnen ligger
koncentrationerna efter exploatering under riktvärdet. Den årliga mängden
föroreningar ökar efter exploatering för samtliga ämnen utom kväve. De ökade
mängderna förklaras av en kombination av högre föroreningskoncentrationer och
ökad dagvattenbildning. Föroreningsberäkningarna efter rening indikerar att den
årliga mängden föroreningar är mindre eller likvärdig för alla beräknade ämnen
förutom för krom där mängden beräknats öka något.

8.

Allmänt om dagvattenhantering inom detaljplanen
Dagvattenhanteringen inom området ska ske så att flödet ut från området vid
dimensionerande regn inte ökar jämfört med dagsläget. Enligt vattendirektivet får
inte heller recipientens status försämras.
Enligt Haninge kommuns dagvattenstrategi ska dagvatten i första hand infiltreras
och i andra hand fördröjas.
Geologin inom detaljplaneområdet möjliggör inte någon större infiltration så fokus
på dagvattenhanteringen inom planområdet bör vara på fördröjning.
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8.1

Avskärande diken
Då marken inom området delvis är mycket brant kommer avskärande diken
behövas vid fastighetsgräns för att säkerställa att dagvatten från högt belägna
områden inte belastar tomter nedströms.

8.2

Höjdsättning och extrema regn
Vid kraftigare regn än dimensionerande 20-årsregn kommer ytvatten att följa
markens topografi. Höjdsättning och utformning av detaljplaneområdet måste
därför ske på ett sådant sätt att nya byggnader och anläggningar inte tar skada
vid marköversvämningar. Tydliga lågstråk bör skapas för att säkerställa att
avledning av dagvatten kan ske på ett säkert sätt även vid extrema
nederbördssituationer när dagvattensystemet är fullt.
Lågstråk bör utgöras av de vägar och gator som löper inom området. Vid
höjdsättning av området är det därför viktigt att nya vägar anläggs lägre än
omgivande fastighetsmark. Vägarna fungerar då som sekundära avrinningsvägar
dit vatten kan avrinna ytligt från fastigheterna, vilket gör att problem med
översvämningar och fuktskador på hus kan undvikas.
Det bör också säkerställas att inga instängda partier eller lokala lågpunkter skapas
i samband med byggnation. Vid behov bör marken fyllas upp för att undvika
sådana. Detta ska dock göras utan att man skapar problem för befintliga
områden. Flera av de lågpunkter där fastighetsägare upplever problem är belägna
inom fastighetsmark, varpå en ändrad höjdsättning av vägar inte löser problemen.
Dagvattenflöden kommer vid ett 100-årsregn att följa markens topografi. I Figur
10 som visar en bild från DHI:s skyfallsmodellering kan man se vart vatten
ansamlas idag med dagens marknivåer. Vattendjupet i berörda områden som
redovisas i figuren kommer att öka med en ökad andel hårdgjorda ytor.
För det aktuella planområdet visar modellen att översvämningar på mer än 1 m
kan förekomma i vissa mindre delområden vid ett 100-årsregn, främst intill
korsningen Torfastleden/Smultronvägen, vid ett lågt område längs
Norrbyvägen/Sjövägen samt i vissa isolerade mindre ytor inom planområdet.
Längs planområdets östra gräns finns också ett område med potentiell
översvämningsrisk som dock delvis ligger utanför planområdesgränsen. I Figur 10
kan ses att de ovan nämnda områdena är de delar av planområdet som i störst
utsträckning berörs av risk för översvämning vid extremregn.
Skyfallsanalysen visar också att vatten samlas i vägdiken i planområdets södra,
sydvästra och sydöstra delar. Ett större område på Norrby gärde riskerar också att
översvämmas, med ett modellerat översvämningsdjup upp till 0,5 m.
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Figur 10. Karta över maximala vattendjup vid ett 100-årsregn utifrån skyfallsmodell av DHI
(Structor 2014).

En senare skyfallsmodellering, där delar av detaljplaneområdet Norrby ingår, har
utförts av WSP (2015) i samband med Länsstyrelsen Stockholms pilotprojekt
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gällande skyfallskartering. Resultaten från WSPs skyfallsmodellering visar på
mindre översvämmade arealer vid ett 100-årsregn än vad som var fallet för DHIs
modell. Skillnaden är särskilt utmärkande på Norrby gärde, där DHIs
skyfallsmodell indikerar att betydligt större arealer omkring dikena översvämmas.

8.3

Materialval
För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör man välja material som inte
innehåller miljöskadliga ämnen. Kända material som avger föroreningar är t ex
takbeläggning, belysningsstolpar och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt
innehåller zink. Plastbelagda plåttak avger organiska föroreningar.

9.

Föreslagna dagvattenåtgärder
Då det är svårt att föreskriva och reglera hur dagvatten hanteras inom
fastighetsmark behöver ytor avsättas inom planen, avsedda för fördröjning av
dagvatten. I följande kapitel ges rekommendationer på hur fördröjning kan skapas
både på fastighetsmark och vid vägområde samt lämpliga allmänna ytor som bör
avsättas för fördröjning.

9.1

Dagvattenhantering på tomtmark
Även om underliggande jordarter inte lämpar sig för infiltration finns det flera sätt
att minska och fördröja dagvattenflöden på tomtmark. Det planeras för
verksamhetsområde för dagvatten inom området vilket innebär att tomterna
erbjuds dagvattenserviser till dagvattennätet. Takvatten bör dock om möjligt inte
anslutas direkt på ledning utan fördröjning, se Figur 11. Om det inom en tomt
finns särskilt blöta lågpunkter kan en dränering från dessa anslutas till
dagvattenservisen. Vid kraftiga regn kommer sannolikt ytavrinning uppstå,
förutsatt att tomterna lutar mot vägen. Överskottsvatten omhändertas då i diken.
För att minska flöden från tomtmark rekommenderas följande:


Dagvatten från tak leds ut ovan mark på gräsyta via utkastare, se Figur
11. Genom att avleda regnvatten från tak- och andra hårdgjorda ytor på
tomtmark mot en grönyta kan en stor del av den årliga nederbörden tas
upp. Om tomten har en lågpunkt där stående vatten samlas kan en
kupolsil eller dränering anläggas för att avleda det vatten som inte
infiltrerar i marken vid kraftigare regn.



Minska hårdgjorda ytor och ersätta med mer genomsläppliga material,
exempelvis grus, gräs och gräsarmerad betong



Hårdgjorda ytor höjdsätts så att de avleds direkt mot grönytor, kantstenar
undviks.
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Figur 11. Principskiss där takdagvatten leds ut över mark. Överskottsvatten som inte
infiltrerar kan rinna mot ett uppsamlande dräneringsstråk med anslutning till
dagvattenledning i vägen alternativt ytavrinner till dike.

9.2

Dagvattenhantering i vägområden
Vid förtätning och exploatering av bebyggelse, samt vid utbyggnad och breddning
av vägar inom området, är det viktigt att befintliga diken och vägtrummor tas i
beaktande. Om dessa läggs igen behöver de dras om eller ersättas av ledningar
längs de aktuella sträckorna för att behålla en fungerande dagvattenhantering
inom området. Om längre dikessträckor ersätts av ledningar kommer även
fördröjningen av dagvattnet minska, då diken har en fördröjande effekt på
avrinningen.
Öppna diken kräver ett bredare vägområde än avvattning med brunnar till ledning
men har stor kapacitet och ger en bra rening av dagvattnet.

9.3

Åtgärder inom respektive område
För det dagvatten som uppstår inom planområdet föreslås en separat hantering
inom vart och ett av de tre delavrinningsområdena. Reglering av
fördröjningsmagasin bör ske i flera steg så att även flöden vid mindre regn
fördröjs. Det kan till exempel göras med v-överfall eller med ett skibord med en
genomföring på lägre nivå.

9.3.1

Område 1
Dagvattnet inom delavrinningsområde 1 avrinner genom olika utloppspunkter till
dikessystemet och/eller ravinen på Norrby gärde. För delavrinningsområdet
föreslås två fördröjningsmagasin baserat på dagvattnets naturliga flödesriktningar.
För delområde 1D föreslås ett separat fördröjningsmagasin, medan det för
delområde 1B och 1C föreslås en gemensam fördröjningsanläggning på Norrby
Gärde, Figur 12. För att fördröjningsmagasinen på Norrby gärde ska kunna
anläggas bör planområdesgränsen justeras så att planområdet även omfattar ytan
mellan Norrbyvägen/Smultronvägen och den bullervall som planeras i samband
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med utbyggnaden av trafikplats Vega. Inom till delområde 1A finns ingen
tillgänglig plats för fördröjningsmagasin. Istället föreslås nordöstra delen av
området att avledas söderut till ovan föreslagna damm på Norrby gärde medan
den återstående delen föreslås avledas direkt till utloppsravinen utan föregående
fördröjning. Diket mot ravinen bör utformas med trappning eller annan åtgärd för
att minska flödeshastigheten, och utloppet utformas med erosionsskydd. Att
avleda en del av dagvattnet utan fördröjning är en fördel för att undvika att
flödestoppar sammanfaller med annat tillflöde. Detta dike som med föreslagen
exploatering är lokaliserad inom tomtmark bör reserveras som U-område.
Fördröjningsmagasinen föreslås utgöras av:


en eller två seriekopplade dammar med en volym om ca 1250 m3 på
Norrby gärde i kilen mellan Smultronvägen och den nya trafikplatsen.
Dammvolymen har beräknats utifrån ett tillåtet utflöde om 450 l/s, se
Bilaga 1. Grundvattennivån på Norrby gärde är hög, bitvis artesiskt eller
nära marknivå. Grundvattenmätningar för trafikplatsen har visat på lägre
grundvattennivåer västerut på gärdet varför en placering västerut är
lämpligast. Dock behöver fler grundvattenmätningar utföras. Till denna
damm leds dagvatten från delavrinningsområde 1B och 1C via ett nytt
dike längs med Smultronvägen. I dagsläget leds dagvatten från dessa
avrinningsområden ut i dikessystemet på Norrby gärde genom den
framtida trafikplatsen. Längs ett parti av det föreslagna diket är utrymmet
mycket begränsat på grund av den planerade trafikplatsen. En kortare
sträcka av diket kan därför behöva kulverteras. På grund av den höga
grundvattennivån och höjdförhållanden kan trumman under vägen och
därmed även vägen behöva höjas. En mindre del av område 1C kan på
grund av lågpunkt i terrängen behöva ledas över vägen längre österut och
fördröjas separat i dikessystemet.



en damm om drygt 1150 m3 föreslås för område 1D (med tillåtet utflöde
380 l/s) på ängsmarken mellan Smultronvägen och Torfastleden.
Dagvattnet från området leds idag via en trumma under Norrbyvägen och
vidare i dikessystemet. Grundvatten- och markförhållandena måste dock
utredas vidare för att säkerställa placeringen och att erforderlig
magasinsvolym kan skapas. Ängsmarken kan också behöva sänkas.

Dagvattnet från delavrinningsområde 1 avleds slutligen till Drevviken via ravinen
på Norrby gärde, tillsammans med övrigt dagvatten från stora delar av Haninge.
Ravinen utgör därför en viktig del av dagvattensystemet och markområdet bör tas
med som område för dagvattenhantering i detaljplanen. Därigenom kan ravinen
skyddas mot påverkan som riskerar att försämra dess funktion.
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Figur 12. Avrinningsområde 1 efter exploatering.
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9.3.2

Område 2
Inom delområde 2A bedöms inga fördröjningsåtgärder vara nödvändiga då
dagvattnet i stor utsträckning avrinner diffust mot Drevviken.
I delområde 2B föreslås ett dike anläggas i den östra delen av området för
fördröjning av dagvatten från ny bebyggelse samt skydd för nedströms liggande
fastigheter, Figur 13. Enligt beräkning av fördröjningsvolym behövs ett magasin
om 470 m3 anläggas vilket bedöms svårt att hitta en lämplig plats för på grund av
befintlig bebyggelse. Istället föreslås att den tillkommande bebyggelsen i öster
fördröjs i ovan nämnda dike. Övrig ny bebyggelse ligger nära recipienten och
fördröjning av tillkommande dagvatten bedöms inte nödvändigt.
Nya dagvattenledningar bör anläggas förbi fastigheten Opp-Norrby 2:316, som
upplevt problem med dämning och översvämningar av det befintliga
dagvattensystemet. Det lågt belägna området öster om denna föreslås avledas
med ledning förbi fastigheten till ravinen. Ravinen och närliggande mark bör
också, i likhet med ravinen på Norrby gärde, markeras i detaljplanen som område
för dagvattenhantering så att framtida funktion säkras.

Figur 13. Avrinningsområde 2 efter exploatering. Utlopp från området sker till stor del via
ravin markerad med blått i väster. Ett avskärande dike föreslås ta emot dagvatten från den
tillkommande bebyggelsen i öster.
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9.3.3

Område 3
Delavrinningsområde 3 som i dagsläget består av naturmark avleds österut bort
från detaljplaneområdet mot torrläggningsföretagen för att sedan mynna längre
norrut i Drevviken. Magasinsbehovet för detta område 960 m3. Dagvattnet
föreslås avledas i två olika riktningar, dels norrut mot ett naturområde där vattnet
kan fördröjas genom långsam transport genom naturmarken, och dels österut till
ett befintligt dike, Figur 14. Diket föreslås breddas och strypas längre nedströms i
anslutning till Snickarvägen för att skapa ytterligare fördröjningsvolym och hindra
översvämning i lägre belägna områden i kommande etapp. Området avvattnas
vidare till ett vägdike utmed Norrbyvägen med en lågpunkt intill skolan Vendelsö
Hage (Ramböll 2014). Detta område måste sannolikt utredas vidare vid utbyggnad
av nästa etapp.

Figur 14. Avrinningsområde 3 efter exploatering med föreslagna fördröjningsåtgärder.
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10.

Diskussion och slutsats
Fördröjning och rening av dagvattnet föreslås ske i ett antal dammar samt diken.
Dammarna kräver att ett flertal ytor tas i anspråk och dessa ytor bör pekas ut för
dagvattenhantering i detaljplanen.
Den nya detaljplanen innebär att det kommunala spillvattenätet byggs ut i
området, vilket kommer att avlasta Drevviken från näringsämnen från enskilda
avlopp. Den planerade exploateringen kommer dock att öka antalet fastigheter
och andelen hårdgjorda ytor inom området. Med fler fastigheter och utbyggnaden
av Norrbyvägen förväntas trafiken öka och därmed även föroreningshalten med
avseende på tungmetaller och partiklar i dagvattnet. Dock visar beräkningarna att
alla parametrar klarar nivån för riktvärdena på nivå 1M före rening.
Beräkningarna av den totala föroreningsbelastningen från området efter rening
omfattar att allt dagvatten leds till dammar. Dock leds område 1A, 2A, 2B och 3
inte via damm innan utsläpp till Drevviken.
Dagvattnet från område 1A leds till ett dike innan det släpps i ravinen som
mynnar i Drevviken. I diket renas dagvattnet från partiklar, partikelbundna
föroreningar och till viss del näringsämnen. Genom en bra utformning av diket, t
ex med fördröjande terrassering och vegetation kan reningseffekten ökas.
För område 2A avleds dagvattnet över tomtmark genom ytavrinning/översilning
vilket innebär god rening med avseende på alla beräknade parametrar.
För område 2B innebär förslaget att dagvattnet avleds till dike mot Drevviken.
Nyexploateringen i sydöst föreslås översilas över skogsmark till ett uppsamlande
dike. Detta innebär en god rening av dagvattnet innan det når Drevviken.
Område 3 avleds över naturmark österut till ett större dikessystem för rening och
fördröjning innan det når Drevviken längre norrut.
De föreslagna dammarna för område 1B+C samt 1D har mycket stor volym och
kommer sannolikt även få en stor area eftersom de dimensioneras för en
reglervolym motsvarande ett 20-årsregn. Detta har en positiv inverkan på
reningseffekten, vilken kan bli ännu större än vad som beräkninats. Därför
bedöms föroreningsberäkningarna efter rening med damm ge en rimlig bedömning
av den totala föroreningsbelastningen till Drevviken. Beräkningarna indikerar att
den årliga mängden föroreningar är mindre eller likvärdig för alla beräknade
ämnen förutom för krom där mängden beräknats öka något.
Föreslagen dagvattenhantering kommer enligt ovanstående resonemang innebära
en hög reningsgrad och tillskottet till Drevviken kommer med stor sannolikhet
minska för alla ämnen förutom för krom. Utbyggnaden kommer med andra ord
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inte att påverka Drevvikens ekologiska eller kemiska status i negativ riktning utan
möjligt i positiv riktning.
Föreslagen dagvattenhantering innebär att de fem principerna och de
övergripande riktlinjerna i Haninge kommuns dagvattenstrategi följs.

11.

Fortsatt arbete
Inför projektering av föreslagna dagvattendammar behöver de geotekniska
förutsättningarna såsom grundvattennivåer, lerlagrens tjocklek och dess stabilitet,
undersökas närmare för att säkerställa genomförbarhet och utformning.
Den höga grundvattennivån vid dammarna på Norrby gärde där marken är plan
och det inte finns utrymme att justera reglervolymen så mycket i höjdled, kan
innebära påverkan på väghöjden för den del av Smultronvägen som ligger i
anslutning till gärdet. Detta för att erhålla den reglervolym (fördröjningsvolym)
som krävs utöver den permanenta dammvolymen, vilken kommunicerar med
grundvattenytan.
Vid annan avledning av dagvatten än den beräknade i denna utredning,
till exempel en annan typ av avledningssystem eller ändring av
avrinningsområden, behöver fördröjningsmagasinens volymer justeras.
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Bilaga 1 – Beräkning av dimensionerande flöde för område
1B+1C

Före exploatering
Bidragande
delområde

Red area
(ha)

tc
(min)

itc
(l/s,ha)

Q
(l/s)

1B

1,3

10

287

370

1B+1C*

3,1

30

145

450

1B + 1C

3,4

50

102

345

*Endast bebyggda delar av område 1C

Efter exploatering
Bidragande
delområde
1B+1C**

Red area
(ha)
5,84

tc

(min)
10

itc med kf 1,25
(l/s,ha)
358

Q
(l/s)
2093

**Utan mindre del av delområde 1C (se gulmarkerad yta i Figur 12)
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