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Sammanfattning
Syftet med uppdraget var att utreda förändringar i dagvattenflöden till följd av
detaljplaneläggning och utbyggnad av kommunalt VA i områdena Torsby T3
och T4, samt lämplig hantering av dagvatten med syfte att skydda Torsbyfjärden och grundvattnet.
Områdets centrala del är mycket kuperad med höjder som når över 30 m över
havet. Bergområden som gränsar mot Torsbyfjärden har branta sluttningar ner
mot fjärden. I planområdets norra del är terrängen, närmast öster om Kulaviken,
låglänt medan området kring Björkebo är höglänt. I planområdets södra del,
öster om Kilsviken finns ett större låglänt område
Planområdet utgörs huvudsakligen av berg i dagen (urberg) eller berg med endast ett tunt jordtäcke (<0,5 m). I den låglänta terrängen vid Kulaviken och Kilsviken förekommer glacial lera. Glacial lera påträffas även ställvis längs väg
274 och i en dalgång söder om Björkebo. Morän (sandig) förekommer ställvis i
det norra bergområdet, bl.a. kring Björkebo. Det finns inga isälvsavlagringar
eller andra grovsediment (sand och grus) i planområdet vilket medför att förutsättningarna för större grundvattenuttag i jordlagren saknas. Bättre förutsättningar för uttag av grundvatten finns däremot i berggrunden, speciellt i sprickoch krosszoner och i skärningen mellan dessa. Idag försörjs fastigheterna med
dricksvatten från egna brunnar.
Planområde Torsby T3 och T4 består idag av drygt 70 fastigheter, där de flesta
brukas som fritidsfastigheter. Fastigheternas storlekar varierar mellan 2 000 till
7 000 m2. Det är inte fastslaget en minsta framtida tomtstorlek inom området
men kommunen uppskattar att ca 30 % av fastigheterna kommer ha möjlighet
att styckas av vilket kommer innebära ungefär 130 fastigheter totalt.
Idag är området extensivt; stora tomter med naturmark, liten andel hårdgjorda
ytor och bra möjligheter till lokal utjämning på fastigheterna genom att terrängen är kuperad och även tillåter infiltration på sina håll (morän). När permanentning sker bör det eftersträvas att så mycket som möjligt av denna områdeskaraktär bevaras, med tanke på dagvattenhanteringen.
Generella åtgärder som rekommenderas på tomtmark;
- Minimera hårdgörning av tomtmark.

-

Spridning av tak- och dränvatten i flera punkter.

-

Anpassa infrastruktur efter naturliga eller anlagda svackor.

Området har stor potential till lokalt omhändertagande av dagvatten. De stora
naturtomterna innebär goda möjligheter att följa de principiella rekommendationerna för dagvattenhantering. Det är viktigt att skapa utrymme för utjämning
av flöden i naturliga svackor på fastigheter eller i allmänna områden och anpassa ny bebyggelse efter vattnets naturliga avrinningsvägar. Befintliga grönområden är viktiga att bevara ur dagvattenhanteringssynpunkt.
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1. Bakgrund
1.1.

Beskrivning av uppdraget

Syftet med uppdraget är att utreda förändringar i dagvattenflöden till följd av ny
detaljplan samt hur hanteringen av dagvatten kan ske i området med syfte att
skydda både ytvattenrecipienten Torsbyfjärden och grundvattnet. Dessutom ska
utredningen visa på möjligheter att motverka erosion och utveckla en säker
avledning av dagvatten. Utredningen omfattar området enligt figur 1, vilket
ungefär motsvarar detaljplaneområdet Torsby T3 och T4.
Enligt uppdragsbeskrivningen ska utredningen redovisa:
1.
2.
3.
4.
5.

En helhetsbild av områdets geologi och hydrogeologi.
En helhetsbild av områdenas avrinning.
Beräkningar av dagvattenflöden.
Eventuella reningsanläggningars erfordrade kapacitet.
På ett fördjupat sätt konkreta åtgärder för hur hanteringen av dagvatten
ska ske i framtiden i ett helhetsperspektiv.
6. Möjliga konsekvenser och risker på grundvattnet såväl kvalitativt som
kvantitativt, orsakade av genomförandet av detaljplanerna.
7. Beskrivning av miljökvalitetsnormer där följande ska tas upp:
a. Vilka recipienter som tar emot vattnet från planområdet
b. Vilka vattenförekomster enligt vattendirektivet som är berörda av
planen
c. Statusen hos berörda vattenförekomster
d. Miljökvalitetsnormer för angivna vattenförekomster
e. Hur planen påverkar miljökvaliteten i vatten
f. Vilka skyddsåtgärder behövs
g. Finns det förutsättningar för LOD?
8. Effekter av framtida prognostiserade klimatförändringar (skred-, erosion- och översvämningsrisker).
Projektledare på WRS har Marika Palmér Rivera varit. Uppdraget har utförts av
Jonas Andersson, Maja Granath och Yvonne Byström, WRS Uppsala AB samt
Göran Hanson, Blombergsson & Hanson HB/Grundvattengruppen.
1.2.

Orientering

Utredningen omfattar området enligt figur 1, vilket ungefär motsvarar detaljplaneområdet Torsby T3 och T4 i Värmdö kommun. Området är beläget på Värmdölandets västra del, norr om Hemmesta. Området är idag ett fritidshusområde
under permanentning. Inom området finns ingen planlagd mark. I norr gränsar
området mot fastigheten Torsby 1:342-Dragudden och i söder mot det redan
planlagda delområdet Torsby T2. I den sydöstra delen innefattas en sträcka av
väg 274 i planområdet. I norr och öster gränsar planområdet till naturmark och
på den västra sidan till Torsbyfjärden.
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Figur 1. Utredningsområde Torsby T3 och T4.
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2. Områdesbeskrivning och förutsättningar
2.1.

Topografi och geologi

Utredningsområdets topografi och geologi redovisas i figur 2.
Områdets centrala del är mycket kuperad med höjder som når mer än 30 m över
havet. Bergområden som gränsar mot Torsbyfjärden har branta sluttningar ner
mot fjärden. I planområdets norra del är terrängen, närmast öster om Kulaviken,
låglänt medan området kring Björkebo är höglänt. I planområdets södra del,
öster om Kilsviken finns ett större låglänt område
Geologin som redovisas i figur 2 är ett utsnitt ur Sveriges geologiska undersöknings digitala jordartskarta. Som framgår av figuren utgörs huvuddelen av planområdet av berg i dagen (urberg) eller berg med endast ett tunt jordtäcke (<0,5
m). I den låglänta terrängen vid Kulaviken och Kilsviken förekommer glacial
lera. Glacial lera påträffas även ställvis längs väg 274 och i en dalgång söder om
Björkebo. Morän (sandig) förekommer ställvis i det norra bergområdet, bl.a.
kring Björkebo. Det finns inga isälvsavlagringar eller andra grovsediment (sand
och grus) i planområdet.

Figur 2. Topografi och geologi i planområdet. Jordarter enligt SGU:s digitala
jordartskarta.
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Avsaknaden av isälvsavlagringar och andra grovsediment medför att förutsättningarna för större grundvattenuttag i jordlagren saknas. Bättre förutsättningar
för uttag av grundvatten finns däremot i berggrunden, speciellt i sprick- och
krosszoner och i skärningen mellan dessa. Sprick- och krosszonerna i området
är huvudsakligen i nordväst-sydostlig riktning. I området kring Dragudden har
vattenförande sprick- och krosszoner lokaliserats med s.k. VLF-teknik.
2.2.

Grundvatten

Grundvattenflöden i jord och berg kan antas följa områdets topografi med huvudsaklig riktning mot väster (från nordväst till sydväst) mot Torsbyfjärden.
Den befintliga bebyggelsen inom utredningsområdet försörjs huvudsakligen
med grundvatten från bergborrade brunnar. Inventering av enskilda brunnar
saknas dock.
Något formellt grundvattenskydd (t.ex. vattenskyddsområde med föreskrifter)
finns inte inom planområdet.
2.3.

Vatten och avlopp

Parallellt med dagvattenutredningen utförs en förprojektering för kommunalt
VA till hela området. Samtliga fastigheter har idag enskilda lösningar, men
kommunalt VA planeras för hela området inom de närmsta åren.
2.4.

Markanvändning

Planområde Torsby T3 och T4 består idag av drygt 70 fastigheter, där de flesta
brukas som fritidsfastigheter. Fastigheternas storlekar varierar mellan 2 000 till
7 000 m2. Därutöver finns det mycket stora fastigheter som inte är ianspråktagna för bebyggelse. Stora delar av området runt Torsby gård brukades tidigare
som handelsträdgård. Beläggningen inom området har varit i dess nuvarande
form sedan 1950-talet.
2.5.

Markföroreningar

Uppgifter om markföroreningar saknas. Området runt Torsby gård brukades
som handelsträdgård för drygt 50 år sedan, oklart vilken odlingsmetod och
eventuella bekämpningsmedels som använts. Om det fortfarande finns kvar
bekämpningsmedel i marken bedöms de vara mycket hårt bundna och endast
avgå i mycket små mängder. Det övriga området har varit glest bebyggt och
huvudsakligen använt som sommarstugeområde varför det kan antas att inga
större markföroreningar förekommer inom området.
2.6.

Ytvatten och dagvatten

Vid fältbesöket som genomfördes 22 november undersöktes översiktligt hur
området avvattnas (se kartbilaga 1). Området är relativt kuperat vilket innebär
att vatten kan ansamlas och bli stående på vissa platser men även att mycket
höga flöden kan bildas vid kraftig nederbörd i områden med branta sluttningar.
Från större delen av området avrinner vatten direkt till Torsbyfjärden, vissa
delar avrinner via diken. Den sydöstra delen avrinner mot väg 274. I dag finns
det inget dokumenterat kommunalt dagvattenledningsnät inom området. Dock
noterades en nyanlagd dagvattenledning längs den sydliga gränsen av området
under fältbesöket.
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I kartbilaga 1 visas delområden som ungefär följer avrinningsområden inom
området. Från delområde A avrinner allt vatten norr ut mot låglänt, idag brukad
åkermark/hagmark, (fastighet Torsby 1:342) utanför planområdet. Dagvatten
från hela bostadsområdet Björkebo i delområde B, och övrigt avrinnande vatten
från omgivande område avvattnas i en punkt under Torsbyvägen i västra delen
av Björkebo se figur 3. Därifrån leds vattnet i ett dike över ängsmark till Torsby
Gammelväg, se figur 4.

Figur 3. Dag/dränvattenledning från
området Björkebo.

Figur 4. Dike på ängsmark mellan
Björkebo och Kulan, samt anslutande
dike från söder.

Vid Torsby Gammelväg går diket ihop med ett dike som kommer söder ifrån.
Gemensam utsläppspunkt för detta område är mellan fastigheterna Torsby 1:16
och Torsby 1:358 till Kulaviken i Torsbyfjärden. Detta är en kritisk punkt som
vid en ökad belastning kan komma att få problem med bortledning av vatten.
Delområde C, D och E avrinner diffust mot sydost längs med väg 274. Områdena är relativt flacka så en stor del av nederbörden kan antas infiltrera/lagras
lokalt. Delområde F avvattnas mot Torsbyfjärden, till största delen genom
Kulaviken. Delområde G avvattnas diffust mot Torsbyfjärden. Delområde H
och I avrinner mot Kilsviken i Torsbyfjärden. I delområde Is södra del går, tidigare nämnd, nyligen nedlagd dagvattenledning, vilken även avleder vatten från
områden söder och öster om området, se figur 5.
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Figur 5. Brunn varifrån ny dagvattenledning i delområde I utgår.
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3. Målbeskrivning
I följande avsnitt beskrivs de olika mål som finns för dagvattenhantering inom
kommunen och skydd av yt- och grundvatten. De specifika förhållandena som
råder inom området har lett fram till kriterier för hantering av dagvatten som
presenteras i 4.5.
3.1.

Strategier för dagvattenhantering

Värmdö kommun arbetar för att dagvattenhanteringen ska komma in som ett
självklart steg tidigt i planprocessen. Kommunen har tagit fram en dagvattenpolicy för att vägleda boende, fastighetsägare, kommunens handläggare med flera
i frågor som rör dagvattenhanteringen. I kommunen är det i första hand recipienten eller den mottagande markens känslighet som avgör hur dagvattenhanteringen ska se ut. Policyn redovisar riktlinjer för hur dagvattenhanteringen bör
ske inom kommunen samt ger fakta angående dagvatten och dagvattenhantering. Dagvattenpolicyn har varit styrande för detta utredningsarbete.
1

Dagvattenpolicyn antog i mars 2012 och innebär att kommunen ska arbeta för
att:
 Dagvatten tas om hand så nära källan som möjligt.
 Grundvattenbalansen bibehålls.
 Övergödning och förorening av grundvatten, insjöar och vattendrag minimeras.
 Dagvatten och spillvatten separeras.
 Skador på fastigheter och andra anläggningar inte uppkommer.
 Ny bebyggelse planeras så att även framtida, högre flöden kan hanteras
utan risker.
 Bebyggelsemiljön berikas och att vattenprocesserna synliggörs.
 Snöupplag lokaliseras till lämpliga platser så att förorenat smältvatten
inte släpps ut i miljön.
Dagvattenhanteringen ska ske enligt följande prioriteringsordning:
1. Hårdgjorda ytor
Minska dagvattenavrinningen genom att minimera andelen hårdgjorda ytor.
2. Källsortera
Källsortera dagvattnet, så att inte ”rent” dagvatten förs till en yta där det förorenas, eller blandas med sådant dagvatten som redan är förorenat.
3. LOD
Dagvatten från hårdgjorda ytor bör tas om hand så nära källan som möjligt.
Detta sker företrädelsevis genom olika metoder för lokalt omhändertagande av
dagvatten (LOD).

1

Dagvattenpolicy för Värmdö kommun, antagen 2012-03-14.
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4. Öppen avledning
Det vatten som inte kan infiltrera nära källan, bör om möjligt avledas i öppna
avrinningsstråk. I dessa utjämnas det avrinnande flödet under vattnets transport,
samtidigt som en viss avskiljning av föroreningar sker.
5. Samlad fördröjning eller rening
Om det avrinnande dagvattnet inte kan tas om hand inom det område där det
genereras kan fördröjnings-/reningsanläggningar anläggas längre ned i systemet. Öppna anläggningar är att föredra eftersom de både har en renande och
fördröjande funktion, samtidigt som de ger ett positivt inslag i boendemiljön.
6. Till recipient
Om det är uppenbart att dagvattnet inte är förorenat eller att det inte blir några
hydrauliska problem p.g.a. höga dagvattenflöden kan det ledas direkt till recipient eller markområde via dagvattenledning eller dike.
3.2.

Skydd av grundvatten

En viktig målsättning för dagvattenhanteringen bör vara att den inte ska medföra risk för förorening av grundvattnet. Dagvatten som infiltreras bör därför
innan det når grundvattenzonen ha genomgått sådan rening, antingen på teknisk
eller på naturlig väg (t.ex. genom olika markprocesser som fastläggning, nedbrytning etc.) att det inte förorenar grundvattnet. Kravet på det infiltrerade dagvattnets sammansättning är beroende av om det finns en omättad zon som vattnet ska passera innan det når grundvattnet eller ej. Den omättade zonen kan ha
en god naturlig reningsförmåga beroende på jordlagrens sammansättning.
En annan viktig målsättning för dagvattenhanteringen bör vara att grundvattenbildningen inte minskar genom bortledning av grundvatten som påverkar
grundvattentillgången annat än möjligen helt marginellt. Det är därför viktigt att
vatten (från t.ex. tak med bra materialval och gångvägar) i möjligaste mån infiltreras för att inte onödigt minska grundvattenbildningen. Infiltrationen innebär
även att de naturliga markprocesserna nyttjas på ett bra sätt i dagvattenhanteringen samt att behovet av bortledning av dagvattnet minskar.
Såsom beskrivits i avsnitt 3.4 finns det inte något vattenskyddsområde med
föreskrifter inom planområdet och det kommer inte heller att finnas behov av
detta i och med den nya planen. Vid exploatering behöver dock försiktighet
iakttas så att inte befintliga brunnar förorenas. Allmän aktsamhet torde vara
tillfyllest för detta ändamål. Projektering av kommunalt vatten och avlopp sker
parallellt med planprocessen. När kommunalt vatten är framdraget till planområdet minskar grundvattnets skyddsvärde till viss del.
3.3.

Skydd av ytvatten

Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. Normerna
uttrycker den vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt.
Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status till år 2015, men
ibland kan undantag göras. Torsbyfjärden omfattas av de miljökvalitetsnormer
som fastställts av Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt. Enligt
den klassningen har Torsbyfjärden i dagsläget måttlig ekologisk status.
De miljökvalitetsnormer som är satta för Torsbyfjärden är att god ekologisk ska
vara uppnådd år 2021 och god kemisk status ska vara uppnått till år 2015. Den
kemiska statusen är redan god, med undantag för kvicksilver, men den ekolo-
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giska statusen måste förbättras. Torsbyfjärden har idag, liksom resten av Stockholms skärgård, problem med övergödning.
För att god ekologisk status ska vara uppnådd 2021 krävs generellt minskad
växtnäringstransport till Torsbyfjärden. Det innebär att man vid planläggningen
måste arbeta för att läckaget av växtnäring och föroreningar från mark och verksamheter inte ökar utan totalt sett minskar. Detta kan uppnås genom att på nya
och befintliga fastigheter i första hand arbeta med att förebygga att förorenat
dagvatten uppkommer och i andra hand lokalt utjämna och rena förorenat dagvatten i enlighet med kommunens dagvattenpolicy (se avsnitt 4.1).
3.4.

Klimatförändringar

Den globala uppvärmning som bedöms bli effekten av ökade koldioxidhalter i
atmosfären har på senare år lett till intensiv forskning om de effekter som klimatförändringar kommer att ge. I Sverige har SMHI uppdraget att bryta ner de
globala klimatmodellerna till nationella och regionala prognosmodeller för förändringar av temperatur, nederbörd, avdunstning etc.
För den kommunala planeringen i en kustkommun som Värmdö är det viktigt
att planera för förändrade havsnivåer och förändrad nederbörd och avrinning.

3.4.1. Förväntad havsvattennivå
Havsvattenståndet påverkas av flera olika faktorer, den viktigaste är den termiska expansionen (havets utvidgning vid uppvärmning) och bidrag från smältande landisar och glaciärer. Lokalt sett finns det också viktiga faktorer som
påverkar havsnivån i form av ändrade salthaltsförhållanden, ändringar i gravitationsfält m.m. I Sverige påverkas havsnivån mycket av landhöjningen. Den
varierar över landet och är störst i norr och minst i de södra delarna. I Stockholm är den absoluta landhöjningen 0,52 cm/år. 2
Global sett beräknas havsnivåhöjningen bli 100 cm från år 1990 till år 2100. I
Stockholms län med, hänsyn till landhöjningen, beräknas medelvattenståndet
öka med 40 cm från år 1990 till år 2100. Detta innebär att medelvattenståndet år
2100 kommer att ligga på + 60 cm i Stockholm och beräknat 100-årsvattenstånd
år 2100 är +125 cm (RH00).20
Utredningsområdet är mycket kuperat och höjdnivåerna varierar mellan ca 0 m
till 34 m (RH00). Det är främst på fastigheterna närmast vattnet som effekten av
förändrade havsnivåer behöver beaktas, exempelvis i det södra området där nya
fastigheter planeras på ett område med fyllnadsmassor, se delområde I, i bilaga
1.
Värmdö kommun har generella regler vid nybyggnation, där byggnadens underkant inte får understiga 2,5 m (RH00), för att skydda byggnader från problem med stigande vattennivåer i framtiden. I delområde B ligger ett antal fastighete under denna gräns (se bilaga 1), inklusive en kritisk punkt där avledning
av dagvatten från större delen av området sker. I delområde I är det oklart vart
höjdkurvan 2,5 m (RH00) går då fyllnadsmassor nyligen placerats där. Eventuellt kan ytterligare fyllnadsmassor krävas för att klara gränsen.

2

Regional klimatsammanställning – Stockholms län. Rapport Nr 2010-78. SMHI 2010.
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3.4.2. Förändrad nederbörd och avrinning
Årsmedelnederbörden för Stockholms län var under perioden 1991-2008,
628 mm. Forskning visar med hjälp av modellering på framtida scenarier med
en 10–30 % ökning av nederbörden. Den största ökningen av nederbörden förväntas under vinterhalvåret vilket även är den period som temperaturökningen
är störst.20 Denna utveckling kommer att leda till mindre årstidsvariationer i
flöden. Nederbörden som kommer på vintern kommer i högre grad falla som
regn och därmed blir det en mindre lagring av snö och en lägre vårflod. På
sommaren minskar flödena till följd av ökande temperatur och avdunstning.
Inom programområdet bedöms det finnas möjlighet att hantera dagvatten från
ökad nederbörd lokalt. Kapaciteten vid den kritiska punkten, markerad i figur
10, kan behöva ses över vid förtätning högre upp i terrängen, för flödesberäkningar se bilaga 2.
Vid dimensioneringsberäkningar för dagvattenledningar, utjämningsmagasin
m.m. samband med projektering behöver den nya litteratur som finns användas,
bl.a. Svenskt Vattens publikation P104 och P90 (under revidering, ny utgåva
planeras under 2013).
3.5.

Sammanfattande kravspecifikation för dagvattenhanteringen inom programområdet

Dagvattenhanteringen ska följa riktlinjerna i kommunens dagvattenstrategi (se
avsnitt 4.1 ovan). Därutöver bör följande krav ställas:
Skydd av ytvattenrecipienten Torsbyfjärden
-

Belastningen av näringsämnen och föroreningar ska inte öka
utan bör totalt sett minska från programområdet.

Skydd av grundvatten:
- Dagvattenhanteringen ska inte medföra risk för förorening av
grundvattnet.
- Dagvattenhanteringen utformas så att grundvattenbildningen
inte minskar genom bortledning av grundvatten eller minskad
infiltration ”Rent” dagvatten ska i möjligaste mån infiltreras.
Skydd mot översvämning/oavsiktlig dränering:
- Dagvattensystem ska utformas så att anläggningar inte riskerar att översvämmas eller att erosionsskador uppstår.
- Vid detaljutformning av dagvattensystemet (liksom övriga anläggningar) måste hänsyn tas till prognostiserade framtida
vattennivåer i Östersjön.
- Vid framdragning av kommunalt VA är det viktigt att inte
förändra dränering och riskera skador på infrastruktur.
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4. Planens konsekvenser för vattenförhållanden
4.1.

Planbeskrivning

Idag är tomterna inom området relativt stora och området har en typisk naturmarkskaraktär. Det är inte fastslaget en minsta framtida tomtstorlek inom området men kommunen uppskattar att ca 30 % av fastigheterna kommer ha möjlighet att styckas av vilket kommer innebära ungefär 130 fastigheter totalt.
I området Björkebo kan upptill tio nya fastigheter avstyckas längs den södra
delen av vägen. Öster om Torsbyvägen rakt över från Torsby gård, finns det
planer för avstyckning av ca fem nya fastigheter. Söder om området Kulan kan
två nya fastigheter komma att styckas av. I södra delen av planområdet har fyllnadsmassor lagts ut över ett område (se figur 10) och där kommer uppskattningsvis fem nya fastigheter kunna styckas av.
Området mellan Hanstorp och Björkebo planeras att behållas som grönområde,
liksom området rakt väster om Torsbyvägen. Stora delar av området mellan
Granede och Björkebo och området söder om Kulan ska också bevaras som
grönområde.
4.2.

Grundvatten

Med föreslagen dagvattenhantering enligt nedan torde lokalt omhändertagande
av dagvatten inte utgöra risk för grundvattenförorening. Riskerna för förorening
enskilda brunnar kan uppstå i samband med exploatering genom olyckshändelser eller slarv. Speciellt farligt för grundvattnet är utsläpp av petroleumprodukt
(bensin, diesel m.m.). Dessa risker bedöms dock vara små eftersom den planerade exploateringen inte är särskilt omfattande. Vid arbeten nära brunnar krävs
dock speciell aktsamhet.
4.3.

Ytvatten och dagvatten

De befintliga tomterna är relativt stora med naturmarkskaraktär, vilket innebär
möjlighet till infiltration av nederbörd och dagvatten. Området är också kuperat
med mindre sänkor som bidrar till att utjämna vattenflöden. En förtätning av
bebyggelsen medför större andel hårdgjorda ytor och därmed en större volym
dagvatten som ska omhändertas.
Avstyckningsmöjligheter av fastigheter i detaljplanen bör anpassas efter tomtens lämplighet utifrån dagvattenhantering i närområdet. Inom delområde D
finns låglänta delar där problem med dagvattenhantering och bortledning bedöms kunna uppstå vid ytterligare förtätning. Idag avvattnas hela Björkebo
(delområde B) i en ledning under Torsbyvägen och längre ner mot havet under
Torsby Gammelväg. Vid ytterligare förtätning av området kan det krävas att
system med lokala omhändertagande anläggs. Den planerade avstyckningen i
Björkebo kommer även leda till en högre belastning vid utsläppspunkten mellan
fastigheterna Torsby 1:16 och Torsby 1:358. Kapaciteten i denna punkt bör
undersökas för att undvika översvämningssituationer och säkerställa infrastrukturen i omgivningen.
Eventuell ny exploatering inom området bedöms ha en mycket låg effekt på
föroreningsbelastningen till Torsbyfjärden utifrån dagvattensynpunkt. Om
kommunens dagvattenpolicy och rekommendationer i kapitel 5 i denna rapport
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följs bedöms den nya detaljplanen klara de krav som ställs i miljökvalitetsnormerna.
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5. Förslag på dagvattenhantering
Idag är området extensivt; stora tomter med naturmark, liten andel hårdgjorda
ytor och bra möjligheter till lokal utjämning på fastigheterna genom att terrängen är kuperad och även på sina håll tillåter infiltration (morän). När permanentning sker bör det eftersträvas att så mycket som möjligt av denna områdeskaraktär bevaras, med tanke på dagvattenhanteringen.
Det bör eftersträvas att placera byggnader högt i terrängen och skapa utrymme
för utjämning av flöden i naturliga svackor på fastigheter eller i allmänna områden, där det inte gör något om vatten blir stående några timmar efter ett regn, se
exempel i figur 6. Det optimala är skapa möjligheter för att vatten ska kunna
infiltrera där det naturligt infiltrerar och inte bygga över dessa ytor.
Det är också viktigt att arbeta med materialval för all typ av infrastruktur. Olika
material för tak, fasader, armaturer etc. kan ha mycket stor betydelse för föroreningsbelastningen på dagvattnet. Koppartak och förzinkade räcken och armaturer är exempel på betydelsefylla källor till tungmetaller. Det är också viktigt att
jobba med hur marken brukas (t.ex. risker med att ställa upp båtar med diesel
kvar i tanken, biltvätt på hårdgjorda uppfarter). Det senare är dock inget som
kan regleras i detaljplanen, men där kommunen kan påverka genom bl.a. information.
När förtätning av områden sker är det också viktigt att minimera hårdgörning av
ytor och bibehålla förutsättningar för lokal utjämning och infiltration i så stor
utsträckning som möjligt.

Figur 6. Exempel på torrdamm/översvämningsyta i anslutning till ett bostadsområde.
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5.1.

Principiella åtgärder på tomtmark

För att minska belastningen på lokala avledningsstråk och recipient bör dagvattenflödet i så stor utsträckning som möjligt utjämnas på tomtmark. Vid lokal
hantering av dagvatten är det viktigt att skydda infrastruktur, exempelvis byggnader. I detaljplanen kan endast råd ges för hur dagvatten ska hanteras. Bestämmelser om hur stor andel av marken som får bebyggas är viktiga för att
säkerställa att det finns åtminstone teoretisk plats för att utjämning av dagvattenflöden.
Minimera hårdgörning av tomtmark
Asfalterade uppfarter och parkeringsplatser bör undvikas, där hårdgörning ändå
måste ske bör man använda grusmaterial eller andra genomsläppliga och vattenmagasinerande material, se exempel i figur 7. I anslutning till hårdgjorda
ytor bör angränsande grönytor anläggas. Till dessa ytor bör vatten avledas ”på
bred front”, på så sätt sprids belastningen och vatten kan infiltrera på en större
yta och därmed jämnas belastning och flöde ut.

Figur 7. Biluppfart med genomsläppligt material.

Spridning av tak- och dränvatten
Genom att sprida ut dagvattnet i flera punkter på fastigheten fördelas belastningen och det finns större potential till utjämning och rening av dagvatten.

Dagvattenutredning som underlag för pågående detaljplanearbete för Torsby T3 och T4
WRS Uppsala AB och Blombergsson & Hanson HB. Upprättad 2013-01-09
Sid 17 (23)

Utkastare från hus bör anläggas så att vattnet sprids över yta med infiltrerande
kapacitet, t.ex. gräs- eller grusyta, där flöden kan utjämnas och delar av nederbörden infiltrera. Vid nybyggnation planeras markytan så att den lutar från
byggnaden. Lämplig marklutning och erforderliga avskärande diken bestäms
med hänsyn till terrängens lutningsförhållanden kring byggnaden. Generellt är
det lämpligt att eftersträva en lutning på 1:20 från byggnaden på en sträcka av
minst 3 m3.

Figur 8. Förslag på utkastare som sprider dagvatten

Figur 9. Utkastare från hus till anslutande svackdike.

Flera exempel på ”trög avleding” av dagvatten presenteras i Svenskt Vattens
P105.
Naturliga eller anlagda svackor
Vid anläggning av nya bostadsområden eller enskilda byggnader är det viktigt
att anpassa bebyggelsen efter vattnets naturliga avrinningsvägar. Man bör sträva
3

Svenskt Vatten P105, 2011.
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efter att avleda vatten i naturliga eller anlagda svackor i terrängen. På så sätt kan
lokala utjämningsytor skapas på tomtmark där vatten kan magasineras. Exempel
på informationsblad finns i Svenskat Vatten P105 sid 54.
5.2.

Förslag på åtgärder i Torsby T3 och T4

För att enklare kunna beskriva åtgärdsförslagen har området delats upp i delområden som ungefär följer avrinningsområdena inom området, se bilaga 1. Åtgärdsförslagen för respektive område beskrivs i tabell 1.
Tabell 1. Åtgärdsförslag i området uppdelat på delområden.
Delområde

Åtgärdsförslag

A

Mestadels ej i anspråkstagen naturmark. Ingen åtgärd krävs.

B

För att undvika problem vid uppförande av nya byggnader öster om
Torsbyvägen, söder om det befintliga bostadsområdet Björkebo rekommenderas att ett uppsamlingsdike anläggs för att undvika att mer vatten
leds in på befintliga fastigheter, se figur 10. I dagsläget avleds allt vatten
från detta område genom en trumma under Torsbyvägen. Avledningskapaciteten bör fastställas och eventuellt krävs anpassning för den ökade
belastningen, se flödesberäkningar i bilaga 2.
Hela avrinningsområdet avvattnas via ett rör under Torsby Gammelväg
och mellan fastigheterna Torsby 1:16 och Torsby 1:358. Röret kan eventuellt innebära en flödesbegränsning. Flödesberäkningar för denna punkt
presenteras i bilaga 2. För att minska belastningen i denna punkt är det
optimalt om LOD tillämpas och dagvattenhanteringen sker på respektive
fastighet uppströms. Denna punkt bedöms kritisk eftersom kapaciteten
för att avledning är oklar och också för att den och marken runt omkring
ligger under kommunens gräns för nybebyggelse.
Om behov uppstår kan ett flödesutjämnande magasin anläggas på åkermark mellan Björkebo och Kulan, se figur 10. En sådan anläggning kan
drivas samfälld, med de uppströms fastigheterna som ansvariga för skötsel. Utjämningsmagasinet kan då reglera så att avrinningsvolymer och
riskerna för skador på infrastruktur reduceras.

C

Litet naturmarksområde utan befintlig eller planerad bebyggelse. Ingen
åtgärd krävs.

D

Ytterligare förtätning inom området bör undvikas. En förtätning kan orsaka problem med avledning av dagvatten, då det på flera håll är låglänt
och vatten kan bli stående i svackor och orsaka problem på byggnader
(låglänt tomtmark). Idag avleds vattnet mot väg 274 och vidare söder ut.

E

Vatten avrinner sydost längs med väg 274. Ingen åtgärd krävs.

F

Grönområden i sydvästra och nordöstra delen skall bevaras. Eventuellt
tillkommer två fastigheter i nordvästra delen av området. Dagvatten från
dessa avrinner diffust ner mot Kulaviken. Förtätning inom låglänt mark
bör undvikas.

G

Fastigheter längs med vattnet har potential att avstyckas. Det är viktigt
att anpassa lokalisering av nya byggnader så att avrinning från nya hårdgjorda ytor inte påverkar befintlig bebyggelse negativt. Det sker lämpligen genom att flöden utjämnas i naturliga lågpunkter i terrängen och om
möjligt infiltreras. Överskottsvatten leds därefter via lågpunkter i terrängen mot recipienten, på ett sådant sätt att det inte påverkar annan
bebyggelse. Lämpliga vattenvägar behöver lokaliseras inför nybyggnation.
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H

Området kan få en förtätning i dess norra del där marken sluttar ganska
brant. En utökning av andelen hårdgjorda ytor i detta område innebär
risk för ökade flöden nedströms. Det är därför viktigt att vid eventuell
exploatering ta reda på hur vattnet rör sig ner mot Kilsviken. För att
minska flöden bör Värmdö kommuns dagvattenpolicy följas och LOD tilllämpas i så stor utsträckning som möjligt. Flöden kan utjämnas på
tomtmark enligt de principiella rekommendationerna och i vägdiket utmed Torsbyvägen. Om behov finns kan diket sektioneras så att det får en
ytterligare flödesutjämnande funktion.

I

En dagvattenledning har placerats i områdets södra gräns som tar emot
vatten från söder, ledningen kan eventuellt användas om bräddning av
dagvatten inom området krävs. Vid förtätning i detta område bör dagvattensystemet designas så att vattnet kan hanteras lokalt. En okänd mängd
fyllnadsmassor har placerats på området, dess infiltrerande kapacitet,
mäktighet etc. är okänt. Fyllnadsmassorna uppskattas vara av lera i likhet med underliggande jordprofil, därav bör principer för LOD på lera
tillämpas i detta område, exempelvis svackdiken. Eftersom området ligger så pass nära recipienten och det går en dagvattenledning genom
området finns goda förutsättningar att hantera och avleda dagvatten.

Figur 10. Åtgärdsförslag i planområde Torsby T3 och T4.

I figur 10 har möjliga platser för nya fastigheter markerats, dessa är de huvudområden som diskuterats för nya fastigheter. När detaljplanen har färdigställts
kommer det att finns tydliga riktlinjer för vilka och hur fastigheter kan avstyckas, vilket även kan innefatta fler eller andra områden.
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6. Slutsatser
Området har stor potential till lokalt omhändertagande av dagvatten. De stora
naturtomterna innebär goda möjligheter att följa kravspecifikationen och kommunens dagvattenpolicy genom de principiella rekommendationerna för dagvattenhantering. Risken för översvämning kan minskas genom att skapa utrymme
för utjämning av flöden i naturliga svackor på fastigheter eller i allmänna områden och anpassa ny bebyggelse efter vattnets naturliga avrinningsvägar . Befintliga grönområden som nämns i avsnitt 6.2 är viktiga att bevara för möjlighet till
utjämning och rening av dagvatten.
Förtätningen inom utredningsområdet bör lokaliseras till områden med god
möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten. Förtätning på markerade
låglänta områden (bilaga 1) bör undvikas. I områden där en högre förtätning kan
väntas, exempelvis i Björkebo, bör kapaciteten i nuvarande avrinningsvägar
beaktas och vid behov bör utjämningsmagasin anläggas för att minska belastningen i kritiska punkter (se bilaga 1). Utjämningsmagasin reducerar även föroreningar och minskar därmed belastning till Torsbyfjärden.
Vid förtätning i Björkebo är det viktigt att ett avgränsande dike anläggs för att
skydda befintliga fastigheter från ett ökat dagvattenflöde och belastning på det
befintliga systemet. Diket bör utformas med god infiltrationsförmåga. Nya
hårdgjorda ytor bör anläggas med permeabelt material för reducera inverkan på
grundvattenbildning.
Vid projektering av kommunalt vatten och avlopp bör riskerna för dränering av
mark undersökas för att undvika oönskad dränering.
Höjdnivån i delområde I bör undersökas för att undvika att nya fastigheter hamnar under kommunens gräns på 2,5 möh (RH00). Befintliga fastigheter, inklusive en kritisk punkt för dagvattenavledning i delområde B, i Kulan, ligger under denna gränsnivå. Detta bör tas i beaktning vid planerande av dagvattenhantering i området.
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Bilaga 1 – Avrinningsvägar och
markanvändning
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Bilaga 2 – Flödesberäkningar
Rationella metoden
q dim = A* φ * i
A (ha)
φ (avrinningskoefficient)
i (flödesintensitet) = 2,78 * (a+z*b)*c
2,78 (konstant)
a (konstant) = 11,63 (5-årsregn)
b (konstant) = 0,309 (5-årsregn)
z (regnparameter) = 18
c (regnvaraktighet) = 3,62 (10 min)
Formler och data hämtad från Svenskt Vatten publikation P90

Rationella metoden tar inte hänsyn till rinntiden från olika typområden och ger
därför en viss överskattning av flöden, eftersom det tar olika lång tid för flödestopparna från de olika delområdena att nå ledningsnätet och de kritiska
punkterna.
Kritisk punkt 1
Nutid
Villaområde (villor, tomter >1 000)
Skogsmark (kuperad bergig skogsmark)
Totalt
Framtid
Villaområde (villor, tomter >1 000)
Skogsmark (kuperad bergig skogsmark)
Totalt
Kritisk punkt 2
Nutid
Villaområde (villor, tomter >1 000)
Skogsmark (kuperad bergig skogsmark)
Ängsmark (ängsmark)
Totalt
Framtid
Villaområde (villor, tomter >1 000)
Skogsmark (kuperad bergig skogsmark)
Ängsmark (ängsmark)
Totalt

φ

A (ha)
2
3

0,25
0,1

i
qdim (l/s)
173,01341
86,5067
173,01341
51,904
138,411

3,5
1,5

0,25
0,1

173,01341
173,01341

151,387
25,952
177,339

2
3
2,5

0,25
0,1
0,1

173,01341
173,01341
173,01341

86,5067
51,904
43,2534
181,664

3,5
1,5
2,5

0,25
0,1
0,1

173,01341
173,01341
173,01341

151,387
25,952
43,2534
220,592

Dagvattenutredning som underlag för pågående detaljplanearbete för Torsby T3 och T4
WRS Uppsala AB och Blombergsson & Hanson HB. Upprättad 2013-01-09
Sid 23 (23)

