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Sammanfattning 

Detta är en uppdatering av en tidigare dagvattenutredning. Uppdateringsbehovet uppstod 

eftersom planförslaget har förändrats sedan den förra dagvattenutredningen genomfördes.  

Fastighetsutvecklingsbolagen Aros (Betan Utvecklings AB) och Patriam (Fastigheten 

Danderyd Snödroppen 10 & 12 AB) har kontaktat Danderyds kommun och presenterat ett 

förslag på utveckling av ett område nordost om Eneby torg, i Danderyd. Utredningsområdet 

består av två angränsande fastigheter (benämns Område 1 och Område 2 i utredningen) 

som ska exploateras av vartdera fastighetsbolag. I förslaget ingår bland annat att presentera 

hur förändringen i markanvändning påverkar dagvattensituationen inom utredningsområdet 

till följd av exploateringen och hur dagvattenflödena kan omhändertas lokalt inom 

utredningsområdet (LOD). Geosigma AB har blivit ombedda att utföra en dagvattenutredning 

med syftet att undersöka förutsättningarna för dagvattenhantering inom Område 1 och 

Område 2, inför exploatering.  

Exploateringen av utredningsområdet innebär ökade dagvattenflöden jämfört med de 

befintliga förhållandena. Med föreslagna dagvattenlösningar kommer dock dagvattnet att 

både fördröjas till under dagens nivåer och renas så att exploateringen inte medför ökad 

belastning på varken recipienten Stora Värtan eller det kommunala dagvattennätet.  

De föreslagna dagvattenlösningarna för utredningsområdet inkluderar bland annat att: 

 På Område 1 placeras ett antal makadamdiken för rening och fördröjning av dagvatten 

från tak, gårdsmark och lokalgata. Längs med Enebybergsvägen och Gamla 

Norrtäljevägen placeras två makadammagasin för att hantera dagvatten från tak som 

vetter mot dessa vägar 

 

 På Område 2 placeras makadammagasin på gårdsmark och dräneringsstråk anläggs 

längs områdets östra gräns för att förhindra ytavrinning mot granntomter 

 

 Planerade träd och buskar på torg, lokalgata och underbyggda innergårdar används 

för att anlägga småskaliga dagvattenlösningar (raingardens/växtbäddar) 
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1 Inledning och syfte  

Detta är en uppdatering av en tidigare dagvattenutredning från Geosigma gällande den 

planerade exploateringen av Eneby torg. Fastighetsutvecklingsbolagen Aros (Betan 

Utvecklings AB) och Patriam (Fastigheten Danderyd Snödroppen 10 & 12 AB) har tidigare 

kontaktat Danderyds kommun och presenterat ett förslag på utveckling av ett område 

nordost om Eneby torg, i Danderyd. Förslaget har utvecklats och området har utökats sedan 

Geosigma genomförde sin förra dagvattenutredning.  

Området består av två angränsande fastigheter som ska exploateras av vartdera 

fastighetsbolaget (benämns Område 1 och Område 2). I förslaget ingår bland annat att 

presentera hur förändringen i markanvändning påverkar dagvattensituationen inom området 

till följd av exploateringen och hur dagvattenflödena kan omhändertas lokalt inom 

utredningsområdet (LOD). Geosigma AB har blivit ombedda att uppdatera utföra en ny 

dagvattenutredning med syftet att undersöka förutsättningarna för dagvattenhantering inom 

Område 1 och Område 2, inför exploatering. Område 1 och 2 benämns sammantaget som 

utredningsområdet. 

Utredningsområdet är beläget i centrala delarna av Enebyberg och utgörs i dagsläget av 

fastigheterna Klövern 13, Klövern 14 (tillkommande), Klövern 7, Snödroppen 8, Snödroppen 

12, Snödroppen 10, Snödroppen 1, Snödroppen 11 (tillkommande), Snödroppen 7 

(tillkommande), Snödroppen 16 (tillkommande) och Rödbetan 1. Väster om 

utredningsområdet går Enebybergsvägen och norr om utredningsområdet går Gamla 

Norrtäljevägen. Utredningsområdet uppgår till cirka 2,4 hektar. 
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Figur 1-1. Översiktskarta med ungefärlig placering av utredningsområdet (Område 1 och Område 2), 

markerat med en rödstreckad polygon. 

1.1 Allmänt om dagvatten 

Dagvatten definieras som ett tillfälligt förekommande vatten som avrinner markytan vid regn 

och snösmältning. Generellt är ytavrinningens flöde och föroreningshalt kopplad till 

markanvändningen i ett område. Främst är det dagvatten från industriområden, vägar och 

parkeringsytor som innehåller föroreningar. Exploatering av ett tidigare grönområde leder till 

större areal av hårdgjorda ytor och det är därför viktigt att i ett tidigt skede utreda vilka 

konsekvenser detta har på dagvattensituationen.  
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Vid lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) används dagvattenlösningar som efterliknar 

vattnets naturliga kretslopp, såsom infiltration i mark, i stället för att leda bort dagvattnet i 

konventionella ledningar. Därigenom minskas mängden dagvatten som behöver tas omhand 

i dagvattennätet och det sker en naturlig rening av dagvattnet. 
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2 Material och metod 

2.1 Material och datainsamling 

I materialet som använts i utredningen ingår bland annat: 

 Höjddata (erhållet från beställaren) 

 Danderyd kommuns styrdokument för dagvatten (erhållet från beställaren) 

 Program till detaljplan för Östra Eneby torg, snödroppen 8 m.fl. (erhållet från 

beställaren) 

 Jorddjup och jordartskartan (SGU) 

 Situationsplan 2017-01-23 för Eneby torg (erhållet från beställaren) 

2.2 Platsbesök 

Vid platsbesöket den 7 juni 2016 undersöktes topografin och avrinningsförhållandena 

översiktligt inom utredningsområdet. Figur 2-1 visar fotografier från utredningsområdet från 

ett antal platser och vinklar för att ge en översiktlig bild av utredningsområdet. Fotoriktningar 

och platser redovisas i Figur 2-2.  
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Figur 2-1. Fotografierna A till F visar utredningsområdet från de platser och riktningar som redovisas i 

Figur 2-2.   
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Figur 2-2. Översiktskarta med platser och riktningar för fotografierna A till F i Figur 2-1. 
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2.3 Flödesberäkning 

Dagvattenflöden för delområden med olika markanvändning har beräknats med rationella 

metoden enligt sambandet:  

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝜑 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓     (Ekvation 1) 

där Qdim är flödet (liter/sekund) från ett delområde med en viss markanvändning. 

i är regnintensiteten (liter/sekund·hektar) för ett dimensionerande regn med en viss 

återkomsttid och beror på tr som är regnets varaktighet, vilket är lika med områdets rinntid.  

φ är den andel av nederbörden som rinner av som dagvatten för rådande markförhållanden 

och dimensionerande regnintensitet. Avrinningskoefficienter för olika 

markanvändningskategorier har tagits från Svenskt Vattens publikation P110. 

A är den totala arean (hektar) för det aktuella delområdet. Arealerna för områdena med olika 

markanvändningstyper före och efter detaljplanens implementering har beräknats i ArcGIS 

utifrån ortofoto och plankartor i dwg-format. 

f är en ansatt klimatfaktor, Svenskt Vatten P104 rekommenderar generellt en klimatfaktor 

mellan 1,05 - 1,30 beroende på i vilken del av Sverige utredningsområdet ligger. En ansatt 

klimatfaktor på 1,25 har ansatts, i enlighet med Svenskt Vattens riktlinjer, för att ta höjd för 

klimatförändringar och ökade nederbördsmängder.  

2.4 Beräkning av dimensionerande utjämningsvolym 

Beräkningar av dimensionerande utjämningsvolymer för eventuella fördröjningsanläggningar 

görs enligt sambandet (Larm & Alm, 2014): 

𝑉𝑑𝑚𝑎𝑥 = 60 ∙ 𝑡𝑟 ∙ (𝑄𝑑𝑖𝑚 − 𝑄𝑜𝑢𝑡/1000)   (Ekvation 2) 

där Vdmax är den dimensionerande utjämningsvolymen (m3) och Qout är den maximala 

avtappningen från området. 

Vdmax beräknas som en maxfunktion av olika Qdim och tr och sambandet tar höjd för vilken typ 

av regn (korta regn med högre intensitet eller långa regn med lägre intensitet) som bidrar 

med störst volym vatten, som behöver fördröjas eller utjämnas.  

2.5 Föroreningsberäkning 

Beräkningar av föroreningsbelastning i dagvattnet utförs med modellverktyget StormTac 

v.17.1.2 StormTac använder sig av schablonhalter framtagna inom ramen för olika 

forskningsprojekt och längre utredningar och bygger på mätserier från olika typer av 

markanvändningsområden (Larm, 2000). Halterna av olika ämnen kan momentant variera 

kraftigt beroende på flödet och lokala förhållanden. 
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3 Områdesbeskrivning och avgränsning 

3.1 Markanvändning – Befintlig och planerad 

Utredningsområdet omges av bland annat villor och handelsområden. Den befintliga 

markanvändningen består av bostadshus, grönområden, butiker, parkeringar samt 

gångvägar och kvartersgator, se Figur 3-1.  

 

Figur 3-1. Befintlig markanvändning inom utredningsområdet. 
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Den planerade markanvändningen inom utredningsområdet består av bostadshus med 

innergårdar, kvarterstorg, kvartersgata och gång- och cykelbanor, se Figur 3-2.  

 

Figur 3-2. Planerad markanvändning inom utredningsområdet.  

3.1.1 Infiltrationsförutsättningar och geologi 

Infiltrationskapaciteten för en jord beror bland annat på dess kornstorlek, packningsgrad och 

markens vattenhalt. När marken är torr är infiltrationskapaciteten som högst för att sedan 

avta vid ökad mättnadsgrad. Vid helt mättade förhållanden kan infiltrationskapaciteten sättas 

lika med jordens hydrauliska konduktivitet, KS.  



 

Grapnummer 

17062 

Uppdragsnummer 

604344 

Version 

1.0 

 

Sidan 14 (32) 

I sandiga eller grusiga jordar, som har hög dräneringsförmåga, kan man i allmänhet förvänta 

sig att mättade eller nära mättade förhållanden aldrig uppkommer nära markytan, så att 

jordens infiltrationskapacitet inte avtar särskilt mycket ens under långvariga regn med 

dimensionerande intensitet. För att marken inte ska översvämmas måste markens 

infiltrationskapacitet vara så stor att den kan hantera dimensionerande flöden. I Tabell 3-1 

nedan anges ungefärliga infiltrationskapaciteter för olika svenska jordtyper. 

Tabell 3-1. Mättad infiltrationskapacitet för olika svenska jordtyper (VAV, 1983) 

Jordtyp 
Infiltrationskapacitet 

(millimeter/timme) 

Morän 47 

Sand 68 

Silt 27 

Lera 4 

Matjord 25 

Enligt jordartskartan från SGU består jordlagren inom utredningsområdet av postglacial lera 

och sandig morän, se Figur 3-3.  

 

Figur 3-3. Jordartskartan i skala 1:25 000 från SGU visar att utredningsområdet i huvudsak bedöms 

bestå av postglacial lera och sandig morän. 
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Jorddjupskartan från SGU visar på jorddjup mellan 0 – 10 meter inom utredningsområdet, se 

Figur 3-4.  

 

Figur 3-4. Jorddjupskartan från SGU visar att utredningsområdet bedöms ha jorddjup mellan 0 – 10 

meter. 

Den geotekniska undersökningen (Geosigma, 2017) visar att ytliga jordlager utgörs av upp 

till två meter fyllning. Fyllnadsmassorna är blandade och består i huvudsak av mullhaltig 

sandig lera. Under hårdgjorda ytor utgörs fyllningen av grusig sand. Fyllningen underlagras 

av torrskorpelera och/eller sandig morän. Under torrskorpan finns ett cirka två meter mäktigt 

lager lös lera. Generellt förkommer lera i områdets östra halva medan i västra halvan går 

moränen uppemot ytan.  

Djup till berg varierar kraftigt över området mellan cirka en meter i områdets centrala del till 

över 5 meter under befintlig markyta i övriga området. I den norra delen ligger bergets 

överyta på ca +23 som högst och i den södra och sydöstra delen på ca +13 som lägst. Även 

inom Område 2 har ett område med berg i dagen noterats på plushöjden +21.  

Marken bedöms ha medelgod infiltrationsförmåga.  
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Jorddjupen överensstämmer med SGU:s jordartskarta. 

3.1.2 Översiktliga avrinningsförhållanden och befintlig dagvattenhantering 

Den befintliga markytan inom utredningsområdet har en topografi, med en höjdrygg, som gör 

att ytavrinningen sker i alla riktningar ut från utredningsområdet, se Figur 3-5. Marknivåerna 

erhölls från höjddata och utredningsområdets topografi kunde även bekräftas vid 

platsbesöket den 7 juni 2016.  

Befintlig dagvattenhantering utgörs av dagvattenbrunnar och konventionella 

dagvattenledningar som leder ut dagvattnet från utredningsområdet. 
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Figur 3-5. Översiktliga avrinningsförhållanden, baserad på den befintliga markytan inom 

utredningsområdet. 

3.2 Recipient – Status 

Utredningsområdet ligger inom ett avrinningsområde som avvattnas i Stora Värtan som är en 

vik till Östersjön, se Figur 3-6.  
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Figur 3-6. Utredningsområdet ingår i ett avrinningsområde som avvattnas i Stora Värtan.  

3.2.1 Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Miljökvalitetsnormerna för recipienten Stora Värtan har måttlig ekologisk status med 

avseende på övergödning. Problemen med övergödning är omfattande och gäller hela 

Östersjön, vilket har gjort det tekniskt omöjligt att åtgärda problemen fram till tidsfristen år 

2021. Tidsfristen har därför skjutits upp till år 2027, då viken ska uppnå god ekologisk status. 

Den kemiska ytvattenstatusen är, "uppnår ej god kemisk ytvattenstatus”. Detta beror på att 

halterna av kvicksilver och polybromerade difenyletrar överskrider gränsvärdena. Den 

kemiska statusen utan överallt överskridande ämnen (kvicksilver och polybromerade 

difenyletrar) är ”uppnår ej god kemisk ytvattenstatus” till följd av halter av tributyltenn som 

överskrider gränsvärdet. Stora Värtan har undantag för bromerade difenyletrar och 

kvicksilver i det kemiska kvalitetskravet.   

Se Tabell 3-2 för en sammanställning av Stora Värtans miljökvalitetsnormer.  
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Tabell 3-2. Sammanställning över miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomsten Stora Värtan.  

Vattenförekomst 

Ekologisk status  Kemisk ytvattenstatus 

Status 2013 
Kvalitetskrav 

och tidpunkt 
Status 2016 

Kvalitetskrav 

och tidpunkt 

Stora Värtan 
Måttlig ekologisk 

status 

God ekologisk 

status 2027 

Uppnår ej god 

kemisk 

ytvattenstatus 

God kemiska 

ytvattenstatus 

2027 

 

3.2.2 Markavvattningsföretag 

Enligt information från Länsstyrelsen i Stockholms län, åtkomlig på Länsstyrelsens WebbGIS 

(Länsstyrelsen i Stockholm, 2016), finns det ett aktivt markavvattningsföretag cirka 400 

meter norr om utredningsområdet. Exploateringen av utredningsområdet bedöms dock inte 

komma att påverka markavvattningsföretaget då utflödet från utredningsområdet bedöms 

minska med implementering av de föreslagna dagvattenlösningarna.  
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4 Flödesberäkningar och föroreningsbelastning 

4.1 Flödesberäkningar  

I beräkningarna har vedertagna avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vatten P110 använts, 

se Tabell 4-1.  

Utredningsområdet består av flera olika typer av markanvändning och därför har en avvägd 

avrinningskoefficient beräknats enligt sambandet: 

𝜑𝐴𝑡𝑜𝑡 = (𝜑1 ∙ 𝐴1 + 𝜑2 ∙ 𝐴2 + 𝜑3 ∙ 𝐴3 … . )/𝐴𝑡𝑜𝑡   (Ekvation 3) 

Det bör noteras att små förändringar i avrinningskoefficienten kan ge relativt stora skillnader i 

flöde. De redovisade flödena bör därför främst ses som indikatorer på hur flödena kommer 

att förändras vid den nya markanvändningen och inte som exakta flöden.  

Tabell 4-1. Använda avrinningskoefficienter, samt beräknade avvägda avrinningskoefficienter 

för befintlig och planerad markanvändning. 

Markanvändning φ (-) 

Area befintlig 

markanvändning 

(ha) 

Area planerad 

markanvändning    

(ha) 

φAtot (-)  

befintlig 

markanvändning 

φAtot (-)  

planerad 

markanvändning 

Tak 0,90 0,34 0,91 

0,50 0,72 

Grönområde 0,10 1,09 - 

Kvartersgata 0,80 0,45 0,44 

Cykel- och 

gångväg 
0,80 0,06 0,13 

Parkering 0,80 0,48 - 

Gård 0,45 - 0,85 

Kvarterstorg 0,80 - 0,09 

Summa  2,4 2,4 

 

Flödesberäkningar och dimensionerande volymer har skett utifrån ett återkommande 10-

årsregn, i enlighet med Svenskt vatten P110 (centrum och affärsområde) med 1,25 

klimatfaktor. 
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Tabell 4-2. Beräknade dagvattenflöden för befintlig och planerad markanvändning vid 

dimensionerande flöde för ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet, vilket motsvarar en 

regnintensitet på 228 liter/sekund·hektar. Årsmedelnederbörden sattes till 636 millimeter. 

 Dimensionerande flöde för ett 10-årsregn (liter/sekund) 

med klimatfaktor 1,25 

Område 1 Område 2 

Befintlig 

markanvändning 
160 190 

Planerad 

markanvändning 
210 280 

Procentuell ändring  + 31 % + 47 % 

4.2 Dimensionerande utjämningsvolym 

Den dimensionerande utjämningsvolymen som har beräknats är den volym dagvatten som 

bör fördröjas inom utredningsområdet för att få ett maxutsläpp av dagvatten som inte 

överstiger beräknade dagvattenflöden för befintlig markanvändning. Den dimensionerande 

utjämningsvolymen har beräknats enligt ekvation 2 i kapitel 2.4.  

4.2.1 Område1 

Dimensionerande volym för område 1 (1,0 hektar) är 68 m3 beräknat med ett max utsläpp på 

150 liter/sekund till det kommunala dagvattensystemet, vilket innebär en minskning av det 

dimensionerade utflödet för samma område med befintlig markanvändning.  

4.2.2 Område 2 

Dimensionerande volym för område 2 (1,4 hektar) är 98 m3 beräknat med ett max utsläpp på 

180 liter/sekund till det kommunala dagvattensystemet, vilket innebär en minskning av det 

dimensionerade utflödet för samma område med befintlig markanvändning.  

4.3 Föroreningsbelastning 

Dagens markanvändning medför att gränsvärdena för dagvatten, nivå 2M, för bly och 

suspenderad substans överskrids enligt beräkningarna i StormTac för Område 1 och 

Område 2. Föroreningshalterna för den planerade markanvändningen i Område 1 och 

Område 2 (utan rening) underskrider samtliga riktvärden, nivå 2M. Däremot ökar halterna 

jämfört med dagens markanvändning för kväve, kadmium och nickel om inga reningsinsatser 

för dagvattnet införs. Med föreslagen rening minskar dock halterna för samtliga ämnen 

jämfört med dagens nivåer, se Tabell 4-3. 
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Tabell 4-3. Föroreningshalter i dagvatten från Område 1 och Område 2 för befintlig och 

planerad markanvändning, efter föreslagen rening, beräknat i StormTac (Larm, 2000). 

Föroreningshalterna jämförs med RTK:s riktvärden (Region- och trafikplanekontoret, 2009), 

nivå 2M. Grönt = under riktvärdet och befintliga förhållande, Rött = över riktvärdet. 

Ämne 
Riktvärde 

[µg/l] 

Föroreningshalter 

[µg/l] 

Befintlig markanvändning 

 

Efter exploatering och 

föreslagen rening 

Område 1 Område 2 Område 1 Område 2 

Fosfor 175 110 110 48 71 

Kväve 2 500 1300 1300 780 950 

Bly 10 13 12 0,97 0,74 

Koppar 30 24 22 2,6 3,9 

Zink 90 71 65 6,3 10 

Kadmium 0,5 0.38 0,37 0,088 0,17 

Krom 15 6,3 5,3 0,56 0,89 

Nickel 30 2,8 2,6 0,52 1,3 

Kvicksilver 0,07 0,037 0,034 0,015 0,016 

Suspenderad 

substans 
60 000 

67000 61000 
4000 6100 

Olja  700 350 290 24 25 

PAH  Saknas 0,66 0,56 0,14 0,17 

Benso(a)pyren 0,07 0,023 0,019 0,0031 0,0032 

I Tabell 4-4 redovisas beräknade årliga föroreningsmängder för befintlig och planerad 

markanvändning för Område 1 och Område 2, efter föreslagen rening. Beräkningarna har 

utförts med StormTac (Larm, 2000). Föroreningsmängderna efter exploatering ökar för 

fosfor, kväve, kadmium, och nickel jämfört med befintliga förhållanden i Område 1 och 

Område 2 om inga reningsåtgärder införs. För område 2 ökar dessutom 

föroreningsmängderna för kvicksilver efter exploateringen om inga reningsåtgärder införs. 

Efter föreslagna reningsåtgärder är föroreningsmängden i kilo per år lägre jämfört med 

befintlig situationen för samtliga ämnen. Eftersom föroreningsbelastningen minskar med de 

föreslagna dagvattenåtgärderna bedöms exploateringen av utredningsområdet inte innebära 

någon ökad föroreningsbelastning på recipienten.  
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Tabell 4-4. Årliga föroreningsmängder från utredningsområdet för befintlig och planerad 

markanvändning, samt efter föreslagen rening, beräknat i StormTac (Larm, 2000). Grönt = 

mängder under befintliga förhållanden. 

Ämne Enhet 

Föroreningsmängder 

Befintlig markanvändning 

Efter exploatering 

och föreslagen 

rening 

Område 1 Område 2 Område 1 Område 2 

Fosfor kg/år 0,48 0,6 0,26 0,5 

Kväve kg/år 5,6 6,9 4,2 6,6 

Bly kg/år 0,057 0,061 0,0052 0,0052 

Koppar kg/år 0,1 0,12 0,014 0,027 

Zink kg/år 0,31 0,34 0,034 0,073 

Kadmium kg/år 0,0016 0,0019 0,00047 0,0012 

Krom kg/år 0,027 0,028 0,003 0,0062 

Nickel kg/år 0,012 0,014 0,0028 0,0088 

Kvicksilver kg/år 0,00016 0,00018 0,00008 0,00012 

Suspenderad 

substans 
kg/år 

290 320 
21 43 

Olja  kg/år 1,5 1,5 0,13 0,17 

PAH  kg/år 0,0029 0,0029 0,00077 0,0012 

Benso(a)pyren kg/år 0,000098 0,000099 0,000017 0,000023 
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5 Lösningförslag för dagvattenhantering 

5.1 Generella rekommendationer 

Dagvatten leds lämpligtvis ner från taken via stuprör med utkastare som ansluts till en ränna 

som leder dagvattnet mot en dagvattenlösning för infiltration, se Figur 5-1. Utkastaren och 

rännan ser till att vattnet leds bort från huset för att förhindra att vattnet infiltrerar till 

husgrunden.  

 

Figur 5-1. Utkastare och rännor hjälper dagvatten från taken att transporteras vidare mot 

dagvattenlösningen.   

För att underlätta dagvattenhanteringen i området bör kantsten mellan hårdgjorda ytor och 

grönytor undvikas och parkeringsytor bör förses med oljeavskiljare.  

I Kapitel 5.2 – 5.3 följer rekommendationer och utformning av den föreslagna 

dagvattenhanteringen som minskar föroreningsbelastningen på recipienten genom 

fördröjning och rening i makadammagasin och makadamdiken. Dagvattenlösningar under 

mark har valts då lämpliga ytor för dagvattenlösningar ovan mark är begränsade inom 

utredningsområdet. 

Placeringen av de föreslagna dagvattenlösningarna har utgått från att höjdsättningen av 

utredningsområdet i huvudsak anläggs på de befintliga marknivåerna, och att riktningarna för 

dagvattenflödena därmed i huvudsak är desamma som vid de befintliga förhållandena. På 

innergårdarna har dock en flödesriktning satts som är lämpligast utifrån en 

dagvattensynpunkt.  

Om den befintliga höjdsättningen behålls tenderar dagvattenflödena att rinna mot de 

planerade husen, vilket bör tas i beaktande vid höjdsättningen av utredningsområdet för att 

förhindrar inflöde av dagvatten mot husgrunden.  
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5.2 Makadammagasin och makadamdiken 

I områden med begränsade markutrymmen är underjordiska fördröjningsmagasin en lämplig 

lösning. Makadammagasin är ett exempel på ett underjordiskt magasin där både fördröjning 

och rening sker genom ett magasin uppbyggt av ett naturligt material i form av till exempel 

stenkross, där fraktionerna kan variera mellan cirka 4 – 80 millimeter.  

Det rekommenderas att dagvattnet fördröjs och renas i makadammagasin och 

makadamdiken inom utredningsområdet innan bortledning sker till det kommunala 

dagvattensystemet. Magasinsvolymen utgörs av porvolymen i makadamen, vanligtvis cirka 

30 %. En fördel med makadammagasin är att de kan anläggas under till exempel asfaltsytor. 

Makadammagasin kan då exempelvis byggas upp av makadam av en grov och välsorterad 

fraktion under en permeabel asfalt eller gräsmatta, som möjliggör att dagvattnet tillrinner 

makadammagasinet. Ett alternativ till permeabel asfalt, som kräver viss skötsel, kan vara att 

dagvattnet leds till makadammagasinet via gallerbrunnar.  

Makadammagasin har en bra rening, gällande metaller och suspenderad substans, och en 

god flödesutjämnande förmåga (Nilsson, 2013). För suspenderad substans är den 

genomsnittliga reningsgraden över 80 %, för kväve cirka 50 % och för samtliga tungmetaller 

över 50 %:  

  

 Zink, bly, koppar, krom cirka 70 – 80 % 

 Kadmium, nickel  cirka 50 – 60 % 

Det är viktigt att makadammagasin avskiljs från omgivande material med en geotextil för att 

minska risken för att magasinets funktion försämras över tid genom att porerna sätts igen av 

finmaterial. Makadammagasinen kan också förses med ett tätskikt i de fall de riskerar att 

hamna under grundvattenytan. En bit ovanför botten av magasinet placeras en 

dräneringsledning som leder överskottsdagvattnet vidare till dagvattennätet och recipienten. 

Makadammagasin bör även förses med ett bräddavlopp. En principskiss för ett 

makadammagasin visas i Figur 5-2.  

 

Figur 5-2. Principskiss för ett makadammagasin. 
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Makadamdiken kan anläggas under gräsytor med en skålformad överyta där dagvatten kan 

ansamlas och infiltrera makadamen. Under gräsytan fylls ett cirka en meter djupt dike upp 

med exempelvis makadam eller något annat genomsläppligt material. Mellan makadamen 

och de angränsande jordlagren läggs en geotextil som hindrar jorden från att täppa igen 

porerna i makadamen. Längst ner i makadamdiket, en bit ovanför botten, anläggs en 

dräneringsledning som leder dagvattnet vidare, se Figur 5-3. Dräneringsledningen kan 

underdimensioneras för att inte få en för snabb tömning av makadamdiket.   

Makadammagasin och makadamdiken behöver underhållas vid behov (ungefär någon gång 

per år) där det ingår rensning av in- och utlopp till magasinen, samt rensning av eventuella 

brunnar och ledningar till makadamdikena. 

 

Figur 5-3. Makadamdike (Källa: Svenskt vatten P105). 

5.2.1 Område 1  

Fördröjningsvolymen för makadammagasin och makadamdiken i Område 1 bör uppgå till 

cirka 226 m3 för att uppnå tillräcklig fördröjning (beräknat med en porvolym på 30 % för 

makadam). Förslag på placeringar av lösningarna redovisas i Figur 5-4. Makadamdiken 

placeras längs sidan av den planerade lokalgatan. Dit leds takvatten och dagvatten från 

lokalgatan. Dessutom anläggs makadamdiken på den västra innergården som för dagvattnet 

söderut mot lokalgatan. I kanten av den östra innergården anläggs ett makadamdike för att 

hantera dagvatten från takytor och gårdsmarken. Dessutom förhindrar makadamdiket att 

ytavrinning når granntomterna. För att koppla ihop de olika makadamdikena behöver en del 

av makadamdiket gå kulverterat under lokalgatan. Eftersom taken enligt den senaste 

planskissen ska vara av sadeltyp behövs dagvattenlösningar även för det takvatten som 

rinner av mot Enebybergsvägen och Gamla Norrtäljevägen. Innergårdarna i Område 1 är 

underbyggda med garage. Detta innebär att det dagvatten som infiltrerar på innegårdarna 

inte kommer att infiltrera till grundvattnet utan riskerar att bli stående på taket till garaget om 

inte marken förses med dräneringar.          
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Figur 5-4. I Område 1 anläggs makadamdiken på innegårdarna och längs lokalgatan för att fördröja 

och rena dagvattnet samt makadammagasin längs Gamla Norrtäljevägen och Enebybergsvägen.  

5.2.2 Område 2 

Den totala fördröjningsvolymen för makadammagasin för Område 2 bör vara cirka 310 m3 för 

att kunna fördröja de dimensionerande flödena (beräknat med en porvolym på 30 % för 

makadam). Förslag på placeringar av lösningarna redovisas i Figur 5-5. Ett 

makadammagasin placeras på innergården i norr, ett makadammagasin placeras i östra 

delen av Område 2 och ett makadammagasin placeras i södra delen av Område 2. 

Makadammagasinen är tänkta att hantera dagvatten från tak, torg, lokalgata samt merparten 

av dagvattnet från gårdsmarken. Eftersom den senaste planskissen indikerar att sadeltak 
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ska användas har även makadammagasin placerats mot Enebybergsvägen. Detta förutsätter 

dock att det finns plats för dessa. I östra och södra kanten av Område 2 anläggs 

dräneringsstråk som kan hantera det dagvatten från gårdsmark som inte tillkommer 

makadammagasinen. Dessutom förhindrar de att ytavrinnande vatten, vid exempelvis 

extremregn, rinner in på granntomter.  

 

Figur 5-5. I Område 2 anläggs tre makadammagasin på gårdsmark, två makadammagasin längs med 

Enebybergsvägen och ett dräneringsstråk längs med områdets östra och södra gräns.  

Den översiktliga geotekniska utredningen (Geosigma, 2017) tyder på att området vid det 
planerade torget kan ha bättre infiltrationskapacitet än övriga området. Därför kan ett 
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kompletterande alternativ till föreslagen dagvattenhantering vara att förse torget med en 
permeabel yta som möjliggör infiltration av dagvatten.    

Om möjligheten för att anlägga makadammagasin i anslutning till Enebybergsvägen är 
begränsad kan skelettjordar och trädplanteringar anläggas för att ersätta beräknad 
fördröjningsvolym och rening i makadammagasinen.  

5.3 Växtbäddar, porösa jordar  

Som ett komplement till de större dagvattenlösningarna, som står för den största delen av 

reningen och fördröjningen, kan mindre och mer lokala dagvattenlösningar implementeras i 

främst parker och grönområden, till exempel rabatter, växtbäddar, gräsytor och 

trädplanteringar. Dessa kan vara till stor nytta i dagvattenhanteringen genom att de fördröjer 

nederbörd, förbrukar en del av dagvattnet, och renar dagvattnet. Geosigma förordar att de 

trädplaceringar som föreslagits i situationsplanen används för denna typ av mer lokala 

lösningar. Denna typ av lösningar skulle vara till störst nytta på lokalgatan, torget och de två 

underbyggda gårdsytorna i Område 1.  

Trädplanteringar är fördelaktigt, eftersom träd binder och förbrukar stora mängder vatten, 

samt att regnvatten fördröjs i lövverk och grenar på sin väg ner mot marken. En växtbädd, 

trädplantering eller gräsyta kan till exempel anläggas med ett tunt mulljordslager (10 – 20 

centimeter) följt av ett tjockare lager skelettjord 20 – 100 centimeter. Skelettjorden kan 

anläggas med makadam, singel eller mer porösa och lätta material såsom ”lecakulor”. 

Fördelen med porösa och lätta material är att dessa möjliggör en fördröjande effekt och en 

viss reningseffekt, samtidigt som träd, buskar och annan växtlighet inte torkar ut vid perioder 

med små nederbördsmängder. De porösa jordarna kan utformas på många olika sätt. I Figur 

5-6 visas exempel för porösa jordar och trädplantering anlagd i gatumiljö.  
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Figur 5-6. Exempel på porösa jordar eller så kallad skelettjordskonstruktion vid trädplantering (Tyréns 

Landskapsarkitekter, 2005). 

5.4 Extremregn 

Höjdsättningen av utredningsområdet bör planeras för att klara hanteringen av extremregn, 

som till exempel ett 50- eller 100-årsregn.  

Det västra huskomplexet i Område 1 har en innergård som riskerar att bli ett instängt område 

om inte vattnet tillåts avrinna söderut och österut mot lokalgatan. Det samma gäller för 

innergården vid det norra huskomplexet i Område 2 vars vatten vid extremregn bör ledas 

norrut mot lokalgatan. Denna lösning medför att risken för skador på hus och grundläggning 

kan minskas. Växtbäddar kan rekommenderas för att skapa ytterligare fördröjning och rening 

av dagvattnet på innergårdarna. 

Makadammagasinen bör förses med bräddavlopp som bräddar ut mot mindre känslig mark 

såsom gatumark eller gårdsmark. På situationsplanen framgår att det planeras 

garagenedfarter längs lokalgatan och Gamla Norrtäljevägen. Garageinfarterna bör förses 

med fysiska hinder i form av till exempel en upphöjning i asfalten som förhindrar att 

ytavrinnande vatten från gatan når garageplanet.  

Föreslagna dräneringsdiken är tänka att omhänderta överskottsvatten som de 

dimensionerade dagvattenlösningarna inte kan ta hand om, exempelvis vid extremregn. 

Detta för att undvika tillskott av vatten till villatomterna i lågområdet öster och sydost om 

utredningsområdet. 

5.5 Förslag till vidare utredningar 
Geosigma har genomfört en översiktlig geoteknisk utredning för utredningsområdet som har 
visat på att de östra delarna av utredningsområdet har en stor mängd lera vilket begränsar 
infiltrationskapaciteten för dagvatten. Däremot kan området kring det planerade torget ha 
bättre infiltrationskapacitet. Detta bör dock utredas vidare i samband med att en mer 
detaljerad geoteknisk utredning genomförs inom utredningsområdet. Dessutom är det viktigt 
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att regelbundet övervaka grundvattennivån i de tre grundvattenrör som har satts i området 
för att kunna bedöma till vilka nivåer till exempel makadammagasin kan läggas utan behov 
av tätskikt.     
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