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Sammanfattning 

Danderyds kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för en del av fastigheten 

Djursholm 2:421. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna för att tillåta 

den befintliga verksamheten på Ekudden med en tillbyggnad av den befintliga 

serveringen samt en ny bod för handikappanpassade toaletter m.m. 

Området är beläget på Ekudden, en halvö i östra Djursholm med strandgräns mot Värtan. 

Området utgör en del av fastigheten Djursholm 2:421 och arealen är ca 8000 

kvadratmeter.  

Marken utgörs av berg i dagen och ett tunt osammanhängande lager av morän. Området 

utgörs av en kulle på en udde, där högsta toppen ligger på + 7 meter (RH2000) och sluttar 

sedan ner till 0 meter. Planområdet avrinner direkt till Stora Värtan som är en del av 

Stockholm innerskärgård. Stora Värtan har måttlig ekologisk status på grund av för höga 

värden av växtplankton och näringsämnen och uppnår inte heller god kemisk status. 

Utöver de överallt överskridande ämnena kvicksilver och bromerad difenyleter så 

överskrids även halterna för PFOS och tributyltenn-föreningar. Dessa ämnen är generellt 

inte vanligt förekommande i dagvatten.   

Den nya detaljplanen innebär att en del parkmark överförs till kvartersmark. Den största 

delen av Ekudden, inklusive dess högsta punkt, ska dock även fortsättningsvis utgöras av 

oexploaterad grönyta. Det område som föreslås överföras till kvartersmark är redan idag 

ianspråktaget, av den befintliga serveringen med tillhörande trädäck.  

Planområdet är ett litet område där markanvändningen endast kommer ändras marginellt. 

Förändringen bedöms inte påverka föroreningsbelastningen från dagvatten till 

recipienten. Den utökade byggnadsarean för kiosken bedöms inte påverka 

förutsättningarna för dagvatten varken ur flödes- eller föroreningsaspekt, då det redan 

idag är takyta eller hårdgjord yta i form av trädäck/utfällbart tak, se Figur 12.  

I och med att det är mycket berg i dagen inom planområdet idag så bedöms den utökade 

andelen takytor i form av miljöhus och ev. toalettbyggnad inte ändrar flödet eller 

föroreningsbelastningen då det framförallt är atmosfärisk deposition som belastar dessa 

typytor. Det samma gäller för den föreslagna utökade flytpontonen som alltså inte heller 

bedöms medföra mer föroreningar till recipienten.  

Belastningen av näringsämnen från planområdet till recipienten bedöms inte förändras i 

och med den nya detaljplanen. Recipientens icke godkända kemiska status beror på 

förorenande ämnen som vanligtvis inte förekommer i dagvatten. Detta medför att vi 

bedömer risken för försämring av recipientens status (miljökvalitetsnormer) i och med 

den nya detaljplanen som försumbar/icke existerande.   

För att förbättra och bidra till en minskning av mängden förorenande ämnen till 

recipienten kan lutningen på parkeringen justeras så att den lutar in mot kullen istället för 

ut mot vägen. Genom att ändra lutningen på parkeringen kan eventuella oljespill och 

andra förorenande ämnen bättre fångas upp, infiltrera och brytas ner istället för att 

avrinna till ytvattenrecipienten.    
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1 Inledning 

Danderyds kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för en del av fastigheten 

Djursholm 2:421. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna för att tillåta 

den befintliga verksamheten på Ekudden med en tillbyggnad av den befintliga 

serveringen samt en ny bod för handikappanpassade toaletter m.m. 

Området är beläget på Ekudden, en halvö i östra Djursholm med strandgräns mot Värtan. 

Området utgör en del av fastigheten Djursholm 2:421 och arealen är ca 8000 

kvadratmeter. Kommunen är fastighetsägare och det kommunala bolaget Djursholms AB 

äger vattenområdet. Kommunen har sedan sommaren 2009 arrenderat ut området till 

Villa Pauli AB. 

2 Förutsättningar 

2.1 Geologi och topografi 

Området utgörs av berg i dagen och ett tunt osammanhängande lager av morän, se  

Figur 1.  

 

Figur 1. Planområdet utgörs av berg i dagen och ett tunt lager av osammanhängande 

morän. Källa: SGU kartgenerator. 
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Figur 2. Ekudden utgörs av mycket berg i dagen och ytlig morän.  

Området utgörs av en kulle på en udde, där högsta toppen ligger på + 7 meter (RH2000) 

och sluttar sedan ner till 0 meter. 
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Figur 3. Områdets topografi går från +7 m till 0 m (RH2000). I figuren visas  

1-meterskurvor. 

2.2 Ytavrinning 

Ytavrinning sker naturligt från högsta toppen och vidare ner till ytvattenrecipienten Stora 

Värtan.  
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Figur 4. Ytavrinning inom planområdet. 

Vid parkeringens södra del går en ytvattendelare som gör att vattnet avleds åt nordväst 

respektive sydost.  
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Figur 5. Ytvattendelare vid parkering gör att vatten avleds åt nordväst respektive 

sydost.  

2.3 Ytvattenrecipient 

Planområdet avrinner direkt till Stora Värtan som är en del av Stockholm innerskärgård. 

Stora Värtan är en vattenförekomst som är bedömd och klassad enligt statusklassning och 

miljökvalitetsnormer, vilket redovisas i VISS (Vatten Informations System Sverige). 

Stora Värtan har måttlig ekologisk status på grund av för höga värden av växtplankton 

och näringsämnen och uppnår inte heller god kemisk status. Utöver de överallt 

överskridande ämnena kvicksilver och bromerad difenyleter så överskrids även halterna 

för PFOS och tributyltenn-föreningar. Den vanligaste källan till PFOS är släckmedel och 

till tributyltenn är det båtbottenfärger, alltså är dessa ämnen inte generellt förekommande 

i dagvatten.   

Kravet är att vattenförekomsten ska uppnå god kemisk status år 2027, med undantag för 

de överallt överskridande ämnena, men att åtgärder ska vidtas så snabbt som möjligt.  

2.4 Markanvändning  

Planområdet utgörs till största delen av grönyta med mycket berg i dagen. Kullen är till 

största del beväxt med låg vegetation, buskar och träd. 
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 Figur 6. Grönyta med låg vegetation, buskar och träd blandat med berg i dagen. 

En grusad väg sträcker sig från Strandvägen till ångbåtsbryggan. I anslutning till 

grusvägen ligger en grusparkering med ca 10 parkeringsplatser och närmare 

ångbåtsbryggan en parkering med ca tre parkeringsplatser. 

 

Figur 7. Grusväg inom området med angränsande parkeringsplatser. 

En mindre kiosk med servering finns vid vattnet som omfattar takytor och trädäck i olika 

nivåer. Vid nästan samtliga trädäck finns möjligheten att fälla över enklare tak.   
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Figur 8. Trädäck för servering i olika nivåer.  

 

Figur 9. Kiosk och trädäck för servering. 

I anslutning till trädäck och bryggor så finns en flytponton med bränslestation. 
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Figur 10. Flytploton med bränslestation. 

2.4.1 Planerade förändringar 

Den nya detaljplanen innebär att en del parkmark överförs till kvartersmark. Den största 

delen av Ekudden, inklusive dess högsta punkt, ska dock även fortsättningsvis utgöras av 

oexploaterad grönyta. Det område som föreslås överföras till kvartersmark är redan idag 

ianspråktaget, av den befintliga serveringen med tillhörande trädäck. Området ska även 

fortsättningsvis vara allmänt tillgängligt. I och med den planerade nya detaljplanen ges 

det möjlighet till fem mindre förändringar inom planområdet, se Figur 11.  
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Figur 11. Det är fem mindre förändringar planerade inom planområdet i och med den 

nya detaljplanen.  

Eventuellt kommer den befintliga parkeringsytan utökas med 1-2 parkeringsplatser. Den 

befintliga kioskbyggnaden planeras att förlängas i både den norra (3 meter) och södra (6 

meter) delen. Förlängningen innebär framförallt att bygga in och ansluta befintliga ytor 

som idag endast har permanenta eller temporära takytor till byggnaden, se Figur 12.  

  

Figur 12. Ytor i norra och södra delen av befintlig kioskbyggnad som planeras att 

byggas in och omfattas av kioskbyggnaden.  
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Det planeras för att installera nya toaletter på området antingen i en separat byggnad eller 

i kioskbyggnaden. I anslutning till flytpontonen föreslås en flytbrygga med 

latrintömningsmöjligheter för fritidsbåtar. Ett miljöhus för sophantering föreslås anläggas 

i nära anslutning till ångbåtsbryggan.  

3 Detaljplanens påverkan på 

föroreningsbelastningen till recipienten  

Planområdet är ett litet område där markanvändningen endast kommer ändras marginellt. 

Förändringen bedöms inte påverka föroreningsbelastningen från dagvatten till 

recipienten. Den utökade byggnadsytan för kiosken bedöms inte påverka 

förutsättningarna för dagvatten varken ur flödes- eller föroreningsaspekt då det redan idag 

är takyta eller hårdgjord yta i form av trädäck/utfällbart tak, se Figur 12.  

I och med att det är mycket berg i dagen inom planområdet idag så bedöms den utökade 

andelen takytor i form av miljöhus och ev. toalettbyggnad inte ändra flödet eller 

föroreningsbelastningen då det framförallt är atmosfärisk deposition som belastar dessa 

typytor. Det samma gäller för den föreslagna utökade flytpontonen som alltså inte heller 

bedöms medföra mer föroreningar till recipienten.  

Belastningen av näringsämnen till recipienten bedöms inte förändras i och med den nya 

detaljplanen. Som beskrivits tidigare beror den icke godkända kemiska statusen på 

förorenande ämnen som vanligtvis inte förekommer i dagvatten. Detta medför att vi 

bedömer att det inte finns någon risk för försämring av recipientens status 

(miljökvalitetsnormer) till följd av den nya detaljplanen.  

4 Åtgärder för förbättring av 

dagvattenkvaliteten inom planområdet 

Befintlig och planerad markanvändning innebär att det generellt är en låg 

föroreningsbelastning från området. De enda ytorna som är hårdgjorda inom planområdet 

är takytor, bryggor/trädäck och berg i dagen, med undantag för dessa ytor finns det 

möjlighet till infiltration i grönytor och grusade ytor. För att förbättra befintlig situation 

kan lutningen på parkeringen justeras så att den lutar in mot kullen istället för ut mot 

vägen.  
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Figur 13. Befintlig parkering lutar ut mot väg och ner mot vattnet. 

Genom att ändra lutningen på parkeringen kan eventuella oljespill bättre fångas upp och 

brytas ner istället för att avrinna till ytvattenrecipienten.    


