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BILAGA2–Föreslagendagvattenhantering

Sida ii

1

Inledning

AFRYhar på uppdragav Skolfastigheteri StockholmAB(SISAB)tagit fram en förenklad
dagvattenutredningsom underlagi detaljplanearbetetför en ny skolaoch idrottshall i
Steningeparkeni Årsta,Stockholmsstad (seFigur1.1). Detaljplanearbetetpågårsedan
början av 2016och samrådom planförslagethållspreliminärt under 2020.

STENINGEPARKEN

BOLIDENPLAN
Figur1.1. FlygbildöverSteningeparken
(Bildkälla:GoogleEarth,hämtad 2020-05-20)

1.1

Bakgrund

Detaljplanenutgör en del av etapp 3 i utbyggnadenav Årstastråket,i vilken fyra planer
arbetasfram parallellt. I området runt Bolidenplanplaneras1 500-2000 nya bostäder.
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1.2

Syfteoch uppdragsbeskrivning

Uppdragetsyftar till att utreda förutsättningarnaför dagvattenhanteringpå
kvartersmarkinom detaljplanSteningeparkensamt hur byggetav en ny grundskolaF-9
och idrottshall kan kommaatt påverkadagvattenflödetoch föroreningarnai dagvattnet
från området. Somguide användsStockholmsstadschecklista-ftill förenklade
dagvattenutredningarför kvartersmarksom del av detaljplan.
I uppdragetingår att inom utredningsområdet:
•
•
•
•
•

Beskrivamarkförutsättningarna.
Beskrivarecipientendit dagvattnetfrån området avledsoch statuseni denna.
Redovisabefintlig och framtida markanvändning.
Redovisamarknivåeroch avrinningsområden.
Redovisadimensionerandeflöden för befintlig och framtida situation, med och
utan åtgärder.
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•
•
•
•

2

Redovisahalter och mängderav föroreningarför befintlig och framtida
situation, med och utan åtgärder.
Beskrivaeventuellaöversvämningsrisker.
Geförslagpå dagvattenhanteringoch redovisavilka fördröjningsvolymeroch
ytor som behöverplanerasin för att uppnååtgärdsnivån.
Geförslagpå skyfallshantering.

Underlagoch tidigareutredningar

Det finns ingen tidigare dagvattenutredningför Steningeparken.Tidigareutredningarför
Årstastråketetapp 3 inkluderar:
•
•

Dagvattenutredningför Årstastråket3, Sweco,2017-03-23.
Utredningmed förslagpå översvämningsytorför Årstastråketetapp 3, Sweco,
2018-03-06.

Följandeunderlagfrån projektet och Stockholmsstad har använtsi dennautredning:
Underlag

Datum

Steningeparkenbaskarta(DWG)

2016

SituationsplanSteningeparkenfrån AFRY(DWG)

2020-06-10
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Tomtgräns/användningsgräns(DWG))

2020-06-09

Samlingskartanfrån StockholmVatten (DWG)

2016

Checklista-ftill förenkladedagvattenutredningarsom del av detaljplan,Stockholmsstad

2019-09-27

Rapportmall-fför förenkladdagvattenutredninginom kvartersmark,Stockholmsstad

2019-10-10

Dagvattenstrategi,Stockholmsstad

2015-03-09

Handlingsplanför god vattenstatus,Stockholmsstad

2015-03-09

Dagvattenhantering–åtgärdsnivåvid ny-och större ombyggnation(version1.1),
Stockholmsstad

2016-11-15

Geotekniskinventeringför ÅrstastråketDP3, Grontmij

2014-08-28

UtredningsPM Geoteknik–Markförhållandenoch grundläggning,Structor

2018-11-30

Personligkommunikation,telefon, StockholmVatten och Avfall

2017-11-06

Följandedokumentoch villkor har använtsi dennautredning:
Underlag

Utgivare

Publikationsår

P104

SvensktVatten

2011

P105

SvensktVatten

2016

P110

SvensktVatten

2016

VISS,VatteninformationssystemSverige

Länsstyrelsen

n.d.

WebbGIS(lågpunktskartering)

Länsstyrelsen

n.d.

Genomsläpplighetskarta

SGU

n.d.

Jordartskarta

SGU

n.d.

Jorddjupskarta

SGU

n.d.

Ett platsbesökgjordesi september2016.
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3

Riktlinjerför dagvattenhantering
3.1

Stockholmsstadsriktlinjer

Stockholmsstad har ett flertal dokumentsom strukturerar upp hur arbetet med
dagvattenhanteringenskaskei kommunen.Den senastedagvattenstrateginantogsav
kommunfullmäktige2015-03-09och gällervid all om- och nybyggnationsamt för
åtgärderi den befintliga miljön. I strateginredogörsför fyra grundläggandemål och
medföljandeprinciper för att uppnå målen.De fyra målenär:
1.
2.
3.
4.

Förbättradvattenkvalitet i stadensvatten.
Robustoch klimatanpassaddagvattenhantering.
Resursoch värdeskapandeför staden.
Miljömässigtoch kostnadseffektivtutförande.

I principernaför att uppnå målenangesbland annat att:
•

•
•
•
•

Åtgärderför att minskaföroreningari första hand skaskevid källan,i andra
hand nära uppkomstenoch i tredje hand i anläggningarsom samlarvatten från
flera källor.
Andelengenomsläppligaytor skamaximerasoch infiltration eftersträvas.
Dagvattensystemskadimensionerasoch höjdsättasefter förväntade
klimatförändringaroch framtida planeradutbyggnad.
Sekundäraavrinningsvägarskaidentifierasvid nybyggnationsamt så långt som
möjligt vid åtgärderi den befintliga miljön.
Dagvattenlösningarna
skavara effektiva ur ett drift- och underhållsperspektiv.
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Stadenhar äventagit fram dokumentmed åtgärdsnivåeroch exempelpå
dagvattenlösningar.Enligtåtgärdsnivånska20 mm regn fördröjas i syfte att reducera
föroreningsbelastningen
med 70-80% på allmänplatsmarkoch kvartersmark.Systemen
skaha en mer långtgåenderening än sedimentation.För att ge tillräcklig avskiljningska
våtvolymenutformas som en permanentvolymeller en volym som kan avtappasvia
filtrerande material med en hastighetsom ger effektiv avskiljningav föroreningar.

4

Beräkningsmetoder
och analysverktyg
4.1

Flödenoch regnintensitet

Vid beräkningav dimensionerandedagvattenflödenföre och efter exploateringhar
rationella metoden använts.Formeln,som visasnedan,användsföreträdesvispå
områdenmindre än 20 ha (SvensktVatten P110):
%

Där:
Ú
¤
=
Å=
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]
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Regnintensitetenhar uppskattatsmed hjälp av Dahlströmsformel enligt SvensktVatten
P110.Formelnvisasnedanoch gäller för regnvaraktigheterupp till ett dygn:
%

%

Ž•

Där:
%

%

¤

¤

För olika återkomsttiderförväntasökningenbli cirka 5 –30 % vilket ger ett spannpå
klimatfaktorn för det beräknaderegnet på 1,05 –1,30. I dennautredning används
klimatfaktor 1,25 enligt SvensktVattensrekommendation.

4.2

Avrinningskoefficienter

Enavrinningskoefficientmotsvararden andel av nederbördensom rinner av en yta. Till
exempelinnebären avrinningskoefficientpå 0,8 att 80 % av nederbördenavrinnerfrån
ytan medan20 % hållskvar. Avrinningskoefficienterväljsgenerelltenligt SvensktVatten
P110och StormTac.
För skyfallsflödenhar avrinningskoefficientenkorrigeratsför att ta höjd för minskad
markinfiltration. Därmedhar en justeringskett av varderaavrinningskoefficientså att
koefficienteninte blir lägreän 0,2 eller högre än 1,0. Den korrigerade
avrinningskoefficientenför asfalteradväghar till exempelsatts till 1,0 i stället för 0,8 vid
beräkningav skyfallsflöden.

4.3

Magasinsvolym
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Magasinsvolymenmotsvararden volym vatten som kan fördröjas i en
dagvattenanläggning.
Beräkningarnaför magasinsvolymhar utförts med nedanstående
formel där den reduceradeareanför anslutandeyta multiplicerasmed regndjupetenligt
Stadensåtgärdsnivå.

Där:

4.4

Föroreningsberäkningar

För beräkningav föroreningari dagvattnethar StormTacWeb v.20.2.2använts.
StormTacär en dagvatten-ochrecipientmodellsom bland annat användstill att beräkna
föroreningstransportoch dimensioneringav dagvattenanläggningar.
Modellen
innehållerschablonvärdenbaseradepå långvarigaoch flödesproportionella
provtagningarfrån områdenoch anläggningaröver hela världen.I modellenanvänds
ävennederbördsdataoch kartlagdmarkanvändning.
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Föroreningshalter(µg/l) och årligaföroreningsmängder(kg/år) från Steningeparkenhar
1
beräknatsför StormTacs13 standardämnena
för befintlig markanvändningsamt
markanvändningefter exploatering,med och utan LOD2. Till detta har påverkanfrån
någraav de ämnensom inte uppnår god statusi recipientenlagtstill (seavsnitt 5.2.2
samt kapitel 8).

4.5

SCALGO
Live

SCALGO
Liveär ett webbaseratprogramskapatför att ge en övergripandebild kring
havsnivåhöjningar,lågpunkter,flödesvägaroch avrinningsområdenutifrån terrängdata.
Terrängdataför Sverigeär främst baseradpå LantmäterietsGSD-Höjddata
med
upplösning2x2 meter. Dataför byggnaderkommer från GSD-Fastighetskartan.
I programmetdefinierasnederbördsmängdeni millimeter regn. Det innebäratt
nederbördsmängdenkan vara sammaför regn med olika återkomsttiderberoendepå
regnetsvaraktighet.Denangivnanederbördenär den volym vatten som avrinner på
ytan. Programmetanalyseraralltså hur en vissangivenregnmängdkan förväntas
ansamlaspå en yta. All nederbördinom ett avrinningsområdebidrar och ansamlasi
lågpunkterna.När en mindre lågpunktnår sin tröskelnivåfylls lågpunktennedströmspå
osv,tills vattnet når avrinningsområdetsutlopp.
Modellen tar inte hänsyntill ledningsnäteller infiltration och därmedär
avrinningskoefficientenalltid 1, vilket innebäratt det är det värstamöjliga scenariotsom
analyseras.Modellen tar inte heller hänsyntill tidsaspekteneller det dynamiska
förloppet, dvs avrinningsvägarredovisasbaseratpå höjd men ingenhänsyntas till
råheten på ytmaterialet. Detta skaparen vissosäkerheti de eventuellarinnvägarvattnet
tar.
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I dennautredning har SCALGO
Liveanväntsför att studeraavrinningsområdenoch
rinnvägaroch för att skapaen övergripandebild av vilka områdensom kan drabbasav
översvämningvid skyfall.Bedömningenhar gjorts utifrån flödesvägaroch lågpunkter.
SMHIdefinierar ett skyfallsom minst 50 mm nederbördpå en timme, vilket används
som utgångspunkti analysen.

4.6

Referenssystem

I utredningenanvändskoordinatsystemSweref9918 00 och höjdsystemRH2000,om
inget annat anges.

1

Fosfor(P),kväve(N),bly (Pb),koppar(Cu),zink (Zn),kadmium(Cd)krom (Cr),nickel(Ni), kvicksilver(Hg),
partiklar(SS)olja, polycykliskaaromatiskakolväten(PAH16),bens(a)pyren
(BaP)
2

LOD= lokalt omhändertagandeav dagvatten.Det inkluderarblandannat grönatak, växtbäddar,
skelettjordar,grönytor och diken

Sida 5 av 33

Förutsättningar för dagvattenhantering
5

Områdesbeskrivning
5.1

Topografioch områdesbeskrivning

Tomtenär belägeni Steningeparken,som ligger i en kil mellan Johanneshovsvägen
i
sydöstoch Skagersvägen
i sydväst.Områdethar stora nivåskillnadermellan norra och
södradelen med höjder från ca +38 i södertill +46 i norr (se höjdkurvori Figur5.1).
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Figur5.1. Översiktsbildmed preliminärtomtgräns,befintligamarkhöjderoch höjdkurvor

Områdetkring Steningeparkenbestårtill stor del av flerfamiljshusoch mindre
verksamhetersom teknik- och serviceföretag.Någraverkstadsindustrierfinns i området,
däriblandbilförsäljareoch bilvårdsanläggningar.
Länsstyrelsenhar identifierat ett flertal
av dessaverksamhetersom potentiellt förorenadeplatser.De flesta saknarriskklassning
(kemtvätt), en verkstadsindustrii riskklass4 (liten risk) och fyra verksamheteri
riskklass3 finns söderom Bolidenplaninom 500 m radie från Steningeparken.Ingenav
verksamheternapåverkasdirekt av planerat arbete. Tillsammansmed den låga
riskklassenbedömsdärför dessainte förorena dagvattnetfrån utredningsområdet.
Under korsningenJohanneshovsvägen/Skagersvägen
går riksväg75, ävenkalladSödra
länken.Södralänkenär en tunnelförlagdstadsmotorvägmellan Hammarbybackenoch
Årstaberg.Vägenär av Trafikverketrekommenderadför farligt godsmen med
inskränkningarvissatider på dygnet. EftersomSödralänkengår under området bedöms
inte eventuellautsläppfrån farligt godspåverkadagvattnetfrån utredningsområdet.
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5.2

Recipienteroch statusklassning

Områdetavvattnasgenomett kombineratledningsnäti Johanneshovsvägen
som avleds
mot Henriksdalsreningsverk.Tekniskrecipient är vattenförekomstenStrömmen
(SE591920-180800),
till vilken det finns bräddmöjlighetervid Hammarbyslussen.
Strömmentillhör vattenkategorinkustvattenoch har en areaom cirka 4 km2.
Utbredningav recipientenvisasi Figur5.2.

Figur5.2. Utbredningav vattenförekomstenStrömmeninom cyanfärgadpolygon.Lägeför
Steningeparken
skolaoch idrottshallmarkeratmed svart kryss
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Miljökvalitetsnormerför vatten
EU:svattendirektiv,ramdirektivet för vatten, införlivadesi svensklagstiftningår 2004
som Vattenförvaltningen.Arbetet med Vattenförvaltningenutförs med hjälp av så
kallademiljökvalitetsnormer(MKN).Normernafungerarsom ett juridiskt styrmedelsom
införts i svensklag för att kommatillrätta med miljöpåverkanfrån bland annat diffusa
utsläppskällor.
Normernaför vatten beskrivervilken vattenkvalitet en vattenförekomstskaha vid en
visstidpunkt. Statusklassificering
sker inom två områdenför ytvattenförekomster:
ekologiskstatusoch kemiskstatus.För kemiskstatusbedömsde två klassernagod eller
uppnårej god kemiskstatus.För ekologiskstatusbedömsklassernamed en femgradig
skalaefter hög, god, måttlig, otillfredsställandeeller dåligstatus.För konstgjordaeller
kraftigt modifieradevatten görsbedömningenför vattnets potential med liknande
femgradigaskala.Huvudregelnär att alla vattenförekomsterskauppnå god statuseller
potential innan år 2021 samt att ingen vattenförekomstsstatusfår försämras.
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Statusoch MKNför Strömmen
Strömmenhar en otillfredsställandeekologiskstatusoch uppnår inte god kemiskstatus
enligt klassningfrån 2020-03-11,se Tabell5.1.
Tabell5.1. VISSstatusklassificering
av recipientenStrömmensamt MKN
VATTENFÖREKOMST

EKOLOGISK
STATUS
Status
(dagsläge)

SE591920-180800

MKN
(framtida mål)

Måttlig
Otillfredsställande
ekologiskstatus
ekologiskstatus
2027

KEMISKSTATUS
Status
(dagsläge)

MKN
(framtida mål)

Uppnårej god
kemisk
ytvattenstatus

Godkemisk
ytvattenstatus*

*Undantagi form av mindresträngt krav gäller för PBDEoch Hg.

Utslagsgivandeför klassningav ekologiskstatusär miljögifterna koppar (Cu)och
icke-dioxinlikaPCB:er,som inte uppnårgod status.De miljögifter som överstiger
godkändanivåeri Strömmenär bromeradedifenyleter (PBDE),kvicksilver(Hg),kadmium
(Cd),antracen,bly(Pb), perfluoroktansulfon(PFOS)och tributyltenn (TBT).I enlighet
med Bilaga6 i Havs-och vattenmyndighetensföreskrifter har ett undantagi form av ett
mindre strängt krav avseendebådePBDEoch Hg utfärdats då det bedömssom tekniskt
omöjligt att sänkahalterna på grund av att de främst påverkasav långvägaluftburna
föroreningar.Halternaför de bådaföroreningarnabedömsöverskridasi fisk i samtliga
svenskavattenförekomsteroch de räknassom överallt överskridandeämnen.
5.2.2.1 Påverkanskällor

Strömmenpåverkasav dagvattenfrån kringliggandeindustrier, reningsverkoch
förorenadeområdensamt stadsmiljöer,jordbruk och andradiffusa källor. Vattnet
påverkasäven av Mälaren då sjön har sitt utflöde i StrömmengenomNorrström och
Söderström.
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5.3

Vattenskyddsområde
och markavvattningsföretag

Utredningsområdetomfattas inte av ÖstraMälarensvattenskyddsområde,som utgör
dricksvattentäktför Stockholm.Det finns heller inte någramarkavvattningsföretaginom
eller i nära anslutningtill området.

5.4

Vattendom

Envattendomfinns för Södralänken.Syftet med vattendomenvar att regleraatt
grundvattennivåninte sänks.Hänsyntill detta skatas i stadsbyggnadsprocessen.

5.5

Lokalaåtgärdsprogram(LÅP)

I Stockholmsstad tas lokalaåtgärdsprogram(LÅP)fram för stadensvattenförekomster,
vilka syftar till att ge förslagpå åtgärderför att uppnåMKN för vattenförekomsterna.En
typ av åtgärd är att rena avrinningfrån befintlig bebyggelse.Ett LÅPför Strömmen
planerasatt tas fram.
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5.6

Markförutsättningar
Geologiskaförutsättningar

Enligtjordartskartafrån SGUbestår den norra delen av utredningsområdetav ett tunt
ytligt lagerav morän på urberg.I väst mot Skagersvägen
består markenav glaciallera
och i öst längsmedJohanneshovsvägen
finns postglaciallera (Figur5.3).

Figur5.3. Jordartskarta.Rödaområdenvisarurberg,ljusgulaområdenvisarpostglaciallera,
mörkgulaområdenvisarglaciallera, prickarvisarområdenmedmorän (SGUkartvisare)
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Figur5.4 visarjordarter enligt geotekniskoch geohydrologiskutredning av Grontmij
(2014)för Årstastråket3.

Figur5.4. Jordarterenligt geotekniskutredning.Krysseti bildenmarkerarungefärligtlägeför den
punkt där grundvattennivånmätts in
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Grontmijsrapport samt UtredningsPM Geoteknik(Structor,2018)beskriveratt området
generelltutgörs av cirka 0,5-2 m fyllning på 0-5 m torrskorpelera/leraoch/eller siltig
morän på berg. Fyllningenbestår av mulljord, sand,grus,silt och lera samt tegelresteri
ett område.
OmrådetlängsmedJohanneshovsvägen
och Skagersvägen
utgörs främst av
torrskorpeleramed en mäktighetpå cirka 2-3 m, undantagettvå områdenlängs
Johanneshovsvägen
där berg i dagenstickerupp. Löslera förekommerfrämst i
nordvästra,södraoch sydöstradelen av området för planeradebyggnader.I övrigt
bestårområdet av fastmarki form av morän och berg. Moränen har en mäktighetpå
cirka 0,5-2m.

Hydrogeologiska
förutsättningar
Ett undre grundvattenmagasinfinns i friktionsjordenunder leran inom södra,östra och
nordvästradelen av utredningsområdet.Tvågrundvattenrörhar installeratsinom
området för planeradskolbyggnad,ett i östra delen och ett i västradelen.Mätningar
under augustitill november2018visaratt grundvattennivåni rören lågmellan 4,7-5,0m
under marknivån.
Ett äldre grundvattenrörintill Johanneshovsvägen,
söderom Bolidenplan,uppmätte år
2010en grundvattennivåmellan 2,1-5,8m under mark. Grundvattennivånhar vid två
tillfällen bestämtsi en punkt i utkanten av Steningeparkendär berg i dagenfinns (se
krysseti Figur5.4). Grundvattennivåni punkten låg vid inmätningarna2,8-4,1m under
marknivån.Flermätningarav grundvattennivånrekommenderasunder en längreperiod
för att verifiera variationenav grundvattenförhållandenainom utredningsområdet.
Infiltrationskapacitetenbedömsvara låg i områdenmed lera och medelhögi områden
med morän enligt SGU:sgenomsläpplighetskarta.

Ras-och skredrisk
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I StructorsUtredningsPM Geoteknik(2018)bedömsriskenför skredoch ras som liten i
befintliga förhållanden.Förklaringenär att norra delen av området utgörs av fastmark
och att området med lösajordar är plant.

Markföroreningar
Uppmättahalter av PAH,summaH, kadmium,koppar,kvicksilver,bly och zink överstiger
Naturvårdsverketsriktvärden på nivån 0-0,6 m i en punkt i västradelen av området för
planeradskolbyggnad(Structor,2018).I sammapunkt överstigshalterna av kvicksilveri
mark på nivån 1-2 m samt i en punkt i östra delen av planeradskolbyggnadpå nivån
0-0,6m.

Schakt-och fyllningsarbeten
Schaktfår inte utföras under nivån +33,5i den västradelen av planeradskolbyggnadoch
under +35,5i den östra delen för planeradskolbyggnad(Structor,2018).
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5.7

Befintligoch framtida markanvändning
Befintligmarkanvändning

Utredningsområdetär cirka 1,25 ha. Påområdet finns idagträd, gräsytoroch en gångoch cykelväg(Figur5.5).
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Figur5.5. Befintligmarkanvändning.Preliminärtomtgränsför Steningeparken
skolaoch idrottshall
inom röd streckadpolygon,grå ytaär befintlig GC-banai parken

I Tabell5.2 redovisasarea,avrinningskoefficienter(seförklaring i avsnitt 4.2) samt
reduceradareaför befintlig markanvändning.Avrinningskoefficientför park har
korrigeratsför att stämmabättre överensmed verkligheten.EnligtStormTacär den 0,1
men i och med att parkmarkenär relativt brant och bergighar avrinningskoefficienten
ökatstill 0,2.
Tabell5.2. Befintligmarkanvändning
Markanvändning

Area
[m2]

Avrinningskoefficient, [-]

Reducerad
area [m 2]

skyfall
[-]

Reduceradarea
skyfall [m 2]

Gångoch cykelväg

2 370

0,8

1 896

1

2 370

Park

10115

0,2

2 023

0,3

3 035

12485

0,31*

3919

0,43*

5405

TOTALT

*Viktad avrinningskoefficient
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Framtidamarkanvändning
I detaljplanenplanerasför en ny grundskolaoch idrottshall enligt föreslagnaytor i Figur
5.6. Idrottshallenmarkerasav takytan till höger och skolbyggnadenär den orangeaytan
i sydvästrahörnet.

Figur5.6. Framtidamarkanvändning

I Tabell5.3 redovisasarea,avrinningskoefficientersamt reduceradarea.
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Tabell5.3. Framtidamarkanvändning.Inom parentesvisasden markanvändningsomangettsi
StormTac,om den skiljersig från den som står först
Markanvändning

Area
[m2]

Avrinningskoefficient, [-]

Ramp(asfaltsyta)

230

0,9

Takyta

3 705

Mur (betongplatta)

skyfall
[-]

Reduceradarea
skyfall [m 2]

207

1

230

0,9

3 335

1

3 705

310

0,8

248

1

310

Asfaltsyta

5 010

0,8

4 008

1

5 010

Torg/terrass(marksten)

740

0,7

518

0,9

666

Bergsyta

310

0,7

217

0,9

279

Cykelparkering(gångoch
cykelväg)

400

0,5

200

0,6

240

Grus

350

0,4

140

0,6

210

Grönyta i slänt (blandat
grönområde)

720

0,2

144

0,3

216

Plangrönyta (gräs)

310

0,1

31

0,2

142

Växtbäddar** (gräs)

400

1,0

400

1,0

400

12 485

0,76*

9 448

0,91*

11 328

TOTALT

Reducerad
area [m2]

*Viktad avrinningskoefficient
**Ytor med växtbäddarvisasi Figur11.8
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Enligtplanförslagetblir skolgårdenrelativt hårdgjordmed asfalteradeytor och
hårdgjordaytor för lek. I västrahörnet av skolbyggnadenföreslåsen takterrass.
Markanvändningenpå ytan har i dennautredningräknatssom marksten,liksom
torgytan nedanförterrassensom är markeradmed gult i Figur5.6.

6

Avrinningsområden
och avvattningsvägar
6.1

Befintligavledningav dagvatten
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Naturligt avrinner dagvattnetsöderut inom utredningsområdet.Befintligakombinerade
avloppsledningarfinns i Skagersvägen
och Johanneshovsvägen
(Figur6.1). Dagvatten
från området avledsåt nordost i ledningarnatill Henriksdalsreningsverk.Vid stora regn
finns bräddmöjligheteröver ett skibordvid Fredriksdalsrondellen
innan Skanstullsbron.
Vattnet ledsdärifrån vidare till Strömmen(SVOA,personligkommunikation,
2017-11-06).Befintligaledningarär kombinerademen StockholmVatten och Avfall
arbetar med att separeradagvattenfrån avloppsvatteni och med utbyggnadenav
Årstastråket.Anvisadförbindelsepunkttill de nya dagvattenledningarnasaknasdock i
nuläget.

Figur6.1. Befintligavrinning.Naturligt delavrinningsområde
sompåverkarutredningsområdet
avgränsasav den blåstreckadlinjen.Pilarnavisarrinnriktningpå markoch i ledning,mörkröda
linjer är befintligt kombineratavloppssystem
för dagvattenoch spillvatten

7

Dagvattenflödenoch fördröjningsbehov
7.1

Flöden

Flödesberäkningar
görsför 10-årsregnutan klimatfaktor med syftet att skapaunderlag
för StockholmVatten och Avfall att bedömaom befintligt nät har tillräcklig kapacitetför
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anslutning.Flödesberäkningar
görsävenför dimensionerandeflöden enligt Svenskt
Vatten P110,inklusiveklimatfaktor 1,25.P110sägeratt VA-huvudmannens
ansvari
områdenmed tät bostadsbebyggelse
är att dimensioneranya dagvattensystemså att de
kan omhändertaett 5-årsregnvid fylld ledningoch ett 20-årsregnför trycklinje i
marknivå.Kommunenansvararför att omhändertaregn med en återkomsttidöver
100 år för att hindra marköversvämningmed skadorpå byggnader.

Befintligaflöden
Tabell7.1 visarresultatet av flödesberäkningarnaför befintlig markanvändning(seFigur
5.5). Reduceradareaoch avrinningskoefficienterenligt Tabell5.2.
Tabell7.1. Flödenför befintlig markanvändning
10-årsflöde[l/s]*

5-årsflöde[l/s]*

20-årsflöde[l/s]*

100-årsflöde[l/s]*

Gångoch cykelväg

43

34

54

116

Park

46

37

58

148

89

71

112

264

TOTALT

*Flödeexklusiveklimatfaktor

Framtidaflöden
Tabell7.2 visarframtida flöden per markanvändning(se Figur5.6) för skolgårdenefter
exploatering.Reduceradeytor och avrinningskoefficienterenligt Tabell5.3.
Tabell7.2. Flödenför framtida markanvändning,utan dagvattenåtgärder
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10-årsflöde[l/s]*

5-årsflöde[l/s]**

20-årsflöde[l/s]**

100-årsflöde[l/s]**

Ramp

4,7

4,7

7,4

14

Takyta

76

75

119

226

Mur

5,7

5,6

8,9

19

Asfaltsyta

91

91

143

306

Torg/terrass

12

12

19

41

Bergsyta

4,9

4,9

7,8

17

Cykelparkering

4,6

4,5

7,2

15

Grus

3,2

3,2

5,0

13

Grönyta i slänt

3,3

3,3

5,2

13

Plangrönyta

0,7

0,7

1,1

3,8

Växtbädd

9,1

9,1

14,3

24

215

214

338

692

TOTALT

*Flödeexklusiveklimatfaktor
**Dimensionerandeflöde inklusiveklimatfaktor1,25

Den procentuellaökningenav flödet vid ett 10-årsregnutan klimatfaktor från befintlig
situation till planeradär ca 142 % utan åtgärder.
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7.2

Fördröjningsbehov

EnligtStockholmsstadsåtgärdsnivåför dagvattenhanteringska20 mm dagvatten
fördröjasoch renaspå kvartersmark,vilket ungefärmotsvararett 10-årsregnmed
varaktighet25 minuter. Det innebäratt totalt 189 m3 skafördröjas inom kvartersmark.
Erforderligvolym delasupp på olika anläggningar,vilket beskrivsmer i avsnitt 11.3.

8

Föroreningar

Föroreningsberäkningar
av årlig belastningoch totalhalter har gjorts för befintlig och
planeradsituation i StormTacWeb (läsom programvarani avsnitt 4.4). Årlig nederbörd
är satt till 600 mm/år enligt rekommendationfrån Stockholmsstad.
I Tabell8.1 och Tabell8.2 presenterasresultatenfrån föroreningsberäkningarna
för
halter respektivemängder.Schablonhalterför föroreningarfrån valda
markanvändningstyper
redovisasi Bilaga1.
Tabell8.1. Föroreningshalter(µg/l) för helautredningsområdetföreoch efter exploatering.Halter
somöverskriderde för befintlig situationär rödmarkerade
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Förorening Enhet

Befintlig situation

Framtidasituation

Fosfor(P)

µg/l

140

110

Kväve(N)

µg/l

1 400

1 500

Bly (Pb)

µg/l

3,8

2,8

Koppar(Cu)

µg/l

14

14

Zink (Zn)

µg/l

19

23

Kadmium(Cd)

µg/l

0,23

0,41

Krom (Cr)

µg/l

3,9

4,7

Nickel (Ni)

µg/l

2,5

3,4

Kvicksilver(Hg)

µg/l

0,028

0,026

Suspenderadsubstans(SS)

µg/l

15 000

15 000

Olja

µg/l

410

370

PAH16

µg/l

0,097

0,35

Bens(a)pyren(BaP)

µg/l

0,0072

0,015

Antracen(ANT)

µg/l

0,012

0,014

Tributyltenn (TBT)

µg/l

0,0017

0,0018
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Tabell8.2. Föroreningsmängder
(kg/år)för hela utredningsområdetföreoch efter exploatering.
Mängdersomöverskriderde för befintlig situationär rödmarkerade
Förorening

Enhet

Befintlig situation

Framtidasituation

Fosfor(P)

kg/år

0,42

0,66

Kväve(N)

kg/år

4,3

9,3

Bly (Pb)

kg/år

0,012

0,018

Koppar(Cu)

kg/år

0,043

0,087

Zink (Zn)

kg/år

0,059

0,14

Kadmium(Cd)

kg/år

0,00073

0,0025

Krom (Cr)

kg/år

0,012

0,029

Nickel(Ni)

kg/år

0,0077

0,021

Kvicksilver(Hg)

kg/år

0,000086

0,00016

Suspenderadsubstans(SS)

kg/år

45

94

Olja

kg/år

1,3

2,3

PAH16

kg/år

0,0003

0,0022

Bens(a)pyren(BaP)

kg/år

0,000022

0,000093

Antracen(ANT)

kg/år

0,000036

0,000085

Tributyltenn (TBT)

kg/år

0,0000051

0,000011

Resultatenvisaratt halternaav P, Pb,Cu,Hg,SSoch olja minskarmed framtida
markanvändningutan åtgärderför rening av dagvattnet.Halternaav resterandeämnen
ökar, likasåårsbelastningenav samtligaundersöktaämnen.
Riskför utsläppsom kan förorena dagvattnetbedömsinte förekommafrån
utredningsområdetoch därmedfinns det inget behovav att anläggakatastrofskydd.

9

Översvämningsrisker

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2020-06-12, Dnr 2015-21600

9.1

Närliggandeytvatten

Ej aktuellt för dennautredning.

9.2

Instängdaområdenoch lågpunkter

Eventuellabefintliga lågpunkterpå området har studeratsi Länsstyrelsens
lågpunktskarteringsamt i SCALGO
Live(semetodbeskrivningi avsnitt 4.5).

Länsstyrelsens
lågpunktskartering
Resultatetfrån länsstyrelsenskarteringvisasi Figur9.1. Enligtfiguren finns det inga
lågpunkterpå området med en areaöver 16 m2. Figurenvisaren
flödesackumulationslinjesom passerarcentralt genomområdet samt en i södradelen av
området parallellt med Johanneshovsvägen.
Vattnet rinner sedanvidare mot
Bolidenplan.

Sida 16 av 33

Figur9.1. Utdrag ur länsstyrelsens
lågpunktskartering

Skyfallsanalys
i SCALGO
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I SCALGO
Livegår det, liksomi länsstyrelsenskartering,inte att identifiera någrastörre
lågpunkterinom befintligt utredningsområde,se Figur9.2.

1

2 34

Figur9.2. Flödesackumulationslinjer
och lågpunktervid 50 mm regn enligt SCALGO
Live.Ljusblå
ytor markerarlågpunkterdär vattnet kan stiga upp till 20 cm, mörkblåytor markerarlågpunkter
medvattendjupöver20 cm vid valt regn
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Fyrastörre flödesackumulationslinjerkan identifierasi figuren vilka numreratsmed 1-4. I
SCALGO
går det att avläsavolymenvatten som avrinner till varje punkt. Analysenvisar
en volym på ca 90 m3 i punkt 1, 120 m3 i punkt 2, 140 m3 i punkt 3 och 800 m3 i punkt 4.
Vid 50 mm regn rinner såledestotalt ca 1 150 m3 vatten genomutredningsområdettill
Bolidenplanoch vidarevästerut på Johanneshovsvägen.
Befintligaflödesvägarkorsarde
ytor där framtida skolaoch idrottshall planeras.Det blir därmedviktigt att höjdsättaden
nya markenså att dagvattnetfortsatt kan ledasut mot Johanneshovsvägen.
Notera att hänsyninte tas till markinfiltration mm i SCALGO
(seavsnitt 4.5) så den
verkligavolymenvatten är troligtvis mindre.

9.3

Ledningsnät

Det finns ingen översvämningsanmälan
längsledningsnäteti Johanneshovsvägen
och
därmedingakändaproblem i befintligt ledningsnät(SVOA,personligkommunikation,
2017-11-06).

10

Övrigarelevantaförutsättningar

Norr om utredningsområdetplanerarStadenatt anläggaen gångväg.Enlågpunktfinns
centralt vid den norra utredningsområdesgränsen
(seBilaga2). Stadensönskemålär
därmedatt leda dagvattnetfrån delar av gångbanan,ca 300 m2, genomkvartersmarkför
att anslutatill förbindelsepunkteni Johanneshovsvägen.
Påså sätt undviksatt dra en
ledningrunt kvarteret. Hur detta skahanterasavtalsmässigtär en fråga som måste
beslutasangåendebl.a. ansvarsgränser
och kostnadsfördelning.

Förslag på dagvattenhantering
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11

Förslagpå dagvattenhantering

I detta kapitel beskrivsföreslagendagvattenhanteringför skolanoch idrottshalleni
avsnitt 11.3. För att ge en förståelseav de olika föreslagnadagvattenåtgärdernabeskrivs
de först under avsnitt 11.2 och under avsnitt 11.1 gesallmännarekommendationer.

11.1 Allmännarekommendationer
Inom de delar av skolgårdensom är backigaoch asfalterade,på ramper och trappor ska
en väl genomtänkthöjdsättningbidra till att minskaflödena centralt på själva
gångbananoch därmedreducerariskenför halkapå vintern. Marken på gångbanorbör
t.ex. skevasså att rinnvägenlokaliserastill gångbananskant.
För att undvikaöversvämningoch fuktskadorpå hus och se till att vatten rinner ytledes
från byggnadernaär höjdsättningenen viktig faktor. I SvensktVatten P105
rekommenderasatt markenlutar med 1:20 ca 3 m från huslivet för att sedanövergåi en
flackarelutning.
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För att minskamiljöpåverkanpå dagvattnetbör material som inte innehåller
miljöskadligaämnenväljas.Kändamaterial som avgerföroreningarär till exempel
takbeläggningar,belysningsstolparoch räckensom är varmförzinkadeeller i övrigt
innehållerzink.Plastbelagdaplåttak avgerorganiskaföroreningar.Ett exempelpå ett
miljöskadligtämneär kadmium,som ofta finns i zinkmaterialoch kan förorena
dagvattennär läckageav zink sker.Därför bör zinkprodukterundvikasdär det är möjligt.
Byggvarorbör klara egenskapskriteriersom satts upp av branschorganisationer
såsom
BASTAeller Byggvarubedömningen.

11.2 Principlösningarför dagvattenhantering
Växtbäddaroch träd i skelettjord
Växtbäddareller biofilter användsför att fördröja, infiltrera och rena dagvattenfrån
omgivandehårdgjordaytor. De byggsupp så att dagvattenkan magasinerasunder en
kort tid i sambandmed kraftiga regn. Konstruktionenkan utformas så att allt vatten
tillåts infiltrera till underliggandejord, alternativt med dräneringsledningarför
bortledningtill dagvattensystemet,eller som en kombinationav de två.
Dagvattenledningenbör ha en liten dimensionför att fördröja dagvattnetmen den ska
säkerställaatt vattnet kan dränerasinom 12-48timmar. Fördröjningsker i en zon
ovanför växtbäddenoch i den underliggandejorden där porvolymen,beroendepå
material,uppskattastill ca 10-40%. Enkupolbrunninstallerasför bräddningoch
spolbrunnarför spolning.
Växternai en växtbäddbör anpassastill områdetsförutsättningaroch klimat.
Vegetationenkan beståav gräs,buskar,träd, örter etc.
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Vid vinterdrift har det visat sig att reningenav suspenderadepartiklar och metaller
fortfarande fungerarmen att reningenav fosfor och kväveförsämras.Påvintern finns
det ävenrisk för att ytan på jorden fryser. Frysriskkan förebyggasgenomatt tillgodose
god infiltration i växtbäddensamt genomatt utforma inlopp och bräddfunktionså att
riskernaatt de fryser minimeras.
Figur11.1 visaren principskissöver en växtbäddoch ett exempelpå en nedsänkt
växtbädd.Figur11.2 visarhur växtbäddarnasom föreslåsi Steningeparkenbyggtsupp i
StormTac.Exaktutformning bestämsi detaljprojekteringsskedet.

Figur11.1.Principskiss
för nedsänktväxtbäddmed magasinsvolymovanförbädden(Stockholms
stad,n.d.) ochexempelpå nedsänktväxtbädd(Solnastad dagvattenstrategi,2018)
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Figur11.2.Växtbäddi sektionmedolika lagertjocklekar.h1=reglervolym,h2=filtermaterial,
h3=materialavskiljande
lager,h4=dräneringslager,
h7=avståndvattengångdräneringsrörtill
undergrunden,h8=avståndinloppbräddbrunntill den övrebäddensyta (StormTacWeb,2020)

I Nackakommunanvändsen princip med täckta växtbäddarmed trädplanteringsom kan
utnyttjas för att inte gå miste om de hårdaytorna. Trädetplanterasi en växtbäddtäckt
med galler.Enfördröjningsvolymskapasav att växtbäddenär nedsänkti förhållandetill
gatan.Skelettjordanläggsunder och vid sidanom växtbäddenenligt Figur11.3.
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Figur11.3.Täcktväxtbädd.Dagvattenledsfrån GC-bananvia luftningsbrunnmedsandfångoch
perforeradsidatill skelettjorden.Dagvattenfrån gata ledsvia inloppsbrunnmed sandfångtill
nedsänktväxtbäddtäckt med markgaller(Nackakommun,2018)

Skelettjordarär en teknik som har tagits fram för att skapagodaförutsättningarför träd
som planterasi hårdgjordastadsmiljöer.EnligtStockholmVatten och Avfall (2017)ska
varje träd gesen skelettjordsvolympå minst 15 m3/träd. Trädrötternaskagesmöjlighet
att växai princip obegränsati åtminstonetvå riktningar. Minimibreddenpå växtbädden
bör inte understiga4 meter för större skogsträd,typ lind, lönn och ek. För mindre träd,
typ rönn, körsbäroch prydnadsapel,skabreddeninte understiga2 meter. Växtbädden
bör ha ett djup på 0,8-1meter. Enfördröjningsvolymskapasav porvolymensom i
vanligafall är omkring12 %. I en luftig skelettjord är den cirka 30 % av den totala
volymen.

Permeablabeläggningar
Engenomsläppligbeläggningkan användassom alternativ till traditionell asfalt och
bidrar med flödesutjämningoch rening av dagvatten.Flackahårdgjordaytor, såsom
parkeringar,gårdaroch enskildagångvägarkan anläggasmed genomsläppliga
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beläggningar.Beläggningarna
kan vara rasterytor fyllda med gräseller grus,marksten
med genomsläppligafogar, genomsläppligasfalt eller betong. Underden översta
beläggningenkan ett lager av porös makadamfyllningläggas.Pådet sättet släpps
dagvattenigenomsamtidigtsom det renasi flera steggenomsedimentation,filtrering
och fastläggning.Ytor som släpperigenomvatten minskarriskenför översvämningvid
kraftiga regn. Viktigt är att nollfraktion undviksi topplageroch underliggandelagerför
att förhindra igensättning.
Beroendepå markensinfiltrationskapacitetfinns det olika anläggningssätt.Om
infiltrationskapacitetenär begränsadkan dräneringsledningaranläggasför att gynna
infiltrationen. Är det mindre än en meter mellan grundvattenytanoch överbyggnaden
bör vattnet inte infiltreras och en tät duk och ledningarsom avledervattnet kan då
anläggasi botten. I Figur11.4 visasexempelpå ytor som anlagtsmed genomsläpplig
beläggning.

Figur11.4.Exempelpå genomsläppligbeläggning.Till vänstermarkstenoch gräsförseddrasteryta,
till högerpermeabelasfalt och rasteryta(Stockholmsstad, 2016)

Drift och underhållär av stor vikt för att genomsläppligheteninte skaförsämras
eftersom sandoch mindre partiklar kan täppa igen porerna.Ytanbör sopasvid behov
samt grusasistället för att sandasvid vinterunderhåll.
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Underjordisktmakadammagasin
Underjordiskamakadammagasin
placerasunder mark. Ennackdelmed
anläggningstypenär att de främst avskiljerpartikelbundnaföroreningaroch inte tillför
någongrönskatill miljön. Fördelenmed dennatyp av magasinär att de tar en relativt
liten markyta i anspråk.Drift inkluderarregelbundenrensningav sandfångvid inloppet.
För ökad rening kan anläggningenkompletterasmed ett filter på utloppssidan.Figur
11.5 visaren skissöver ett underjordisktmakadammagasin.

Figur11.5.Underjordisktmakadammagasin(Stockholmsstad, 2016)
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Stuprörsutkastareoch ytlig avledning
Har ett medvetet materialvalför tak gjorts kan takdagvatteni de flesta fall betraktas
som rent. Renttakdagvattenbör källsorteras,det vill sägaseparerasfrån förorenat
dagvattenfrån exempelviskör- och parkeringsytorgenomatt avledadet enskilt på
tomtmark.
Avledningfrån hustakkan görasytligt med stuprörsutkastare,på så sätt utnyttjas
vattnet som ett positivt inslagi bostadsmiljön.Genomatt låta vattnet avrinnaytligt och
infiltrera ovanifrånerhållsrening genomluftning och avsättningav partiklar i det översta
markskiktet.
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Vid användningav stuprörsutkastareär det viktigt att markenär hårdgjordnärmast
huset,alternativt kan en tät duk användas.Cirka3 m från byggnadenskamarkenluta
5 % och därefter cirka 1-2 %. För att underlätta infiltrationen kan den mottagandeytan
anläggasmed krossmaterialde första metrarna.Enprincipskissför stuprörsutkastare
visasi Figur11.6.

Figur11.6.Principskiss
på stuprörsutkastaredär tak-och ytvatten ledsut övermark till
uppsamlandedräneringsstråk(SvensktVattenP105)

Grönatak
Grönatak, ävenkalladesedumtak,är ett effektivt sätt att fördröja och minska
avrinningenfrån tak på fastighetsmark.Takenkan anläggassom tunna eller tjocka och
på både planaoch lutande underlag.I dennautredning beräknasinte effekten av gröna
tak på flöden och föroreningarmen lösningenredovisashär eftersom det möjligtvisär
ett alternativ på idrottshallenstak.
Tunnagrönatak är vanligasti Sverige,dessamagasinerari genomsnittcirka 50 % av
årsavrinningengenomökad avdunstningoch vattenupptagi växterna.Takentar i
huvudsakhand om mångamindre regntillfällenoch är därmedinte särskilteffektiva vid
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kraftigareregn (SvensktVatten P105).Vid högre flöden kan ytterligare
magasineringsalternativ
därmedkrävasinnan avledningtill kommunaltledningsnät.
Takenkan byggasupp som så kalladeextensivatak (SvenskaNaturtak,2016),se Figur
11.7.Enligtleverantörkan cirka 20 l/m 2 fördröjas på ett extensivttak med en bygghöjd
på 50 mm och avrinningskoefficientenkan minskastill 0,6 jämfört med 0,9 för
konventionellatak. Det finns ävensemiintensivagrönatak, som har en högre bygghöjd
och kan användaett större urval växter. Avrinningskoefficientenför dessakan sänkastill
mellan 0,2 och 0,6, beroendepå utformning.

Figur11.7.Extensivtgrönt tak. Grönatak kan anläggaspå bådeplatta och lutandeunderlag
(SvenskaNaturtak,2016)
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Schablonhaltervisaratt grönatak bidrar till läckageav fosfor och kväve(StormTac,
2020).Takensvattenretention bör däremot minskanäringsläckagets
påverkan.
Gödslingsmängd
och gödslingsmetodpåverkarocksånäringsläckagetvarpågödslingens
effekt för växternastillväxt och funktion bör kontrolleras.Ett genomtänktval av
jordsubstratoch skötselinsatserkan minimera fosforläckaget.

11.3 Föreslagendagvattenhantering
Föroreningsberäkningar
har utförts för hela Årstastråket3 (Sweco,2017),vari
detaljplaneområdetför Steningeparkeninkluderas.Resultatenvisaratt det är viktigt att
LOD-åtgärderanläggspå fastighetsmarkför att minskautgåendedagvattenflödenoch
föroreningari dagvattnet.Enslutsatsi rapporten är att om dagvattnetrenasi
växtbäddarmed en storlek motsvarande10 % av avrinningsområdetsreduceradearea
reducerasföroreningshalteroch föroreningsmängderunder befintliga utsläpp.Om LOD
inte utförs på kvartersmarkvisarberäkningarnai rapporten att halterna av fosfor, kväve,
nickeloch kadmiumökar i förhållandetill befintlig situation.
Ytor för dagvattenhanteringvisasi Figur11.8,med delavrinningsområdenbaseradepå
var åtgärderför dagvattenhanteringföreslås.Förklaringarper delområdeföljer i avsnitt
11.3.1till och med 11.3.12.Dagvattenfrån utredningsområdetföreslåsi så stor
utsträckningsom möjligt avledastill öppnaeller täckta nedsänktaväxtbäddarför rening
och fördröjning av de första 20 mm regn. I andrahand föreslåsfördröjning i
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skelettjordarpå sluttandemark, alternativt underjordisktmakadammagasin.
I dessa
lösningarleds dagvattnetin i krossmaterialetdirekt via ledningunder mark.
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Figur11.8.Föreslagendagvattenhanteringinom utredningsområdet

Allt dagvattensom rinner till anläggningaroch brunnar beräknassamlasupp i nya
dagvattenledningarpå tomten och ledastill förbindelsepunkteni Johanneshovsvägen
(i
Bilaga2 finns en mer detaljeradskisssom inkluderarschematisktplacerade
dagvattenledningar).Idagsaknasdock underlagför framtida dagvattenledningari gatan
så i kommandeskedenär det viktigt att kontrollera så att nivåernaanslutningarna
anpassastill varandra.Placeringoch utformning av dagvattenåtgärdernasamordnas
fortsatt med landskapsarkitekteroch övrigarelevantateknikområden.

AvrinningsområdeA
AvrinningsområdeA utgörs av en cykelparkeringoch en asfalteradgångväg(seFigur
11.8).Gångvägenföreslåshöjdsättasså att den lutar mot cykelparkeringen,som för
reningseffektensskull föreslåsanläggasmed ett genomsläppligtmaterial med
underliggandemakadamlager.Påså sätt kan dagvattnetinfiltrera och fördröjas direkt i
ytan. Erforderligfördröjningsvolymfrån områdeA är ca 2,2 m3. Erhållen
fördröjningsvolymär ca 3,1 m3 med ett 100 mm djupt och 100 m2 stort makadamlager.
Överskottsvattenbör samlasupp via dagvattenbrunnoch dräneringsledningsom ansluts
till en dagvattenledning.Förbindelsepunktenföreslåsvid cykelparkeringenmellan
idrottshallenoch skolbyggnaden(vid områdeL) men eftersom det inte finns något
utrymme mellan byggnadenoch fasadenför att dra en ledningfrån områdeA till
förbindelsepunktenär ett alternativ att hängslaledningenpå skolbyggnadens
grundmur.

Sida 24 av 33

Ett annat alternativär attdra ledningeni skolanskällartak.Pådetta sätt kan även
dagvattnetfrån den lilla rampenvästerom avrinningsområdeA samt dagvattnetfrån
den takyta som lutar mot gatan(områdeK) samlasupp (sevidare avsnitt11.3.9).
Lösningenmåstesamordnasmed konstruktörer och andrarelevantateknikområden.

AvrinningsområdeB
Inom avrinningsområdeB finns en terrassytaoch en torgyta med markplattor samt en
plan planteringsyta.Planteringsytanföreslåsbyggasupp som en nedsänktväxtbäddför
att kunnafördröja den volym vatten som genererasfrån terrassen.Dagvattnetkan ledas
till växtbäddenvia stuprörsutkastareoch rännor samt via höjdsättningav markenså att
den lutar mot växtbäddensinlopp. I botten anläggsen dräneringsledningsom ansluter
till en dagvattenledning.
Erforderligfördröjningsvolymär ca 14 m3. Erhållenfördröjningsvolymenligt uppbyggnad
i Figur11.2 är ca 17 m3. Växtbäddensyta är 55 m2.

AvrinningsområdeC
AvrinningsområdeC är det högst belägnaområdet med föreslagnanya höjder på +45,6
längsområdetsnorra sträcka.Områdetutgörs av hårdgjordalekytor, en asfaltsytasamt
en plan planteringsyta.Dagvattnetfrån den övre lekytanföreslåssamlasupp i en ränna
med släpppå erosionsskyddi den lutande grönytan.Därifrånleds vattnet vidare till
växtbäddeni områdeC,antingenvia dagvattenrännaeller genomatt markenhöjdsätts
med lutning mot växtbädden.I botten anläggsen dräneringsledningsom anslutertill en
dagvattenledning(seBilaga2).
Erforderligfördröjningsvolymär ca 14 m3. Erhållenfördröjningsvolymenligt uppbyggnad
i Figur11.2 är ca 20 m3. Växtbäddensyta är 63 m2.
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AvrinningsområdeD
AvrinningsområdeD utgörs av en ramp som lutar österut, sluttandegrönytor med
trädplantering,en asfalteradyta och del av en hårdgjordlekyta. Inom området föreslås
ytlig avledningtill en plan del av den stora grönytani södradelen av delområdet,där
fördröjning och rening föreslåsi en nedsänktväxtbädd.
Erforderligfördröjningsvolymär ca 11 m3. Erhållenfördröjningsvolymenligt uppbyggnad
i Figur11.2 är ca 18 m3. Växtbäddensyta är 58 m2.

AvrinningsområdeE
Dagvattnetfrån de hårdgjordalekytornaoch asfaltsytaninom områdeE föreslåssamlas
upp i dagvattenbrunnari anslutningtill grönytorna,som föreslåsanläggasmed
skelettjordskonstruktion.Dagvattnetkan sedanspridasut i skelettjordenmed hjälp av
perforeraderör. För att skapaen fördröjandeeffekt bör skelettjordenterrasseraseller
byggasupp med dämmen.
Erforderligfördröjningsvolymär ca 9 m3 vilket innebäratt skelettjordsvolymenbehöver
vara ca 75 m3, om porositeteni materialet är 12 %.
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AvrinningsområdeF
AvrinningsområdeF utgörs av de takytor på skolansom lutar in mot gården.Växtbäddar
föreslåsintill fasadför att ta emot takdagvattenvia stuprör. Stuprörsplaceringen
ska
därmedi kommandeutredningsskedeanpassastill växtbäddarnasplacering,eller vice
versa.
Erforderligfördröjningsvolymär ca 29 m3. Erhållenfördröjningsvolymenligt uppbyggnad
i Figur11.2 är ca 32 m3. Växtbäddarnasyta är 100 m2.

AvrinningsområdeG
AvrinningsområdeG utgörs av den asfalteradeskolgårdennärmastskolbyggnaden.
Marken inom delområdetär höjdsatt så att den lutar norrut och österut vilket får
dagvattnetatt rinna från byggnaden.Norra delen av delområdetutgörs av en mur som
stopparupp dagvattnet.Där föreslåsatt dagvattnetsamlasupp i nedsänktaväxtbäddar
för fördröjning och rening innan det ledsvidare i ledningmot områdeL.
Erforderligfördröjningsvolymär ca 18 m3. Erhållenfördröjningsvolymenligt uppbyggnad
i Figur11.2 är ca 18 m3. Växtbäddarnasyta är 60 m2.
För att erhålla en större fördröjningsvolymoch därmedöka reningseffektenkan
växtbäddarnasammankopplasmed skelettjord som sträckersig under alla tre
planteringsytor.Påså sätt skullede ävenkunnaanvändastill att fördröja en del
dagvattenfrån delområdeI.

AvrinningsområdeH
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AvrinningsområdeH utgörs av hårdgjordaytor, en del av takytan på idrottshallensamt
en större sluttandeyta med naturmark.Marken är höjdsatt så att dagvattnetrinner mot
grönytan,i vilken ett dike föreslåslängsmed utredningsområdesgränsen.
Diket fördröjer
och renar dagvattnettill vissdel men har inte kapacitetatt fördröja åtgärdsvolymen.
Därför föreslåsatt dagvattnetsamlasupp i en brunn och ledsvidare till ett stort
underjordisktmakadammagasin
som föreslåsinom delområdeL, se vidare
avsnitt 11.3.10.
Erforderligfördröjningsvolymär ca 16 m3. Volymenmakadamsom behövsär ca 53 m3,
om porvolymeni materialet är 30 %.

AvrinningsområdeI, J & K
OmrådeI och J utgörs mestadelsav hårdgjordaytor och någrabefintliga träd som ska
bevaras.Utrymmefinns inte för att anlägganya öppnadagvattenlösningar.Därför
föreslåsdagvattenbrunnarsom samlarupp vattnet och leder det till ett underjordiskt
makadammagasin
som föreslåsanläggasunder cykelparkeringeni delområdeL.
Magasinettar ävenemot dagvattenfrån område K, vilket innefattar den takyta och
ramp som lutar mot Skagersvägen,
samt från områdeH. Överskottsvattenfrån övriga
anläggningarinom området kommer att ledastill makadammagasinet,
på så sätt erhålls
tvåstegsreningför detta dagvatten.
Erforderligfördröjningsvolymi områdeI, Joch K är ca 54 m3 och 16 m3 från områdeH.
Total erforderlig fördröjningsvolymär därmed70 m3, vilket motsvararca 240 m3
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makadamom porvolymenär 30 %.Om magasinetär 0,75 m djupt upptar det en yta om
320 m2. Ytanillustrerasi Bilaga2 och Figur11.8. Somnämntstidigare är det viktigt att
kontrollera så att nivåernafrån utloppet av magasinetkan anpassastill anvisad
förbindelsepunkt,när en sådanfinns.

AvrinningsområdeL
AvrinningsområdeL utgörs av en större grusadcykelparkeringintill Johanneshovsvägen,
planteringsytorsamt en asfalteradyta. Cykelparkeringenutgör en lågpunktså vattnet
från omkringliggandemark kommer att rinna dit, varpåplanteringsytornakan ta hand
om dagvattnet.
Erforderligfördröjningsvolymär ca 11 m3. Erhållenfördröjningsvolymenligt uppbyggnad
i Figur11.2 är ca 17 m3. Växtbäddarnasyta är 55 m2.

AvrinningsområdeM
För att höja reningseffektenföreslåsen del avidrottshallenstakdagvattenledasut i
grusytanprecisnorr om byggnadenvia stuprörsutkastare.Ett 200 mm tjockt och 140 m2
stort makadamlagermed porositet 30 % erfordrasför att fördröja åtgärdsnivånpå 8 m3.

AvrinningsområdeN
AvrinningsområdeN utgörs av grusadeytor där dagvattnetföreslåsinfiltrera direkt ner i
överbyggnadentill en underliggandeuppbyggnadav makadam.Erforderligvolym är
ca 2,3 m3 vilket kräveren makadamvolymom ca 7,6 m3. Utspritt på bådagrusytorna,
ca 200 m2, innebärdet i teorin att tjocklekenpå makadamlagretendastbehövervara
ca 4 cm.
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Hanteringav skyfall

Swecohar tagit fram PM Översvämningför Årstastråketetapp 3 (2018),i vilket
rekommendationenär att skapaöversvämningsytoruppströmsJohanneshovsvägen
för
att minskaflödenaoch belastningeni lågpunkternapå vägen.I PM:et har
översvämningsytorföreslagitsefter tillgängligvolym på platsen.I Steningeparken
beräknadesen volym på 87 m3 kunnafördröjaspå en yta om 361 m2.
Framtida100-årsflödemed klimatfaktor har uppskattatstill 692 l/s (se Tabell7.2), det
motsvararca 415 m3 på 10 min. Enligtåtgärdsnivånska189 m3 fördröjas inom området,
vilket betyder att 226 m3 rinner av ytligt vid större regn. Hänsyntill detta har tagits
genomatt skapalågpunkterpå skolgårdensom kan tillåtas översvämmas,ytorna visasi
Figur12.1.
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Figur12.1.Förslagpå framtida skyfallshantering.Blå ytor markerartillfälliga översvämningsytor
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Vid skyfallsflödenär tanken att dagvattnetfrån större delen av den västrahalvanav
utredningsområdetfår rinna söderut till lågpunkteri områdeG och I. Vattnet får där
fyllas upp till en tröskelnivå,vid vilken vattnet kan fortsätta rinna vidare till områdeL.
Tröskelnivånär i aktuell situationsplansatt till +39,30,vilket är 8 cm under nivån för
entréernatill skolan.
Ytterligareen lågpunkthar skapatsi cykelparkeringsytanmellan idrottshallenoch
skolan.Lägstanivå på markeni lågpunktenär satt till +38,95.Ytankommer att ta emot
skyfallsflödenfrån markennorrifrån samt från lågpunkteni områdeG.
De markeradelågpunkternai Figur12.1 har en total areaom ca 880 m2. Med en
nedsänkningpå 10 cm kan 88 m3 fördröjasi ytorna, vilket drygt motsvararden volym
som Swecotog fram i PM Översvämning.Till volymenbidrar även åtgärdsvolymensom
föreslagitsfördröjas i växtbäddaroch övrigaåtgärder.
Dagvattenfrån uppströmsliggandeparkmarkoch kvartersmarknorr om detaljplanen
kommer att påverkaskolansområdevid skyfall.Förmodaderinnvägarför detta
dagvattenvisasi Figur12.1 men påverkasav utformningenav gångbananpå allmän
platsmark.
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Helhetsbildav dagvattenhanteringen

Nedanredovisasföroreningsberäkningar
och flöden efter rening och fördröjning i de
dagvattenåtgärdersom föreslagits.

13.1 Föroreningarefter rening
I dennautredning har föroreningsberäkningarutförts i StormTacinom
utredningsområdesgränsen.
Reningseffektenfrån olika LOD-lösningarhar testatsi
modellen.Eftersomhårdgöringsgradenökar så passmycket från befintlig till framtida
situation ökar även föroreningarnai dagvattnetpåtagligtefter exploatering.Växtbäddar,
som kan uppnå en god reningseffektom de är konstrueradepå rätt sätt, föreslås
därmeddär utrymme finns i plan för att reduceramängdernaoch halterna av
föroreningari dagvattnet.Resultatetav föroreningsberäkningarna
inklusivede åtgärder
som beskrivitsunder avsnitt 11.3 redovisasi Tabell13.1 för totalhalter och Tabell13.2
för årligaföroreningsmängder.
Tabell13.1.Föroreningshalter(µg/l) för helautredningsområdetföre ochefter exploatering,med
LOD.Halter somöverskriderde för befintlig situationär rödmarkerade
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Förorening Enhet

Befintlig situation

Framtidasituation

Reducering*

Fosfor(P)

µg/l

140

44

69 %

Kväve(N)

µg/l

1 400

520

63 %

Bly (Pb)

µg/l

3,8

0,46

88 %

Koppar(Cu)

µg/l

14

3,8

73 %

Zink (Zn)

µg/l

19

4,1

78 %

Kadmium(Cd)

µg/l

0,23

0,087

62 %

Krom (Cr)

µg/l

3,9

1,4

64 %

Nickel(Ni)

µg/l

2,5

1,5

40 %

Kvicksilver(Hg)

µg/l

0,028

0,0090

68 %

Suspenderadsubstans(SS)

µg/l

15 000

4 400

71 %

Olja

µg/l

410

47

89 %

PAH16

µg/l

0,097

0,062

36 %

Bens(a)pyren(BaP)

µg/l

0,0072

0,0050

31 %

Antracen(ANT)

µg/l

0,012

0,0048

60 %

Tributyltenn (TBT)

µg/l

0,0017

0,00063

63 %

*Reduceradehalter i dagvattnetfrån befintlig situationjämfört med framtida, inklusiveåtgärder
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Tabell13.2.Årligaföroreningsmängder(kg/år)för hela utredningsområdetföre och efter
exploatering,med LOD.Mängdersomöverskriderde för befintlig situationär rödmarkerade
Förorening

Enhet

Befintlig situation

Framtidasituation

Reducering*

Fosfor(P)

kg/år

0,42

0,27

36 %

Kväve(N)

kg/år

4,3

3,1

28%

Bly (Pb)

kg/år

0,012

0,0028

77%

Koppar(Cu)

kg/år

0,043

0,023

47 %

Zink (Zn)

kg/år

0,059

0,025

58 %

Kadmium(Cd)

kg/år

0,00073

0,00052

29 %

Krom (Cr)

kg/år

0,012

0,0084

30%

Nickel (Ni)

kg/år

0,0077

0,0090

-

Kvicksilver(Hg)

kg/år

0,000086

0,000054

37 %

Suspenderadsubstans(SS) kg/år

45

27

40%

Olja

kg/år

1,3

0,29

78 %

PAH16

kg/år

0,0003

0,00037

-

Bens(a)pyren(BaP)

kg/år

0,000022

0,000030

-

Antracen(ANT)

kg/år

0,000036

0,000029

19 %

Tributyltenn (TBT)

kg/år

0,0000051

0,0000038

25 %

*Reducerademängderi dagvattnetfrån befintlig situationjämfört medframtida, inklusive
åtgärder
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Resultatenefter rening av 20 mm i växtbädd,skelettjord och makadammagasin
visaratt
samtligahalter reducerasunder befintliga halter och de flesta mängderreducerasunder
de befintliga mängderna.Särskiltintressantatt titta på av de undersöktaämnenaär
koppar,kvicksilver,kadmium,antracen,bly och tributyltenn, som överstigergodkända
nivåer i Strömmenidag.Alla dessaämnenreducerasunder befintliga mängderoch
halter i dagvattnet.
Enökningav mängdernai dagvattnetsker av nickel (1,3 g/år), PAH16(70 mg/år) och
bens(a)pyren(8 mg/år). BådePAH:eroch BaPbildasvid förbränningoch spridsgenom
atmosfäriskdeposition.Nedfalletav de två ämnenaföljer sammamönster
(Naturvårdsverket,2017).Nickelhalternaär i StormTachögafrån takytor och asfalterade
ytor. Om parameternminsta möjliga utloppshalt,som begränsarreningseffekteni
StormTacdå ingåendehalter är för låga,väljsbort kommer dockmängdernaav dessa
ämnenatt reducerasunder befintliga.
Beräkningarnai StormTacär byggdapå schablonhalterbaseradepå långvariga
provtagningarfrån befintliga områden.Antalet referenseroch tillförlitligheten i indata
varierarmellan olika ämnenoch markanvändning.Vilkenmarkanvändningsom väljskan
därmedfå en stor effekt på resultatet. Resultatetför de röda värdenaansesdärför ligga
inom felmarginalenoch ansesinte motiverbart att åtgärdamed ytterligare
reningsåtgärder.Däremotskulleen ökad andel genomsläppligaytor kunnabidra till att
mängdernaminskar.
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13.2 Flödeninklusivedagvattenåtgärd
I Tabell13.3 redovisasflöden för befintlig situation samt framtida situation utan samt
med fördröjning enligt åtgärdsnivån.Flödenmed LODär beräknadei StormTacWeb.
Tabell13.3.Flödeninklusivedagvattenåtgärder
10-årsflöde[l/s]

Dimensionerande20-årsflöde[l/s]

Befintlig situation

89*

112*

Framtidasituation

215*

338**

Framtidasituation med LOD

22*

82**

*Flödeexklusiveklimatfaktor
**Flöde inklusiveklimatfaktor 1,25

Enprocentuellminskningav flödet vid ett 10-årsregnutan klimatfaktor från befintlig
situation till framtida sker med ca 75 % efter LOD.

14

Sammanfattningoch slutsats

Föreslagenutformning avSteningeparkeninnebäratt det grönaparkområdethårdgörs
och ersättsmed en skolgårdmed tillhörande skolbyggnadsamt en idrottshall. Området
för framtida skolaoch idrottshall är ca 1,25 ha stort. Pågrund av att ytorna blir hårda
kommer avrinningenfrån området öka och föroreningsbelastningen
och
föroreningshalternai det utgåendedagvattnetökar om åtgärderför fördröjning och
rening inte implementeras.Den reduceradeareanökar från ca 3 920 m2 till ca 9 450 m2.
Flödetför ett 10-årsregnutan klimatfaktor ökar med ca 142 %, från 89 l/s till 215 l/s,
utan fördröjning.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2020-06-12, Dnr 2015-21600

Erforderligfördröjningsvolymenligt Stockholmsstadsåtgärdsnivåär 189 m3. Dagvattnet
föreslåsi första hand avledastill öppna eller täckta nedsänktaväxtbäddar.I andrahand
föreslåsskelettjordareller underjordisktmakadammagasin
för rening och fördröjning.
Erhållenfördröjningsvolymi de anläggningarsom föreslagitsär totalt ca 220 m3.
Efter rening och fördröjning av 20 mm uppskattas10-årsflödetminskamed ca 75 %, från
89 l/s till 22 l/s. Av de 15 ämnensom beräknatsi StormTacvisarresultatet att samtliga
föroreningshalteri dagvattnetminskarefter rening och mängdernaför 12 av ämnena
minskar.Detta inkluderarkoppar,kvicksilver,kadmium,antracen,bly och tributyltenn,
som överskridergodkändanivåer i Strömmenidag.De ämnensom ökar i årsbelastning
är nickel,PAH16och ben(a)pyren.Det knappatillskottet i dagvattnetfrån
utredningsområdetansesinte motiverbart att rena eftersomdet bedömsliggainom
felmarginalenför osäkerheti indata. Exploateringenansesinte påverkaMKNnegativt
om föreslagnaåtgärderför LODimplementeras.
Fördelaktigtför flödesbelastningenoch föroreningarnaär att anläggagenomsläppliga
beläggningarpå flackaytor. Det reducerardagvattenflödetoch resulterarsåledesi
minskadföroreningsbelastningi dagvattnet.Enligtstadensdagvattenstrateginämns
gräsförseddarasterytor, grönatak och planteringarsom användsför infiltration som
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värdeskapandeeftersomde ger en pedagogisksynpå hur dagvattnetkan utnyttjas som
en resurs.Påen skolgårdkan därför sådanalösningarfylla en funktion.
MarkföroreningaröverskridandeNaturvårdsverketsriktvärden har uppmätts på två
platser inom utredningsområdet.Hänsyntill detta skatas och föreslagna
dagvattenåtgärderbör utformas täta om det finns risk för spridningav föroreningartill
grundvattnet.
I sambandmed pågåendeklimatförändringarkommer riskenför extremaregn att öka. I
och med att en stor del av Steningeparkenliggeri en slänt är det viktigt att se till att
flöden vid skyfallinte översvämmarbyggnaderna.Lågpunkterhar skapatspå den
framtida skolgårdenför att tillfälligt kunnafördröja dagvattenytligt vid stora flöden och
minskabelastningenpå Johanneshovsvägen.
Byggnadernaskadå höjdsättasså att de
liggerhögre än gatanoch kvartersmarkenhöjdsättssåatt flödet kan avledasytligt mot
Johanneshovsvägen.

14.1 Förslagpå vidareutredningsarbete
•

•

•
•

•
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•

Dagvattenutredningenför Steningeparkenkan behövareviderasnär
utredningsområdesgränsen
är bestämdoch efter eventuellaförändringari
situationsplanen.
Enanvisadförbindelsepunkttill det allmännadagvattensystemetsaknas.Denna
bör erhållasför att anpassanivåernapå ledningarfrån kvartersmarkentill
nivåernapå anslutandeledning.
I projekteringsskedetskaplanerat dagvattensystemsamordnasmed befintliga
samt projekteradeel-, tele- och optoledningarför att undvikakonflikter.
Riskenför spridningav markföroreningartill grundvattnetvid
infiltration/perkolation av dagvattenbör bedömasför att anpassa
uppbyggnadenav föreslagnadagvattenåtgärder.
Kontinuerligamätningarav grundvattennivåerbör utföras för att verifiera
grundvattenförhållandenainom utredningsområdet.
Hanteringav dagvattenfrån stadensmark bör beslutas,se kapitel 10.
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BILAGA 1. Sid 1(1)

BILAGA 1 – Schablonhalter föroreningar
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Schablonhalter per markanvändning enligt StormTac (v.2020-04-14) ses i tabellen nedan:

Enhet

Parkmark

Takyta

Grönt tak

Gång och
cykelväg

Asfaltsyta

Betongplatta

Marksten
med fogar

Grusyta

Blandat
grönområde

Gräsyta

Bergsyta

P

µg/l

250

170

285

85

85

88

57

42

120

160

62

N

µg/l

1 200

1 200

3 890

1 800

1 800

2 000

2 000

2 000

1 000

1 100

1 375

Pb

µg/l

6,0

2,6

1,0

3,5

3,0

2,8

2,4

2,2

6,0

6,0

4,4

Cu

µg/l

11

7,5

15

23

21

17

13

12

12

15

12

Zn

µg/l

25

28

23

20

20

33

33

33

23

28

24

Cd

µg/l

0,30

0,80

0,070

0,3

0,27

0,19

0,14

0,11

0,27

0,3

0,20

Cr

µg/l

3,0

4,0

3,0

7,0

7,0

3,6

1,9

1,0

1,8

2,5

2,1

Ni

µg/l

2,0

4,5

3,0

4,0

4,0

2,2

1,3

0,85

1,0

1,3

1,4

Hg

µg/l

0,020

0,003

0,0067

0,05

0,050

0,045

0,028

0,019

0,01

0,013

0,025

SS

µg/l

24 000

25 000

19 000

7 400

7 400

8 700

9 350

9 675

43 000

47 000

21 350

Olja

µg/l

300

0,0

0,0

770

770

385

193

96

170

200

243

PAH16

µg/l

0,12

0,44

1,9

0,13

0,13

1,0

1,5

1,7

0,10

0,10

0,50

BaP

µg/l

0,0084

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,0050

ANT

µg/l

0,010

0,010

0,010

0,021

0,021

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,0050

TBT

µg/l

0,0020

0,0020

0,0020

0,0016

0,0016

0,0020

0,0020

0,0020

0,0020

0,0020

0,0020

TECKENFÖRKLARING
UTREDNINGSOMRÅDESGRÄNS
TERRASS
TAK
ASFALT
RAMP
MUR
LEKYTA
MARKSTEN
BERG I DAGEN
GRUS/GENOMSLÄPPLIG YTA
GRÖNYTA I SLÄNT
PLAN GRÖNYTA
VÄXTBÄDD
RINNRIKTNING I TERRÄNG/DIKE
RINNRIKTNING I LEDNING
MAKADAMMAGASIN
DELOMRÅDESGRÄNS
NY DAGVATTENLEDNING
BEF. KOMBINERAD AVLOPPSLEDNING
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