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1 Bakgrund 

AB Nynäshamnsbostäder planerar att exploatera en fastighet vid 

pendelstationen Gröndalviken med nya flerbostadshus. Den nya detaljplanen för 

det aktuella området, Humlan 9, ska möjliggöra denna exploatering. I 

detaljplaneområdets södra del ligger även en asfalterad pendlarparkering som 

föreslås utökas. WRS AB har i uppdrag åt Nynäshamns kommun och 

Nynäshamnbostäder, som underkonsult till White Arkitekter AB, att upprätta en 

dagvattenutredning för detaljplanerområdet med syfte att uppnå en hållbar 

dagvattenhantering efter nyexploateringen. 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med dagvattenutredningen för detaljplaneområdet är att uppnå en hållbar 

dagvattenhantering efter nyexploateringen. De specifika målen är att: 

 Förhindra översvämningar och fuktskador på befintlig och ny 

bebyggelse 

 Fördröja och rena dagvatten innan utsläpp till recipient, med 

målsättningen att både flöde och kvalitet så långt det är möjligt inte 

överstiger utflöde från naturmark 

 Säkerställa att dagvattenhanteringen i planen bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten följs 

 Rening och fördröjning av dagvatten från fastigheter ska huvudsakligen 

ske inom kvartersmark 

 Förorening av dagvatten ska förhindras, genom t.ex. materialval 

 Bidra till bättre förutsättningar för biologisk mångfald i området 

2 Förutsättningar 

2.1 Områdesbeskrivning och befintlig 
dagvattenhantering 

Detaljplaneområdet är belägen vid Gröndalviken station cirka 3 km sydväst om 

Nynäshamn centrum. I väster är ett befintligt flerbostadshus beläget och 

planområdet avgränsas i öster av Idunvägen.  

Planer finns på att i framtiden brädda Idunvägen för att skapa bredare gång- och 

cykelbana. Det står ej klart i dagsläget när en sådan bräddning i så fall skulle 

påbörjas.   

Planområdet har en total area på ca 0,7 ha och används idag som bilparkering 

för framförallt pendlare. Området sluttar från norr till söder och i den norra 

delen finns ett område med berg i dagen.  
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Figur 1. T.v. Detaljplaneområdets plats i tätorten (”B”), T.h. Ortofoto över 

Humlan 9. 

Befintlig dagvattenhantering sker idag med ytledes avrinning från norr till söder 

där vatten som inte tagits upp av naturmarken fångas upp i dike och leds ut på 

det kommunala dagvattennätet via dagvattenbrunn i det sydöstra hörnet av 

planområdet. Två stycken befintliga dagvattenanslutningar finns idag till 

Humlan 9, se Figur 2.  

 

Figur 2. Utsnitt plankarta över befintligt VA-nät i området.Humlan 9 

markerad med rosa polygon, de två anslutningarna från Humlan 9 till det 

kommunala dagvattennätet är markerade med ringar.  

2.2 Geologi, topografi och grundvatten 

Norconsult har upprättat en markteknisk rapport1 där det framgår att jordarten i 

det nya detaljplaneområdet till största del utgörs av urberg, lera och morän, med 

berg i de norra delarna och morän i de södra. Lerlager med en mäktighet av ca 2 

                                                           
1
 Markteknisk undersökningsrapport, Masurbjörken, Geoteknik MUR/Geo 2016-04-22 
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meter påträffades i de norr och avtar mot de söder. Infiltrationsegenskaperna 

inom planområdet bedöms därmed vara mycket begränsade norr och kan vara 

mycket goda i söder.  

Norconsults geotekniska undersökning överensstämmer ganska bra med 

jordartskartan från SGU:s karttjänst, Figur 3. Ta i beaktande att SGU:s karta är 

översiktlig och att gränserna mellan de olika jordarterna inte är exakta.  

Figur 3. Jordartsbeskrivning av området Humlan 9 (svart polygon, ungefärlig 

utbredning). 

Det råder relativt stor höjdskillnader inom detaljplaneområdet där marknivån 

varierar mellan ca +9,5 till +17,5 möh2. Inga instängda områden har 

identifierats inom planområdet.  

Grundvattennivån eftersöktes av Norconsult i tre olika skruvborrhål inom 

området utan att påträffas. Grundvattennivån bedöms därmed ligga djupare än 2 

meter under befintlig markyta.  

Det bör påpekas att Norconsults rapport utreder den norra delen av 

detaljplaneområdet där Nynäshamnbostäder AB planerar exploatering, den 

södra delen med pendlarparkering har ej ingått i den geotekniska utredningen. 

2.3 Nuvarande och framtida ytvattenrecipient 

Det nya detaljplaneområdet tillhör avrinningsområdet för Nickstaviken som 

övergår i Nynäsviken, Figur 4. I en övergripande klassificering klassas 

Nickstaviken som mycket känslig och Nynäsviken som känslig recipient3. 

                                                           
2
 Markteknisk undersökningsrapport, Masurbjörken, Geoteknik MUR/Geo 2016-04-22 

3
 Dagvattenpolicy i Nynäshamns kommun 2010-01-01, Tabell 4.  
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Figur 4. Ytvattenrecipienten Nynäsviken sydväst om detaljplaneområdet 

(markerat med röd polygon). 

Nynäsviken uppnår inte miljökvalitetsnormerna för ytvatten, där normen är god 

ekologisk och kemisk status senast år 20214. Nynäsviken har idag måttlig 

ekologisk status och god kemisk status5, med undantag för kvicksilver. Alla 

Sveriges vattenförekomster omfattas av ett undantag för kvicksilver vars 

ursprung kan kopplas till atmosfärisk deposition från långväga källor. För 

övriga prioriterade ämne ligger uppmätta mätdata under sina respektive 

gränsvärden alternativt saknas mätdata. 

Den måttliga ekologiska statusen baseras på höga halter av växtplankton och 

sommartid höga näringshalter och dåligt siktdjup. Den måttliga statusen är en 

följd av övergödningsproblemet som råder längs hela Svealandskusten. 

2.4 Grundvattenrecipient 

Detaljplaneområdet ligger inte inom någon grundvattenförekomst. Den 

närmaste grundvattenförekomsten och reservvattentäkten Älby-Berga ligger 1,4 

kilometer norrut. 

2.5 Dagvattenpolicy i Nynäshamns kommun  

Nynäshamn kommun tog 2010 fram riktlinjer för hantering av dagvatten inom 

kommunen. Riktlinjerna grundas bland annat på de nationella 

miljökvalitetsmålen, framtagna av regeringen 1999, där främst två mål 

beaktades; Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag. 

 

 

 

                                                           
4
 VATTENMYNDIGHETERNA http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-

vattenmyndigheterna/vattenforvaltningens-
arbetscykel/miljokvalitetsnormer/Pages/default.aspx 
5
 Vatteninformationssystem Sverige (VISS) 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE585170-175445 
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Kommunens policy anger att:6 

 Dagvattnet ska i första hand hanteras lokalt och helst infiltreras i 

marken på platsen där nederbörden faller. Om detta inte är möjligt ska 

vattnet samlas upp så att flödet utjämnas och fördröjs. 

 Förorenat dagvatten från exempelvis större vägar, större 

bostadsområden, parkeringsplatser och industriområden ska renas innan 

det rinner vidare till recipient eller infiltreras. Föroreningskällorna ska 

minimeras. 

Kommunens nuvarande riktlinjer är:6 

 

 Hanteringen av dagvatten måste från fall till fall anpassas efter lokala 

förhållanden. Avvägningar görs beroende på recipientens känslighet 

och dagvattnets förväntade flödesmängder och föroreningsinnehåll. 

 Avrinningen från en tomt eller ett markområde bör inte öka efter 

exploatering. Grönområden eller gröna stråk ska om möjligt avsättas för 

öppen transport och infiltration. 

 Den naturliga vattenbalansen ska i möjligaste mån bevaras. De 

hårdgjorda ytorna bör minimeras. 

 Dagvattensystemet ska utformas så att man undviker skadliga 

uppdämningar vid kraftiga regn. 

 Dag- och dräneringsvatten ska inte ledas till spillvattenledning där 

dagvattenledning finns. 

 Vid ny- eller ombyggnation av parkeringsplatser och vägar ska 

dagvattenhanteringen utformas så att föroreningarna i vattnet avskiljs. 

Om fler än 50 parkeringsplatser anläggs ska oljeavskiljare monteras. Se 

även ”Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns 

kommun” fastställda av Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 2005-

06-02. 

 Byggnader och övriga konstruktioner ska bestå av material som inte 

förorenar omgivningen. 

2.6 Branschrekommendationer med avseende på 
klimatförändringar 

Dagvattenberäkningarna i denna utredning är baserade på Dahlströms alfa-

betaformel eller ”Dahlström 2010”, vilken rekommenderas av 

branschorganisationen Svenskt Vatten för varaktigheter upp till ett dygn.  

Enligt prognostiserade klimatförändringar kommer regn med högre 

nederbördsintensitet bli vanligare under perioden fram till år 2100. Därför 

rekommenderar Svenskt Vatten (publikation P110) att nya dagvattensystem 

                                                           
6 Dagvattenpolicy i Nynäshamns kommun, antagen 2010-01-01. 
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dimensioneras med en klimatfaktor på minst 1,25 för nederbörd med kortare 

varaktighet än en timme. 

3 Framtida exploatering och 

dagvattenhantering 

Planerad exploatering består av byggnation av fyra flerfamiljshus med 

tillhörande gårdsyta. Den södra halvan av fastigheten kommer vara uppbyggt på 

bjälklag med underliggande parkeringsgarage. Utformningsförslag för framtida 

exploatering har tagits fram av White Arkitekter AB.  

 

Figur 5. Utfomningsförslag nyexploatering, från White Arkitekter. 

3.1 Gröna tak  

Gröna tak kan anläggas på de takytor som tillåter detta byggnadsmässigt. 

Framförallt rekommenderas gröna tak på de fyra mindre lägre taken över 

cykelparkeringar, men kan gröna tak anläggas på samtliga takytor är detta 

mycket positivt för dagvattenhanteringen.  

Gröna tak är bevuxna med Sedum-arter eller andra växter som är toleranta mot 

både vatten och torka. Genom lagring av vatten i växtbädden, avdunstning och 

växternas vattenförbrukning (evapotranspiration) minskar avrinningen från 

taket väsentligt jämfört med ett konventionellt tak. Tyvärr finns risk för läckage 

av övergödande fosfor från nyanlagda gröna tak till följd av gödsling, men om 

de inte underhållsgödslas kommer effekten vara övergående.  

Andra icke dagvattenrelaterade fördelar med gröna tak är att de förbättrar 

luftkvalitet, isolerar byggnaden mot både köld och värme (vilket sänker 

driftkostnaderna), förlänger det underliggande takets livslängd, bidrar till 
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biologisk mångfald, sänker temperaturen i sommarvarma stadsmiljöer och är 

estetiskt tilltalande. 

Nackdelar är högre konstruktionskostnader (jämfört med tegel, men lägre än för 

t.ex. falsad plåt), att de endast är lämpliga för tak utan eller med små lutningar 

(25–30 grader eller mindre) och att de kan vara för tunga för befintliga 

takkonstruktioner. 

Enligt Svenskt Vatten7 magasinerar ett extensivt grönt tak de första 5 mm av ett 

regn medan resterande regn avrinner. Extensiva gröna tak är de som är vanligast 

i Sverige, de är lite tunnare och belastar konstruktionen med mindre vikt. Med 

så kallade intensiva gröna tak med en tjockare växtbädd och flack taklutning 

kan upp till 20 mm nederbörd omhändertas. 

Sedumtak som omhändertar de första 5 mm kan minska den årliga avrinningen 

från takytor med 55 %, Bilaga 1, Figur 1. Reduktionen varierar över året och är 

störst under sommaren och lägst under vintern.  

 

Figur 6.  Sedumtak och stuprör med utkastare. 

3.2 Parkeringsgarage 

Under den södra halvan av fastigheten kommer ett parkeringsgarage att 

anläggas med infart från lokalgatan i söder. Bjälklagets ungefärliga utbredning 

redovisas i Figur 7. Garaget ska inte utrustas med några möjligheter för att 

omhänderta regn- och smältvatten från fordon (t.ex. golvbrunnar) då det 

uppskattningsvis kommer vara mycket små flöden. Man vill undvika att 

miljögifter som finns i smält- och regnvatten från fordon sprids till avloppsverk 

eller till dagvattenrecipienten.  

Regn- och smältvatten som samlas i garaget får därmed dunsta bort och 

rengöring sker med sopning eller på likvärdigt sätt. Uppsopat damm och smuts 

omhändertas som farligt avfall. 

En dagvattenränna kan anslutas till in- och utfartsrampen för omhändertagande 

av regn och smältande snö som skakas av fordon när de kör in i 

                                                           
7
 Svenskt vatten, 2011b, Hydraulik för VA-ingenjörer. 
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parkeringsgaraget. Smält- och regnvatten som omhändertas i rännan kan behöva 

renas i en oljeavskiljare innan det leds ut på det kommunala ledningsnätet.  

 

Figur 7.  Ungefärlig utbredning parkeringsgarage och bjälklag redovisas med 

röd polygon, bakgrundsbild från White Arkitekter. 

3.3 Servisanslutning 

Servisanslutning kommer även efter exploatering vara placerad i fastighetens 

sydöstra hörn. En avsättning kommer att göras på befintligt dagvattennät.   

3.4 Innergård 

För att kunna omhänderta och fördröja dagvatten bör innergården utformas med 

så mycket grönska och planteringsytor som möjligt. Avvattningen från 

hårdgjorda ytor leds med hjälp av höjdsättningen mot permeabla ytor där 

långsam infiltration, fördröjning och rening kan ske. Permeabla ytor på 

innergården består av gräsytor, trädgropar, växtbäddar och eventuellt 

genomsläppliga gångytor. 

I den norra delen kan infiltration via de permeabla ytorna ske ner till 

fyllnadsmassor. Bräddledningar och kupolsilsbrunnar bör placeras strategiskt 

för bortledning av överskottsvatten till det kommunala ledningsnätet. I den 

södra delen sker infiltration genom bjälklagsuppbyggnaden och leds vidare till 

dagvattennätet via bjälklagsdränering. 

3.5 Höjdsättning 

Avvattningsprincipen kommer att styras av den nya höjdsättnigen för 

fastigheten. Vid exploatering av ny planerad bebyggelse måste höjdsättningen 

utföras på ett sådant sätt att dagvatten kan omhändertas och avledas utan att 
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byggnader och annan infrastruktur kommer till skada. Vid större regn än vad 

dagvattensystemet är dimensionerat för måste höjdsättningen säkerställa att 

dagvattnet avleds på markytan från byggnader och innergård till gatuutrymme 

där infrastruktur ej kommer till skada. Vid höjdsättningen skall inga hydrauliskt 

instängda områden skapas. Det gäller framförallt höjdsättningen av bjälklag och 

innergård. 

3.6 Principutformningar för dagvattenhantering 

Dagvattenhanteringen efter exploatering kommer sträva mot att fördröja så 

mycket som möjligt inom fastighetsgräns i växtbäddar och grönytor då 

infiltration inte är möjlig. I syftet för dagvattenutredningen anges att så långt det 

är möjligt ska fördröjning och rening av dagvatten ske med målsättningen att 

utflöde inte överstiger utflöde från naturmark.  

Provtagning av dagvatten är metodologiskt svårt och kostsamt och är inte att 

rekommendera för egenkontroll. Det kommer därför bli svårt att i framtiden 

kontrollera mängden föroreningar i dagvattnet ut från fastigheten.  

Merparten av nederbörden i Stockholmstrakten faller som regn under 20 mm 

och merparten av föroreningar (80-90 %) transporteras med dessa regn. Som 

utgångspunkt för de förslag som vi här arbetat fram har vi utgått från att 

åtgärdsförslagen skall kunna magasinera och fördröja alla regn upp till 20 mm.  

I Bilaga 1; Figur 1 och 2, visas att ca 85-90 % av årsnederbörden inryms i 

dagvattenanläggningar som fångar och magasinerar 15-20 mm av 

årsnederbörden.  

För att ytledes kunna avvattna så stor del av innergården som möjligt och 

samtidigt uppnå god fördröjning, rening och viss infiltration bör en 

låglinje/infiltrationsstråk anläggas längs fastighetens västra långsida.  

 

      
Figur 8. Principbilder infiltrationsstråk. 

Infiltrationsstråket anläggs utanför bjälklaget och utformas med makadam under 

växtbädden för magasinering av dagvatten. En dräneringsledning läggs i botten 

för bortledning av vatten till det kommunala ledningsnätet.  

Avvattningsprinciperna för de olika typytorna inom fastigheten redovisas 

nedan. 
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3.6.1 Takytor 

Principen för omhändertagande av takvatten gäller oavsett om taken anläggs 

som gröna tak eller inte. När ett grönt tak är mättat sker full avrinning som på 

ett konventionellt tak.  

Takvatten leds mot stuprör med utkastare mot gräsyta, plantering eller växtbädd 

beroende på lutning och placering. Anläggs taken som gröna tak så finns som 

nämnts ovan risk för läckage av fosfor från dessa. Genom att leda ut detta 

vatten över en grönyta kan växtnäringen fångas upp och tas tillvara.  

Takavvattning inåt kan ske både till växtbäddar och via utkastare för infiltration 

och avrinning mot infiltrationsstråk i väster. Avleds takvattnet till växtbäddar 

rekommenderas en bräddledning från växtbädden ut på det kommunala 

ledningsnätet.  Se avrinningsplan Bilaga 2.  

 
Figur 9. Princip avvattning från takytor som lutar utåt. 

Figur 10. Princip avvattning från takytor som lutar inåt. 

3.6.2 Gårdsytan  

Gårdsytan mellan husen ska avvattnas mot gräs- och planteringsytor där vatten 

kan omhändertas av växter eller fördröjas och renas. I den södra delen som är 

uppbyggd ovan bjälklag sker infiltration genom växtjorden ner till 

bjälklagsdräneringen och vidare ut på kommunalt ledningsnät. I den norra delen 

sker infiltration i växtjorden tills mättnad uppstår i gräs- och planteringsytorna, 

därefter sker ytledes avrinning mot låglinje/infiltrationsstråk i väster. Se 

avrinningsplan Bilaga 2.  

 
Figur 11. Princip avvattning av gårdsytan. 

För att öka infiltrationen till bjälklagsuppbyggnaden och därmed 

magasinsvolymen på innergården kan gångytor, uteplatser etc. utformas med 

permeabel beläggning så som grus, stenmjöl, gräsarmering eller plattor med 
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grusfogar. Flödesberäkningarna har utförts baserat på att gångstråken mellan 

huset utformas med grusbeläggning och har avrinningskoefficient 0,4. Används 

en annan typ av beläggning med högre avrinningskoefficient kommer det 

beräknade flödet öka något.  

Genom att använda dagvattnet som en resurs och låta det rinna mot planterings- 

och gräsytor för infiltration kan bevattning av den gröna innergården ske på 

”naturlig väg”. 

3.6.3 Ledningsnät inom fastighetsgräns 

Då infiltrationsmöjligheterna inom Humlan 9 är mycket begränsade kommer 

dagvattenbrunnar och ledning krävas för att leda det flödesutjämnade och 

renade dagvattnet, samt bräddvatten vid höga flöden, från planområdet till det 

kommunala ledningsnätet. 

Parkeringsgaraget med sitt bjälklag i den södra delen av fastigheten kan 

komplicera ledningsdragningen från innergården mot servisanslutningen i det 

sydöstra hörnet. Därför föreslås att i så stor utsträckning som möjligt låta 

avvattningen ske ytledes mot infiltrationsstråket där dräneringsledning och 

eventuella kupolsilsbrunnar fångar upp överskottsvatten. Från 

infiltrationsstråkets södra del förläggs en dagvattenledning mellan planerad 

trappa och parkeringsgaraget.  

Från växtbäddarna som omhändertar takavvattningen utåt kommer 

bräddledningar att krävas. Där växtbäddar är placerade ovan bjälklag eller 

behöver ledas förbi bjälklag kan ingjutning av bräddledningarna bli aktuellt.  

3.7 Pendelparkering 

I samband med planerad exploatering har pendelparkeringen definierats om i 

detaljplanen från parkmark till parkeringsplats. I den nya detaljplanen ges även 

möjlighet att utöka parkeringen med ytterligare en rad parkering vid eventuellt 

framtida behov samt förbättra dagvattenhanteringen. 

Pendelparkeringen har idag en yta på ca 1300 m2. Genom att fylla upp slänten 

något och hårdgöra den tillkommande ytan på ca 300 m2 kan ytterliga en rad 

parkeringsplatser få plats. Det totala antalet parkeringsplatser kommer då att bli 

ca 45 stycken.  

Ingen rening av dagvattnet från parkeringen är känt i dagsläget. Utifrån 

ledningskarta i Figur 2 kan det antas att avvattning sker till dagvattenbrunnar 

och vidare till det kommunala ledningsnätet. I figur 12 nedan redovisas bild 

över befintlig parkering och de upphöjda kantstenarna tyder på att ingen 

avvattning sker mot grönytor för infiltration. 
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Figur 12. ”Street view” över pendelparkeringen med dagens utformning. 

Källa GoogleMaps, sept 2010. 

Avrinningen ser utifrån höjdsättningen ut att ske från norr till söder. Förslag till 

ny dagvattenhantering i och med omexploateringen är att leda så stor del av 

avvattningen som möjligt mot planteringsytan i mitten eller naturmarksslänten i 

söder för rening av dagvattnet. Detta uppnås genom att de upphöjda 

kantstenarna som vetter norr ut tas bort (eller ersätts med en kant som släpper 

igenom dagvatten) och planteringsytan i mitten sänks några cm.  

Vid infiltration renas vattnet i jorden och den största mängden föroreningar 

fastnar i det övre markskiktet. Då infiltrationsmöjligheterna anses mycket goda 

i den sandiga moränen och avståndet till grundvattenytan är stort bedöms rening 

genom infiltration vara en mycket bra lösning. Dagvattenhantering enligt ovan 

beskrivna utformning minskar även flödena till det kommunala dagvattennätet.  

4 Beräkningar 

Avrinningsberäkningarna har gjorts i enlighet med Svenskt Vattens publikation 

P110. Utformningen efter exploatering bedöms som centrumområde och 

därmed är dimensionerande regn i beräkningarna ett 10-årsregn8.  

Generellt bedöms rinntiden inom området ligga under 10 minuter, 

dimensionerande varaktighet har följaktligen satts till 10 minuter.  

Uppkommande flöden före och efter exploatering vid dimensionerande 10-

årsregn med 10 min varaktighet och klimatfaktor 1,25 redovisas nedan. Indata 

för beräkningarna redovisas i Tabell 1.  

Area – Area av yta [m2]  

Φ – Avrinningskoefficient [-], från Svenskt Vattens publikation P110 (Svenskt 

vatten, 2004)   

AreaRed – Reducerad area [m2], AreaRed= Area * Φ 

Q - Flöde [l/s], samtliga flödena i nedanstående beräkningar är baserade på 

10 minuters varaktighet och olika års återkomsttider. 

 

                                                           
8
 Svenskt Vatten publikation P110, Tabell 2.1.  
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Tabell 1  Dimensionerande nederbörd från Svenskt Vattens 

publikation P104. 

Tillrinning 10 år   

Återkomst tid 120 mån 

Varaktighet 10 min 

Regnintensitet 228 l/s ha 

4.1 Befintlig situation 

Flödesberäkningarna från fastigheten Humlan 9 vid befintlig situation redovisas 

i Tabell 2. Areaberäkningar vid befintlig situation är baserade på underlag från 

grundkarta samt ortofoto. 

Tabell 2  Avrinningsberäkningar vid befintlig situation. 

Yta 
Area 
[m2] 

Φ [-] 
AreaRed 

[m2] 
Q 10 år 

[l/s] 
Q 10 år [l/s] inkl. 

klimatfaktor 

Innanför fastighetsgräns      

Parkering 1 425 0,8 1 140 26,0 32,5 

Berg i dagen 270 0,3 81 1,8 2,3 

Grönområde 1 875 0,1 187,5 4,3 5,3 

Delsumma 3 570 0,39* 1 408,5 32,1 40,1 

Utanför fastighetsgräns         

Park 1275 0,1 127,5 2,9 3,6 

GC-väg 890 0,8 712 16,2 20,3 

Parkering 1290 0,8 1032 23,5 29,4 

Totalt 7 025 0,47* 3 280 74,8 93,5 
*Sammanvägd avrinningskoefficient ARed/A 

Före exploatering uppgår avrinningen vid ett dimensionerade 10-årsregn med 

varaktighet 10 minuter och klimatfaktor 1,25 till ca 40 l/s från fastigheten 

Humlan 9, och till ca 95 l/s från hela planområdet.  
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4.2 Efter exploatering 

Flödesberäkningarna för fastigheten Humlan 9 efter exploatering redovisas 

nedan (Tabell 3). Areaberäkningar är baserade på underlag från White 

Arkitekter AB. 

Tabell 3  Avrinningsberäkningar för planerad exploatering. 

Yta 
Area 
[m2] 

Φ [-] 
AreaRed 

[m2] 
Q 10 år 

[l/s] 
Q 10 år [l/s] inkl. 

klimatfaktor 

Innanför fastighetsgräns      

Takyta 1 270 0,9 1 143 26,1 32,6 

Gångar 1 135 0,7 794,5 18,1 22,6 

Grönt 1 165 0,1 1 16,5 2,7 3,3 

Delsumma 3 570 0,58* 2054 46,8 58,5 

Utanför fastighetsgräns         

Park 570 0,1 57 1,3 1,6 

GC-bana 1 270 0,8 1 016 23,2 29,0 

Parkering 1 615 0,8 1 292 29,5 36,8 

Totalt 7 025 0,63* 4 419 100,8 125,9 
*Sammanvägd avrinningskoefficient ARed/A 

Efter exploatering uppgår avrinningen vid ett dimensionerade 10-årsregn med 

varaktighet 10 minuter och klimatfaktor 1,25 till ca 60 l/s från fastigheten 

Humlan 9, och till ca 125 l/s från hela planområdet. 

Åtgärder för att fördröja flöden inom kvartersmark, som beskrivs i kapitel 3, 

kommer att minska det dimensionerande flödet. Effekten av dessa åtgärder 

beräknas nedan i avsnitt 4.3. 

4.3 Beräknad magasinseffekt 

Nynäshamns kommun har som riktlinje att dagvattnet i första hand ska hanteras 

lokalt och helst infiltreras i marken på plats. I andra hand kan vattnet samlas 

upp för att utjämnas och fördröjas.  

Med tanke på att de norra delarna av fastigheten har består av mycket berg och 

de södra delarna där infiltration skulle kunna ske bebyggs med bjälklag kommer 

infiltration av dagvatten till underliggande mark inte vara möjligt inom 

Humlan 9. Dock kommer infiltration i tillgänglig markuppbyggnad och 

fördröjning av flöden eftersträvas. Erforderlig volym vatten ska fördröjas så att 

flödena ut från fastigheten efter exploatering inte ökar jämfört med nuvarande.  

Infiltration av dagvatten antas dock kunna ske för avrinning från gång- och 

cykelbana och pendelparkering i söder. 

Med ett begränsande utflöde på 40 l/s (beräknat utflöde vid befintligt situation 

inklusive klimatfaktor) blir den erforderliga magasinsvolymen 3 m3 vid ett 

dimensionerande 10-årsregn med varaktighet 10 minuter efter exploatering.  

Dock eftersträvas en fördröjningsvolym av de första 20 mm vid nederbörd för 

att uppnå önskad rening och fördröjning enligt syfte och mål med 
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dagvattenutredningen. Total magasinsvolym för omhändertagande av 20 mm 

nederbörd inom fastigheten Humlan 9 uppgår till ca 70 m3. Nedan beskrivs 

olika förslag till hur denna magasinsvolym kan uppnås genom åtgärder på olika 

ytor.  

3570 𝑚2 × 20 𝑚𝑚 = 3570 𝑚2 × 0,02 𝑚 = 71,4 𝑚3 

 

4.3.1 Avvattning från takytor 

Fördröjning av 20 mm nederbörd på den totala takytan på 1270 m2 innebär en 

erforderlig magasinsvolym på 25 m3. 

1270 𝑚2 × 20 𝑚𝑚 = 1270 𝑚2 × 0,02 𝑚 = 25,4 𝑚3 

Gröna tak 

Tjocka gröna tak eller s.k. biotak kan tillfälligt fördröja 20 mm nederbörd.  

Upphöjda/nedsänkta växtbäddar 

Om istället vanliga tak (utan magasinsvolym) anläggs och allt takvatten leds till 

upphöjda eller nedsänkta växtbäddar med 300 mm magasinsdjup så kommer 

den totala areautbredningen av växtbäddarna bli ca 85 m2. 

25,4 𝑚3

0,3 𝑚
= 84,7 𝑚2  

Både växtbäddar och gröna tak 

Skulle taken utformas med gröna tak som kan fördröja de första 5 mm, minskar 

erforderlig magasinsvolym för växtbäddarna till 20 m3, motsvarande en yta på 

63 m2.  

1270 𝑚2 × 5 𝑚𝑚 = 1270 𝑚2 × 0,005 𝑚 = 6,4 𝑚3 

19 𝑚3

0,3 𝑚
= 63,3 𝑚2  

Det antas att de mindre taken för cykelparkering utformas med gröna tak 

oavsett om bostadshusen gör det eller inte. Den totala takytan för 

cykelparkeringarna på 48 m2 gör dock ingen större skillnad på beräkningarna 

ovan.  

På gårdsytan 

Alternativt avvattnas takytorna med utkastare till gårdsytan och då kan 

omhändertagande för rening och fördröjning ske enligt förslag för gårdsytan 

nedan. Detta förutsätter dock att taklutningarna tillåter avvattning in mot 

gården.  

4.3.2 Gårdsyta 

Beräkningarna nedan baseras endast på avvattning av gårdsytan, avvattnas hela 

eller delar av takytan till gårdsytan kommer det påverka uträknade volymer.  

Fördröjning av 20 mm nederbörd på från den totala gårdsytan på 2300 m2 

innebär en erforderlig magasinsvolym på 46 m3.  
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2300 𝑚2 × 20 𝑚𝑚 = 2300 𝑚2 × 0,02 𝑚 = 46 𝑚3 

Nedsänkta växtbäddar 

Ytavrinning från gården kan med hjälp av höjdsättningen ledas mot nedsänkta 

växtbäddar på gården. Detaljutformningen av gården är inte klar i dagsläget 

med dock skulle fördröjning av 46 m3 innebära 460 m2 utbredning av 

växtbäddar nedsänkta 10 cm. Area utbredningen minskar om magasinsbehovet i 

växtbäddarna minskar eller och djupet ökas.  

Växtjord i gräs- och planteringsytor 

Ytterligare rening och magasinering kan ske i växtjorden för gräsytor och 

planteringsytor. Gräsytor antas ha minst 10 cm matjord och växtbäddar minst 

40 cm. Matjorden har en dränerbar porvolym på 15 %. Då arealfördelning 

mellan gräsytor och planteringar ej är fastställd i dagsläget har beräkningarna 

nedan baserats på ett minimum scenario utifrån situationsplanen och samtliga 

grönytor räknas som gräsytor.  

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑔𝑟ö𝑛𝑦𝑡𝑎 × 𝑑𝑗𝑢𝑝 × 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 = 

1165 𝑚2 × 0,10 𝑚 × 0,15 = 17,5 𝑚3 

En minsta volym på ca 17 m3 kommer kunna fördröjas i växtjorden på 

gårdsytan. Detta förutsatt att vattnet hinner infiltrera i växtjorden och fylla upp 

porutrymmet. Detta kan ökas genom att anlägga infiltrations stråk eller punkter 

med makadam eller mindre perkolationsbrunnar som kan leda ner och fördela 

vattnet under markytan.  

Luftigt bärlager 

Med samma resonemang som ovan kan vatten ledas ner under markytan och 

renas och fördröjas i det luftiga bärlagret som då kommer fungera som ett 

underliggande makadammagasin.  

Det luftiga bärlagret antas ha samma areautbredning som gårdsytan på 2300 m2, 

och ligger ovan berg och bjälklag. För att fungera som ett underjordiskt 

magasin ska det luftiga bärlagret utgöras av makadam utan nollfraktioner och 

ha en dränerbar porositet på 0,3. För att erhålla en magasinsvolym på 46 m3, 

krävs en tjocklek på minst 7 cm där fördröjning av vatten är möjligt.  

46 𝑚3

2300 𝑚2 × 0,3
= 0,067 𝑚 = 7 𝑐𝑚 

Alternativt kan en total magasinsvolym på 276 m2 uppfyllas genom möjligheten 

att fördröja dagvatten i hela det luftiga bärlagret med en exempeltjocklek på 400 

m.  

2300 𝑚2 × 400 𝑚𝑚 × 𝜑 = 2300 𝑚2 × 0,4 𝑚 × 0,3 = 276 𝑚3 

Utloppet kan bestå av dräneringsledningar i botten av magasinsvolymen som 

leder vattnet mot det kommunala ledningsnätet. 

Låglinje/infiltrationsstråk 

Höjdsättningen bör utformas så att avvattning av gårdsytan sker i nordvästligt 

riktning, bort från huskropparna. I avsnitt 3.6 beskrivs förslag på 

låglinje/infiltrationsstråk. 
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Med en längd på 100 m och en tvärsnittsarea för makadamfyllningen på 0,3 m2 

kommer en magasinsvolym på 9 m3 kunna uppfyllas. En sådan lösning hindrar 

även avvattning ut från fastigheten och stoppar ytledes avrinning när andra 

fördröjnings och magasineringsåtgärder är mättade vid större 

nederbördstillfällen.  

Ovan resonemang och beräkningar visar på att man utan problem kommer 

kunna fördröja 20 mm nederbörd inom fastigheten efter exploatering. Genom 

fördröjning av 20 mm uppnås en god marginal till kravet att flödet från 

fastigheten inte ska öka samt god rening av dagvattnet tillgodoses.  

Samtliga lösningar för fördröjning och infiltration av dagvatten ska ha en 

bräddmöjlighet, ytledes eller via ledningar till det kommunala ledningsnätet.  

4.3.3 Gång- och cykelbana öster 

Den eventuella breddningen av gång och cykelbanan öster om fastigheten 

gestaltas översiktligt i underlag från White Arkitekter AB och är därför med 

inom utredningsområdet. Området ligger dock på kommunal mark utanför 

fastighetsgräns för Humlan 9 och avvattnas förmodligen ut mot gatan. Finns det 

möjlighet att leda vattnet till permeabla ytor, trädgropar eller liknande bör detta 

dock eftersträvas. 

4.3.4 Pendelparkering och gångbana söder 

Pendelparkeringen föreslås att utökas i och med uppdatering av detaljplanen 

och förslag på avvattning för lokalt omhändertagande beskrivs i avsnitt 3.7 

ovan. Om avvattning kan ske mot nedsänkt växtbädd och grässlänt i söder 

beräknas mycket stor del av avrinningen ledas mot infiltration och rening och 

aldrig nå det kommunala ledningsnätet. Exakt utformning av detta bör dock 

utredas i senare skede.  

4.4 Extremregn 

Flödesberäkningar för extremregnen med en återkomsttid på 50 år och 100 år 

har utförts och redovisas i Tabell 5. Beräkningarna är utförda enligt Svensk 

Vattens publikation P110, indata för beräkningarna redovisas i Tabell 4.  

Tabell 4  Indata för beräkning av dimensionerande flöden vid 50- 

och 100-årsregn, Svenskt Vatten, P110. 

 50-årsregn 100-årsregn 

Återkomsttid 600 mån 1200 mån 

Varaktighet 10 min 10 min 

Regnintensitet 388 l/s, ha 489 l/s, ha 
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Tabell 5  Beräknade flöden efter exploatering vid 50- och 100-

årsregn. 

Yta 
Area 
[m2] 

Φ [-] 
AreaRed 

[m2] 
Q 50 år 

[l/s] 
Q 100 år 

[l/s] 

Innanför fastighetsgräns       

Takyta 1 270 0,9 1 143 44,4 55,9 

Gångar 1 135 0,7 794,5 30,9 38,8 

Grönt 1 165 0,1 1 16,5 4,5 5,7 

Delsumma 3 570 0,58* 2054 79,8 100,4 

Utanför fastighetsgräns         

Park 570 0,1 57 2,2 2,8 

GC-bana 1 270 0,8 1 016 39,5 49,7 

Parkering 1 615 0,8 1 292 50,2 63,2 

Totalt 7 025 0,63* 4 419 171,6 216,0 
*Sammanvägd avrinningskoefficient ARed/A 

Höjdsättningen ska utformas på ett sådant sätt att byggnader och annan 

infrastruktur inte kommer till skada vid extrema regn. När mättade förhållanden 

uppstår och ledningsnätet inte kan omhänderta mer vatten ska ytledes avrinning 

kunna ske. Bräddningsnivåerna avgörs av färdig golvnivå (FG) i de planerade 

byggnaderna. Bräddning kan ske både ut mot Idunvägen till gaturum samt i 

sydlig riktning mot parkering och naturmark. Då omgivningen runt Humlan 9 

sluttar söderut är det den riktning bräddningsvatten kommer att avrinna. Ingen 

risk har identifierats i och med att låta bräddning sker söderut vid extrema regn.  

5 Beräknade närsalt- och 

föroreningsmängder 

Förorenings- och närsaltmängder i dagvattnet som alstras inom området har 

beräknats med schablonvärden9
 och en korrigerad årlig nederbörd på 592 mm 

vid SMHI:s mätstation på Nynäshamn10. Utvalda ämnen för beräkningarna är 

fosfor, kväve, de vanligaste tungmetallerna, partiklar (eng. suspended solids, 

förkortat SS), olja och polycykliska aromatiska kolväten (PAH16).  

Naturvårdsverket har gjort ett urval av tretton ämnen som anses vara av 

nationellt och/eller regionalt intresse11. Av dessa bedöms kadmium, kvicksilver, 

bly, nickel och PAH ha koppling till dagvatten12. 

Beräkningar av förorenings- och närsaltmängder har delats upp i att först 

redovisa mängder i dagvattnet från fastigheten Humlan 9, och sedan för hela 

                                                           
9
 www.stormtac.se, databas 2016-04 

10
 SMHI, 2003. Nr 111, Korrektion av nederbörd enligt enkel klimatologisk metodik.   

11
 Naturvårdsverket. 2008. Övervakning av prioriterade miljöfarliga ämnen listade i  

Ramdirektivet för vatten. Rapport 5801.   
12

 Stockholm Vatten. 2011. Handbok till recipientklassificeringsmodeller för sjöar,  

vattendrag och övergångsvatten inom Stockholms stad.   
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planområdet där omexploatering beräknas ske (dvs. inklusive breddning av 

gång- och cykelväg samt pendlarparkeringen).  

Avskiljningsgrader som använts vid beräkningarna redovisas nedan i Tabell 5. 

Avskiljningsgraden vid rening är hämtade från StormTac och delvis justerade 

till ett intervall då schablonvärden och bakgrundsdata inte har exakt precision.  

Tabell 6  Avskiljningsgrad i procent. 

Ämne Reningsgrad i procent 

P 60-40 

N 55-25 

Pb 80-45 

Cu 75-50 

Zn 90-50 

Cd 85-55 

Cr 70-25 

Ni 80-40 

Hg 50-20 

SS 85-70 

Olja 80-60 

PAH 16 85-70 

 

Tabell 7 nedan redovisar förorenings- och närsaltsbelastningen från Humlan 9 

före och efter planerad omexploatering med och utan reningsåtgärder. 

Tabell 7  Beräknade förorenings- och närsaltsmängder före och 

efter utbyggnad med och utan åtgärdsförslag, inom fastighetsgräns. 

Ämne Mängd 
Före utbyggnad 

inom 
fastighetsgräns  

Efter utbyggnad utan 
reningsåtgärder inom 

fastighetsgräns 

Efter utbyggnad med 
reningsåtgärder inom 

fastighetsgräns 

P kg/år 0,10 0,12 0,06 - 0,08 

N kg/år 1,1 2,3 1,2 - 1,8 

Pb g/år 22 4 1 - 2 

Cu g/år 31 14 5 - 8 

Zn g/år 100 35 7 - 19 

Cd g/år 0,4 0,6 0,2 - 0,3 

Cr g/år 11 5 2 - 4 

Ni g/år 3,2 4,2 1,2 - 2,7 

Hg g/år 0,04 0,03 0,01 - 0,02 

SS kg/år 200 40 9 - 14 

oil kg/år 0,6 0,2 0,06 - 0,1 

PAH16 g/år 1,2 0,7 0,2 - 0,3 
 

Tabell 7 visar att mängderna av samtliga ämnen, med undantag för kväve, från 

Humlan 9 beräknas minska i och med planerad exploatering och föreslagna 

reningsåtgärder. Mängden kväve från fastigheten beräknas bli i princip 
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oförändrad. Detta förutsätter dock att omhändertagande av 20 mm nederbörd 

sker och att föreslagna fördröjnings- och reningsåtgärder sätts in inom 

fastigheten. Skulle inga reningsåtgärder sättas in skulle en ökning ske för 

ämnena fosfor, kväve, kadmium och nickel. 

Vid beräkning av förorenings- och närsaltmängder för hela planområdet har det 

antagits att fördröjning och rening av dagvatten från allmänplatsmark (gång- 

och cykelbanan och pendelparkeringen) sker enligt förslag i avsnitt 4.3.4 ovan 

eller likvärdigt.  

Tabell 8 nedan visar att föreslagna reningsåtgärder medför en minskning eller 

ett oförändrat för samtliga beräknade ämnen. Detta förutsatt att 

dagvattenhantering och rening av dagvattnet sker enligt avsnitt 3 och 4.3 i 

denna utredning, eller på likvärdigt vis. Skulle inga reningsåtgärder sättas in 

skulle en ökning ske för ämnena fosfor, kväve, kadmium och nickel. 

Tabell 8  Beräknade förorenings- och närsaltsmängder före och 

efter utbyggnad utan åtgärdsförslag, inom hela planområdet.  

Ämne Mängd 
Före utbyggnad 
hela planområdet  

Efter utbyggnad utan 
reningsåtgärder hela 

planområdet 

Efter utbyggnad med 
reningsåtgärder 

hela planområdet 

P kg/år 0,2 0,3 0,1 - 0,3 

N kg/år 3 4 1,6 – 3,7 

Pb g/år 40 30 8 - 20 

Cu g/år 70 60 15 - 40 

Zn g/år 200 160 30 - 100 

Cd g/år 0,8 1,2 0,2 - 0,7 

Cr g/år 24 21 6 - 17 

Ni g/år 8 10 2 - 7 

Hg g/år 0,11 0,11 0,04 - 0,10 

SS kg/år 200 150 35 - 60 

oil kg/år 1,4 1,3 0,2 - 0,9 

PAH16 g/år 2,2 2,0 0,5 - 0,8 
 

Beräkningarna visar att föreslagna åtgärder för dagvattenhantering inte innebär 

någon försämring för Nynäshamns kommun att uppnå miljökvalitetsnormerna 

för ytvattenrecipient Nickstaviken och Nynäsviken. 

För att uppnå den mest effektiva reningen ska tröga avrinningsvägar och långa 

uppehållstider eftersträvas. 

Fullständiga beräkningar för förorenings- och närsaltsmängder före och efter 

exploatering redovisas i Bilaga 3. Det bör noteras att redovisade mängder av 

föroreningar ska ses som ungefärliga då vissa schablonvärden bygger på ett 

relativt begränsat underlagsmaterial.  
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6 Slutsatser 

 I och med exploateringen av Humlan 9 kommer dagvattenflöden från 

fastigheten att öka. Med samtliga eller en del av ovan beskrivna 

lösningar för fördröjning och magasinering av dagvatten kommer det 

dock inte vara några problem att fördröja erforderlig volym vatten för 

att eliminera det ökade flödet.  

 Magasinsbehovet för kravet att inte öka avrinningen från befintlig 

situation kan uppnås genom fördröjning av endast en liten del av 

avrinningen från fastigheten vid ett dimensionerande 10-års regn med 

10 minuters varaktighet. Dock rekommenderas att ytterligare åtgärder 

för en maximal fördröjning och rening av dagvattnet inom rimliga mått 

implementeras.  

o Erforderlig magasinsvolym för att inte öka flödet från 

fastigheten i och med exploateringen är 3 m3.  

o Erforderlig magasinsvolym vid fördröjning av de första 20 mm 

vid nederbörd är 71,4 m3. Detta för att uppnå ytterligare 

fördröjning och rening av dagvattnet.  

 För omhändertagande och fördröjning av takvatten som avvattnas utåt i 

nordlig och östlig riktning krävs att takvattnet kan ledas till växtbäddar.  

 Då befintlig parkering ersätts med takytor och grönskande gårdsyta 

innebär exploateringen av Humlan 9 en minskning i transport av 

förorenings- och närsaltmängder från planområdet. Ny parkering för de 

boende placeras i överdäckat parkeringsgarage utan anslutning till det 

kommunala ledningsnätet.  

 Inga risker har identifierats i och med bräddning av dagvatten i östlig 

och sydlig riktning till gaturum och naturmark vid extrema regn.  

 Med en ökad fördröjningsvolym till de första 20 mm vid nederbörd 

inom Humlan 9, kommer 80-90% av föroreningarna renas genom 

markfilter vilket leder till ytterligare minskning av mängden 

föroreningar till recipienterna Nickstaviken och Nynäsviken. 

 I och med föreslagna reningsåtgärder kommer förorenings- och 

närsaltsmängderna från fastigheten och planområdet att minska för 

majoriteten av de beräknade ämnena. 

 De kritiska ämnena som inte visar en stark minskning efter föreslagna 

reningsåtgärder är kväve och fosfor. Därmed är det viktigt att eventuella 

gröna tak inom fastigheten inte gödslas efter anläggandet.   

 Fördröjning och rening bör även ske för avrinningen från allmän 

platsmark; gång- och cykelbana samt pendlarparkeringen.  
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 Förorenings- och närsaltsberäkningarna kan vara lite överskattade till 

följd av flera orsaker: 

 
o Med föreslagen ny utformning för avvattning av 

pendlarparkeringen kan det hända att de goda 

infiltrationsförhållandena i marken medför att inget bidrag alls 

kommer från parkeringen, och allt vatten infiltrerar ner till 

grundvattnet. 

 
o Ingen hänsyn har heller tagits till eventuell seriekopplad rening, 

t.ex. om vatten först renas genom översilning över gräsyta och 

sedan infiltration.   

 

o Det schablonvärde för kväve som StormTac anger för avrinning 

från takytor kan vara något överskattat och bakgrundsdata för 

kväve varierar mellan 820-8400 µg/l. Takvatten anses i regel 

vara relativt rent vatten och avrinnande vatten kan antas 

innehålla liknande halter som den atmosfäriska depositionen. 
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Bilaga 1: Nederbörds- och magasinsvolymer 

 

Figur 1. Andel av total årsvolym regn som inryms i magasinsvolymer med 

angivet värde på x-axeln. Regndata från Stockholm 1984-2014. 

Regndefinition: uppehållstid 12 timmar, vilket innebär att magasinet behöver 

tömmas på 12 timmar. 

 

Figur 2. Nederbördsvolym som funktion av varaktighet och återkomsttid 

enligt Dahlström 2010.
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Bilaga 2: Avrinningsplan 
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Bilaga 3: Närsalt- och föroreningsberäkningar 

Tabell 1: Schablonmängder omräknade från schablonhalter i StormTac version 2016-04. 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH16 
 Fosfor Kväve Bly Koppar Zink Kadmium Krom Nickel Kvicksilver * Olja  

 kg/ha*år kg/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år kg/ha*år kg/ha*år g/ha*år 

Parkering 0,5 5,5 151,0 201,3 704,5 2,3 75,5 20,1 0,3 704,5 4,0 8,6 

Gårdsyta inom kvarter 0,2 4,4 8,8 37,9 68,7 0,5 8,8 5,5 0,09 96,8 0,9 1,4 

Takyta 0,0 0,5 0,8 2,2 8,3 0,2 1,2 1,3 0,0 7,4 0,0 0,1 

Grönt tak 0,1 1,2 0,3 4,4 6,8 0,0 0,9 0,9 0,0 5,6 0,0 0,6 

Parkmark 0,0 0,4 1,8 4,4 7,4 0,1 0,9 0,6 0,0 14,5 0,1 0,0 

* Suspenderad substans ** Polycykliska aromatiska kolväten 16 

Tabell 2. Närsalt- och föroreningsmängder i avrinning före utbyggnad. 

Yta Area [ha] P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH16 
  kg/år kg/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år kg/år kg/år g/år 

Inom fastighetsgräns Humlan 9            

Parkering 0,14 0,07 0,74 20,25 27,00 94,48 0,30 10,12 2,70 0,03 94,48 0,54 1,15 

Parkmark 0,21 0,03 0,30 1,52 3,81 6,35 0,08 0,76 0,51 0,01 12,44 0,05 0,00 

Delsumma 0,36 0,10 1,05 21,77 30,80 100,83 0,38 10,89 3,21 0,04 106,93 0,59 1,15 

Utanför fastighetsgräns Humlan 9            

Park 0,13 0,02 0,18 0,91 2,26 3,77 0,05 0,45 0,30 0,00 7,40 0,03 0,00 

GC-bana 0,09 0,06 0,84 1,48 9,69 13,91 0,13 2,95 1,69 0,03 3,12 0,32 0,05 

Parkering 0,13 0,06 0,67 18,33 24,44 85,53 0,27 9,16 2,44 0,03 85,53 0,49 1,04 

Totalt 0,70 0,24 2,74 42,48 67,20 204,05 0,83 23,45 7,64 0,11 202,98 1,43 2,24 
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Tabell 3. Närsalt- och föroreningsmängder i avrinning efter utbyggnad med gröna tak. 

Yta Area [ha] P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH16 

  kg/år kg/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år kg/år kg/år g/år 

Inom fastighetsgräns Humlan 9             

Takyta 0,12 0,06 1,16 1,67 4,82 17,98 0,51 2,57 2,89 0,00 16,05 0,00 0,28 

Grönt tak 0,005 0,01 0,10 0,03 0,38 0,59 0,00 0,08 0,08 0,00 0,49 0,00 0,05 

Gårdsyta 0,23 0,06 1,02 2,03 8,78 15,91 0,13 2,03 1,26 0,02 22,42 0,21 0,33 

Delsumma 0,36 0,12 2,28 3,72 13,98 34,48 0,64 4,67 4,23 0,03 38,96048 0,21 0,67 

Utanför fastighetsgräns Humlan 9            

Park 0,06 0,01 0,08 0,40 1,01 1,69 0,02 0,20 0,13 0,00 3,31 0,01 0,00 

GC-bana 0,13 0,09 1,20 2,11 13,83 19,85 0,18 4,21 2,41 0,05 4,45 0,46 0,08 

Parkering 0,16 0,08 0,84 22,95 30,59 107,08 0,34 11,47 3,06 0,04 107,08 0,61 1,30 

Totalt 0,70 0,30 4,40 29,18 59,42 163,09 1,19 20,56 9,83 0,11 153,80 1,29 2,04 
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Tabell 4. Närsalt- och föroreningsmängder efter rening från Humlan 9 efter omexploatering. 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 

 Fosfor Kväve Bly Koppar Zink Kadmium Krom Nickel Kvicksilver 
Susp. 
mtrl   

Belastning från tak                         

 Yta 1205 m2                         
Mot gårdsyta eller växtbädd  för 
infiltration                         

Arealläckage (vanlig takyta) 0,48 9,59 13,85 39,96 149,18 4,26 21,31 23,98 0,03 133,20 0,00 2,34 

  kg/ha*år kg/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år kg/ha*år kg/ha*år g/ha*år 

Läckage 0,06 1,16 1,67 4,82 17,98 0,51 2,57 2,89 0,00 16,05 0,00 0,28 

  kg kg g g g g g g g kg kg g 

             

Belastning från gröna tak P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 

 Yta 48 m2                         
Mot gårdsyta eller växtbädd  för 
infiltration                         

Arealläckage (grönt tak) 1,52 20,73 5,33 79,92 122,54 0,37 15,98 15,98 0,04 101,23 0,00 10,12 

  kg/ha*år kg/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år kg/ha*år kg/ha*år g/ha*år 

Läckage 0,01 0,10 0,03 0,38 0,59 0,00 0,08 0,08 0,00 0,49 0,00 0,05 

  kg kg g g g g g g g kg kg g 

             

Belastning från bjälklaggsgård 
och förgårdsmark P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 

 Yta 2317 m2                         

Infiltration                         

Arealläckage (gårdsyta) 0,24 4,42 8,76 37,89 68,67 0,54 8,76 5,45 0,09 96,78 0,89 1,44 

  kg/ha*år kg/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år kg/ha*år kg/ha*år g/ha*år 
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Läckage 0,06 1,02 2,03 8,78 15,91 0,13 2,03 1,26 0,02 22,42 0,21 0,33 

  kg kg g g g g g g g kg kg g 

             

             

Avskiljning  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 

                          

Inkommande mängd 0,12 2,28 3,72 13,98 34,48 0,64 4,67 4,23 0,03 38,96 0,21 0,67 

Andel by-pass 10 % 0,01 0,23 0,37 1,40 3,45 0,06 0,47 0,42 0,00 3,90 0,02 0,07 

Reduktion i anläggning (%) 60-40 55-25 80-45 75-50 90-50 85-55 70-25 80-40 50-20 85-70 80-60 85-70 

Reducerad mängd 0,04-0,07 0,5-1,1 5,5-2,7 6,3-9,4 15,5-27,9 0,3-0,5 3,6-3,0 1,5-3,0 0,02-0,01 24,6-29,8 0,1-0,15 0,4-0,5 

Nettoreduktion i anläggning (%) 36-54 23-50 41-72 45-68 45-81 50-77 23-63 36-72 18-45 63-77 54-72 63-77 

Mängd ut (kg/g) 0,06-0,08 1,2-1,8 1,0-2,2 4,5-7,7 7-19 0,2-0,3 1,7-3,6 1,2-2,7 0,01-0,02 9-14 0,06-0,09 0,16-0,25 

  kg kg g g g g g g g kg kg g 

             

             

  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja SS 

  0,06-0,08 1,2-1,8 1-2 5-8 7-19 0,2-0,36 2-4 1,2-2,7 0,01-0,02 9-14 0,06-0,1 0,2-0,3 

  kg/år kg/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år kg/år kg/år g/år 
Arealläckage (viktat mot total 
area) 0,16-0,22 3,2-5,0 2,9-6,2 12,7-21,5 18,4-53,1 0,4-0,9 4,9-10,2 3,3-7,6 0,04-0,06 26-40 0,16-0,27 0,44-0,69 

  kg/ha*år kg/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år kg/ha*år kg/ha*år g/ha*år 

               

               

Medelhalt ut 0,05-0,06 0,94-1,44 0,85-1,81 3,71-6,28 5,4-15,5 0,12-0,26 1,41-2,96 0,97-2,21 0,01-0,02 7,5-11,8 0,05-0,08 0,13-0,20 

  mg/l mg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l mg/l mg/l μg/l 

Årsflöde 1224 m3             

Total yta 3570 m2             
 

  



 

 

Dagvattenutredning Humlan 9, AB Nynäshamnsbostäder 

WRS Uppsala AB, Upprättad 2016-06-09, Reviderad 2017-02-09 

31 (33) 

Tabell 5. Närsalt- och föroreningsmängder efter rening från hela planområdet efter omexploatering. 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 

 Fosfor Kväve Bly Koppar Zink Kadmium Krom Nickel Kvicksilver 
Susp. 
mtrl   

Belastning från tak                         

 Yta 1205 m2                         
Mot gårdsyta eller växtbädd för 
infiltration                         

Arealläckage (vanlig takyta) 0,48 9,59 13,85 39,96 149,18 4,26 21,31 23,98 0,03 133,20 0,00 2,34 

  kg/ha*år kg/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år kg/ha*år kg/ha*år g/ha*år 

Läckage 0,06 1,16 1,67 4,82 17,98 0,51 2,57 2,89 0,00 16,05 0,00 0,28 

  kg kg g g g g g g g kg kg g 

             

Belastning från gröna tak P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 

 Yta 48 m2                         
Mot gårdsyta eller växtbädd för 
infiltration                         

Arealläckage (grönt tak) 1,52 20,73 5,33 79,92 122,54 0,37 15,98 15,98 0,04 101,23 0,00 10,12 

  kg/ha*år kg/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år kg/ha*år kg/ha*år g/ha*år 

Läckage 0,01 0,10 0,03 0,38 0,59 0,00 0,08 0,08 0,00 0,49 0,00 0,05 

  kg kg g g g g g g g kg kg g 

             

Belastning från bjälklaggsgård 
och förgårdsmark P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 

Yta 2317 m2                         

Infiltration                         

Arealläckage (gårdsyta) 0,24 4,42 8,76 37,89 68,67 0,54 8,76 5,45 0,09 96,78 0,89 1,44 

  kg/ha*år kg/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år kg/ha*år kg/ha*år g/ha*år 

Läckage 0,06 1,02 2,03 8,78 15,91 0,13 2,03 1,26 0,02 22,42 0,21 0,33 

  kg kg g g g g g g g kg kg g 
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Belastning från parkmark 
utanför fastighetsgräns P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 

Yta 570 m2             

Infiltration på plats             

Arealläckage (parkmark) 0,14 1,42 7,10 17,76 29,60 0,36 3,55 2,37 0,02 58,02 0,24 0,00 

  kg/ha*år kg/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år kg/ha*år kg/ha*år g/ha*år 

Läckage 0,01 0,08 0,40 1,01 1,69 0,02 0,20 0,13 0,00 3,31 0,01 0,00 

  kg kg g g g g g g g kg kg g 

             

Belastning från pendelparkering P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 

Yta 1615 m2             

Mot grässlänt och plantering för 
infiltration             

Arealläckage (parkering) 0,47 5,21 142,08 189,44 663,04 2,13 71,04 18,94 0,24 663,04 3,79 8,05 

  kg/ha*år kg/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år kg/ha*år kg/ha*år g/ha*år 

Läckage 0,08 0,84 22,95 30,59 107,08 0,34 11,47 3,06 0,04 107,08 0,61 1,30 

  kg kg g g g g g g g kg kg g 

             

Belastning från GC-bana P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 

Yta 1270 m2             

Mot trädgrop för infiltration             

Arealläckage (gång- och 
cykelbana) 

0,47 5,21 142,08 189,44 663,04 2,13 71,04 18,94 0,24 663,04 3,79 8,05 

  kg/ha*år kg/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år kg/ha*år kg/ha*år g/ha*år 

Läckage 0,08 0,84 22,95 30,59 107,08 0,34 11,47 3,06 0,04 107,08 0,61 1,30 

  kg kg g g g g g g g kg kg g 
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Avskiljning  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja SS 

                          

Inkommande mängd 0,30 3,20 27,08 45,58 143,24 1,01 16,35 7,42 0,06 149,35 0,83 1,97 

Andel by-pass 10 % 0,03 0,32 2,71 4,56 14,32 0,10 1,64 0,74 0,01 14,93 0,08 0,20 

Reduktion i anläggning (%) 60-40 55-25 80-45 75-50 90-50 85-55 70-25 80-40 50-20 85-70 80-60 85-70 

Reducerad mängd 0,11-0,16 0,7-1,6 11-20 21-31 64-116 0,5-0,8 6,7-10,3 2,7-5,3 0,01-0,03 94-114 0,45-0,6 1,24-,150 

Nettoreduktion i anläggning (%) 36-54 23-50 41-72 45-68 45-81 50-77 23-63 36-72 18-45 63-77 54-72 63-77 

Mängd ut (kg/g) 0,14-0,19 1,6-2,5 7,6-16,1 14-25 27-79 0,2-0,5 6-13 2-5 0,04-0,05 35-55 0,2-0,4 0,46-0,73 

  kg kg g g g g g g g kg kg g 

             

             

  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja SS 

  0,1-0,3 1,6-3,7 8-20 15-40 30-100 0,2-0,7 6-17 2-7 0,04-0,10 35-60 0,2-0,9 0,5-0,8 

  kg/år kg/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år kg/år kg/år g/år 
Arealläckage (viktat mot total 
area) 0,19-0,40 2,30-5,24 10,8-25,9 21-55 40-140 0,3-1,0 9-24 3-10 0,05-0,14 50-85 0,3-1,2 0,7-1,2 

  kg/ha*år kg/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år g/ha*år kg/ha*år kg/ha*år g/ha*år 

               

               

Medelhalt ut 0,05-0,11 0,61-1,39 2,87-6,89 5,6-14,7 10,3-37,3 0,09-0,26 2,3-6,4 0,8-2,7 0,01-0,04 13,3-22,6 0,09-0,32 0,17-0,30 

  mg/l mg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l mg/l mg/l μg/l 

Årsflöde 2643 m3             

Total yta 7025 m2             
 

 


