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Dagvattenutredning Mall Nynäshamn

Sammanfattning
Geosigma har på uppdrag av Nynäshamns kommun genomfört en
dagvattenutredning för ett område som består av fastigheten Nynäshamn 2:23
m.fl. i Nynäshamns kommun. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av
en kombinerad båtplats och långtidsparkering samt ett kommunalt snöupplag.
Idag består området mestadels av relativt kuperad naturmark som är bevuxen
med träd och buskar, samt en cykelväg. Jordarterna består av glaciallera, berg i
dagen samt morän.
Syftet med föreliggande utredning är att undersöka hur den föreslagna
exploateringen påverkar dagvattenbildningen samt bedöma förutsättningarna för
lokalt omhändertagande av dagvatten olika varianter av fördröjning, rening och
infiltration. Dagvattenutredningen ska också studera hur marken kan höjdsättas
för att få den lämpligaste avrinning vid skyfall.
Det nya snöupplaget kommer innebära att förorenad snö från vägar kommer
tillföras området från andra delar av kommunen vilket innebär en ökad
föroreningsbelastning på området. På grund av denna relativt extrema förändring
av markanvändning har föroreningsberäkningarna för snöupplaget utgått ifrån en
situation där nuvarande markanvändning är ett snöupplag men helt utan rening.
Detta förfarande har använts för att ge en korrekt bild av föroreningsbelastningen
på recipienten och för att kunna beräkna den verkliga nyttan med att rena
smältvattnet.
På ytan där det kombinerade båtupplaget och långtidsparkeringen planeras
kommer föroreningen att öka på grund av den förändrade markanvändningen i sig
men också på grund av det båtunderhåll som förväntas att genomföras på
båtupplaget. Dagvattenlösningarna på området ska medföra att dagvattnet från
båtupplaget renas men för att inte föroreningsspridningen från området ska uppnå
relativt höga nivåer måste handhavandet vid båtunderhåll noggrant följa
riktlinjerna.
Utgångspunkten för dagvattensystemet är att föroreningsbelastningen inte för öka
till recipienten och att flödesbelastningen inte heller ska öka. På grund av det
snöupplaget och det kombinerade båtupplaget/långtidsparkeringen måste
dagvattensystemet på det framtida området innehålla både vanlig fördröjning och
rening samt goda infiltrationsmöjligheter för allt smältvatten.
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Dagvattenlösningen inom planområdet bygger på att i princip allt dagvatten från
snöupplaget och båtupplaget/långtidsparkeringen infiltrerar och renas genom en
filterbädd.
Utgångspunkten för dagvattenlösningen inom snöupplaget (delområde A)
är att på i princip hela ytan ska avrinningen kunna infiltrera och renas effektivt
samtidigt som ytan klara belastningen från lastbilar. Dagvattnet ska renas i så hög
grad det är rimligt och långsamt perkolera ner till grundvattnet och avrinna från
planområdet.
Ytan reserverad för snöupplaget i delområde A bör schaktas ur så lite som möjligt
och sedan fyllas med ett mer eller mindre poröst material som medför en effektiv
rening, tillräcklig fördröjning och tål belastning från tyngre trafik. Denna
dagvattenlösning har i föreliggande dagvattenutredning fått namnet filterbädd,
och bör ha en mäktighet på cirka 1 m för att säkerställa en effektiv rening.
En filterbädd med ett underliggande lager av filtersand (sand eller sandig jord)
och ett ovanliggande bärlager med grövre fraktioner skulle sannolikt vara det
mest effektiva ur reningssynpunkt.
Dagvattenlösningen för båtupplaget/långtidsparkeringen bygger på en liknande
princip som för snöupplaget. Hela ytan förutom en del med servicebyggnad bör
kunna infiltrera dagvatten men samtidigt ska grundläggningen klara belastningen
från båtar och bilar. I samband med det båtunderhåll som förväntas ske på
området kommer sannolikt föroreningar spridas ner i marken, detta eftersom det
finns en överhängande risk att tillräcklig upp uppsamling av material från
båtunderhållet inte kommer att ske. Hela ytans mäktighet bör därför kunna ha en
renande effekt på infiltrerande förorenat dagvatten oavsett var punktföroreningen
sker på ytan.
Dagvatten från båtupplaget/långtidsparkeringen ska infiltrera direkt ned till en
underliggande filterbädd som täcker hela ytan för båtupplag/långtidsparkering.
Filterbädden konstrueras så effektiv rening sker samtidigt som den tål
belastningen av parkerade båtar och bilar. En filterbädd som täcker dela ytan för
båtupplaget/långtidsparkeringen och bör ha en mäktighet på cirka 1 m för att
säkerställa en effektiv rening är således områdets dagvattenlösning.
Erhållet beräkningsresultat indikerar en minskad föroreningsbelastning för alla
studerade ämnen efter planerad ombyggnation med dagvattensystem. Därmed
riskeras inte möjligheten att uppfylla recipientens miljökvalitetsnormer.
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1. Inledning
1.1

Bakgrund och syfte

Nynäshamns kommuns mark- och exploateringsavdelning har inkommit med en
beställning av ny detaljplan för Nynäshamn 2:23 m. fl. Planens syfte är att
möjliggöra för snöupplag och förvaring av småbåtar med tillhörande
servicebyggnad under vintermånaderna. Stadsmiljöavdelning i Nynäshamn
kommun har behov av ytor för upplag och hantering av snö. Snöupplaget ska ta
emot snö från hela Nynäshamn tätort, samt i vissa fall även Ösmo tätort, för att
ersätta befintligt snöupplag i Kalvö. Det finns också en stor efterfrågan av
båtservice för fritidsbåtar under vintertid i Nynäshamn tätort. Detaljplanearbetet
föreslås även utreda möjligheten att använda det aktuella området för
långtidsparkering under sommarmånaderna. Ytterligare föreslås detaljplanearbetet
utreda korsningen vid väg 73 och Raffinaderivägen. Korsningen är en
problempunkt och förslaget är att anlägga ett accelerationskörfält för
högersvängande fordon ut från Raffinaderivägen norrut på väg 73. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beslutade om att ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen planuppdrag 22 januari 2019 (msn § 20).
Nynäshamn 2:23 m. fl. är belägen i den norra delen av Nynäshamn tätort med ett
avstånd på cirka 2,5 kilometer till Nynäshamn centrum. Området ligger mellan
väg 73 och Raffinaderiet. Genom området går Stathmosvägen, som är en
återvändsgata kopplad till Raffinaderivägen och väg 73. Planområdet utgör cirka
57 700 kvadratmeter och det är Nynäshamn kommun som äger marken. Området
är detaljplanelagt med fyra gällande detaljplaner: Dp 734 från 1994 som gäller
tillsammans med S221 från 1986 samt Dp 762 från 1997 och Dp 747 från 1995.
Syftet med dagvattenutredningen är att klargöra befintlig situation i området samt
att föreslå lösningar som ger en säker och tillfredställande dagvattenhantering
avseende exploateringen nu och i framtiden.
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Figur 1:1. Ungefärligt utredningsområde är markerat med röd cirkel.

1.2

Uppdragsbeskrivning

Dagvattenutredningen ska undersöka hur dagvatten som uppstår inom fastigheten
kan tas omhand. Utredningen ska klarlägga höjdsättning och metodval för den
avledning, fördröjning och rening som blir en konsekvens av exploateringen inom
planområdet i form av snöupplag, parkering och båtplats. Utredningen ska ge
underlag för att jämföra och värdera olika handlingsalternativ avseende
dagvatten. Dagvattenutredningen ska
•
Redovisa vilka ytor som krävs för att hantera dagvatten inom detaljplanen
och tillkommande dagvatten från omkringliggande områden.
•
Redovisa förslag på genomförbara lösningar med tillhörande dimensioner
•
Redovisa var vattnet tar vägen vid extrema regn (100-årsregn) utan att
skada byggnader.

2. Förutsättningar
2.1

Tidigare utredningar

Tidigare utredningar som utförts på fastigheten består av:
•
Undersökning om betydande miljöpåverkan för detaljplan Nynäshamn
2:23 m.fl. daterat 2018.11.29
•
Naturvärdesinventering för Nynäshamn 2:23 m.fl. daterat 2019.08.30
•
Fördjupad artinventering av fjärilar och pollinatörer 2019-07-25
•
Fördjupad artinventering reptiler 2019-09-17
•
Översiktlig miljöteknisk undersökning på Nynäshamn 2:23, Nynäshamn,
Geoveta 2020-03-24
•
Geotekniskt utlåtande – Nynäshamn 2:23, Geoveta 2020-03-23
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2.2

Dagvattenpolicy

Dagvattenpolicyn i Nynäshamns kommun är antagen i kommunfullmäktige och
gäller från 2010-01-01. Dagvattenpolicyn omfattar riktlinjer och ansvarsområden
för dagvattenhantering inom kommunen.
Den grundläggande policyn lyder:
”Dagvattnet ska i första hand hanteras lokalt och helst infiltreras i markan 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.”
Grundläggande riktlinjer är:
•
bevara den naturliga vattenbalansen
•
avrinningen från en tomt/markområde bör inte öka efter exploatering
jämfört med före
•
undvika översvämningar
•
förhindra förorening av dagvattnet
•
rena förorenat dagvatten
I policyn har även en recipientklassificering av recipienterna i Nynäshamns
kommun utförts, där Nynäsviken, som är aktuell recipient i denna utredning, har
fått klassificeringen ”känslig”.

2.3

Dimensionering

Använd klimatfaktor i denna utredning är 1,25 för regn med varaktighet upp till 60
min (SMHIs kunskapsläge från 2015).
En dimensionerande regnvaraktighet på 10 min har använts för båda
delområdena. Detta då längsta rinnsträcka är strax under 300 m, vilket med en
hastighet på 0,5 m/s ger en rinntid på 10 min.
Dimensionerande flöden som ligger till grund för beräkningar av fördröjning och
fördröjningsmagasin har beräknats med rationella metoden. Här har återkomsttid
5 år för regn vid fylld ledning och 20 år för trycklinje i marknivå använts, där den
senare är dimensionerande för beräkningar av fördröjningsmagasin.

2.4

Koordinat- och höjdsystem

2.5

Miljökrav på recipienten för dagvattnet

I denna utredning har koordinatsystemen SWEREF99 18 00 och RH2000 använts.

Området ingår i Nynäshamns avrinningsområde och mynnar ut i Östersjön.
Vattenförekomstens namn är Nynäshamn.
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2.5.1

Miljökvalitetsnorm för vatten
År 2009 infördes miljökvalitetsnormer för samtliga av Sveriges vattenförekomster
som en följd av EU:s ramdirektiv för vatten. Dessa normer anger vilken ekologisk
och kemisk kvalitet en vattenförekomst ska ha senast vid utgången av ett visst
årtal. Ingen försämring av vattenförekomsters ekologiska eller kemiska status får
ske under tiden. Detaljplanering ska genomföras enligt plan- och bygglagen så att
den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. I ett
förhandsavgörande från EU-domstolen som rör muddringsarbeten i floden Weser,
den s.k. Weserdomen, ansåg EU-domstolen att medlemsstater inte får lämna
tillstånd till projekt som
•
Riskerar att försämra vattenstatus
•
Äventyrar att miljökvalitetsnormer följs
En försämring definieras som att
•
En kvalitetsfaktor försämras så att den hamnar i en annan klass
•
Om den redan befinner sig i den lägsta klassen får ingen ytterligare
försämring ske
Weserdomen har resulterat i att Länsstyrelsen nu gör en striktare bedömning vad
gäller detaljplaners inverkan på möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna.
Dagvattenutredningar ska därför innehålla en beskrivning av hur verksamheten
påverkar relevanta kvalitetsfaktorer. För att uppnå målen i Nynäshamn kommuns
dagvattenspolicy samt följa miljökvalitetsnormerna för vatten krävs det därför en
mer långtgående rening än sedimentation, samt en tömningstid av
dagvattenanläggningar på minst 12 timmar (Svenskt Vatten). Fördröjning bör då
ske i första hand i vegetationsbaserade lösningar där dagvatten tillåts infiltrera.
Exempel på dessa infiltrationsytor är gräsytor, skelettjordar, regnträdgårdar,
dammar, diken eller andra typer av växtbäddar. Vid platsbrist kan fördröjning ske
i andra filtrerings- och infiltrationsbaserade anläggningar såsom makadamfyllda
diken, stenkistor eller liknande. Underjordiska lösningar såsom kassettmagasin
skall helst undvikas där det finns förutsättningar för ytbaserade gröna lösningar.
Vattenförekomsten ”Nynäshamn” har måttlig ekologisk status och ej god kemisk
status. Kvalitetskraven är måttlig ekologisk status till 2027 samt god kemisk
ytvattenstatus med undantag för bromerad difenyleter samt kvicksilver och
kvicksilverföreningar som har mindre stränga krav. ”Totalmängd fosfor (sommar)”
och ”längsgående konnektivitet” är otillfredsställande ekologiska parametrar.
”Vågregim i kustvatten och vatten i övergångszon” är den ekologiska parameter
som har dålig status. Tidsfristen till 2027 för god ekologisk status beror på
övergödningssituationen, och undantag med mindre stränga krav finns för
morfologiska förändringar (VISS, 2019).
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2.6

Snöupplag och snösmältning

2.6.1

Miljöfarlig verksamhet
Ett snöupplag klassas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och
tillsynsmyndighet är kommunen. De allmänna hänsynsreglerna måste dock följas.
De allmänna hänsynsregler som är aktuella för detta fall är att:
•
Bevisa att miljöbalkens regler följs
•
Ha kunskap om hur snöupplaget riskerar att påverka miljön
•
Vidta lämpliga åtgärder om det finns risk för negativ påverkan för
människors hälsa och miljö
•
Använda bästa möjliga teknik för att skydda människor/miljö
•
Undvika att använda kemikalier
•
Välja en plats som innebär minst intrång och påverkan för människor
hälsa och miljö

2.6.2

Föroreningar i samband med ett snöupplag
En del av planområdet (cirka 0,5 ha exklusive väg eller 0,6 ha inklusive gata) ska
användas som snöupplag. Detta innebär större avrinning än från övrig mark på
våren när snön smälter, samt att smältvattnet har ett högre föroreningsinnehåll
än vanligt dagvatten. Snö som ligger på marken förorenas av atmosfäriskt nedfall,
halkbekämpning och föroreningar från trafiken. Det är denna snö som sedan körs
till snöupplag. Dessutom ackumuleras föroreningar i snö. Vanliga föroreningar i
snö är metaller, PAH och partiklar (Havs- och vattenmyndigheten, 2019).
Snö bör enligt Havs- och vattenmyndigheten i första hand läggas på mark i
närområdet för smältning, då kan underliggande jord naturligt ta hand om
partiklar som kommer med smältvattnet. Snöuppläggning som innebär att
smältvattnet rinner till kombinerade dagvattensystem bör undvikas. Ett alternativ
till att ”bara” dumpa snö i högar är att ansluta en sedimentationsdamm med
oljeavskiljare till området dit smältvatten kan rinna (Havs- och
vattenmyndigheten, 2019). Detta alternativ kan vara lämpligt på känslig mark i
närheten av vattenskyddsområden eller liknande. Det kan även vara lämpligt om
snön är väldigt förorenad. I Reinosdotters avhandling om snöhantering (2007)
presenteras olika snöhanteringsåtgärder beroende på trafikintensiteten på
vägarna som snön tas ifrån, där föreslås snödeponier med kontroll och rening av
smältvatten för snö från vägar med mer än 20 000 fordon/dag (Reinosdotter,
2007).
En stor del av föroreningarna i snö är bundna till snöns partikulära ämnen, dessa
kan vara grus, sand och finpartiklar från t.ex. vägar och bildäck. Enligt Marklunds
(2014) studie om dagvattenflöden i byggd miljö resulterar smältvattenflöden från
snöupplag att endast mellan <1 % och cirka 10 % av totalt metallinnehåll
transporteras bort med smältvatten, eftersom de flesta partiklar blir kvar på plats.
Trots detta är koncentrationen partiklar i smältvatten betydligt högre än i
dagvatten, där smältvatten från regn på snö uppvisar de största
koncentrationerna. Detta gäller dock för ansamlad snö i allmänhet och inte
specifikt för snöupplag. Bland näringsämnen är det främst kväve som
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transporteras med smältvatten medan fosfor i stor utsträckning stannar kvar på
marken (Marklund, 2014).
Infiltrationsmöjligheterna för vatten beror bland annat på grundvattenytans djup
och markens genomsläpplighet (Svenskt Vatten, 2011). Ett område med en
grundvattenyta som ligger nära markytan ger inte lika stor infiltrationskapacitet
som när grundvattenytan ligger på en större nivå under markytan (Svenskt
Vatten, 2016). Detta är extra viktigt att ha hänsyn till vid planering av ett
snöupplag då ett sådant kan resultera i stora vattenflöden under längre tid.

3. Nulägesbeskrivning
Nynäshamn 2:23 m. fl. är belägen i den norra delen av Nynäshamns tätort med
ett avstånd på cirka 2,5 kilometer till Nynäshamns centrum. Planområdet
genomkorsas av Stathmosvägen, som är en återvändsgata kopplad till
Raffinaderivägen. Planområdet ligger mellan Raffinaderiet och riksväg väg 73.
Östersjön ligger cirka 300 m öster om planområdet. Det är Nynäshamn kommun
som äger marken.
Området är cirka 57 700 kvadratmeter. Planområdet består av en gammal
hagmark kantad av lundartad skogsmiljö med främst ek och hassel, men även
asp, sälg och björk, delvis igenväxt med sly. På fastighetens östra delar reser sig
ett berg med vegetation främst i svackorna längs bergets sidor. I norr finns en
grusad vändplan med ett betongfundament.
Vid infarten till fastigheten Stathmosvägen är det gamla torpet Nynäshamn 2:21
beläget. Torpet finns med på den häradsekonomiska kartan från 1901. Framför
torpet finns en kallmurad stenmur som tillsammans med torpet bildar en
helhetsbild av hur en bebyggelsemiljö kunde se ut i slutet på 1800-talet. Torpet
och dess omgivning innehar ett högt byggnadshistoriskt- och miljöskapande
värde.
Genom planområdet passerar en gång- och cykelväg som främst används för att
ta sig från Hacktorp till Norvik eller Raffinaderiet. Den används också att ta sig
från Gästhamnen till Norvik och Alhagen. Gång- och cykelvägen tillhör idag ett
större gång- och cykelstråk som binder samman centrala Nynäshamn.
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Figur 3:1. Planområdet för Nynäshamn 2:23 m. fl. markerat i rött.

3.1

Natur och kulturintressen

Planområdet berörs av följande riksintressen:
•
Rörligt friluftsliv
•
Högexploaterad kust
Planområdet berörs inte av något vattenskyddsområde eller Natura 2000-område.
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3.2

Jordarter och jordföljd

Jordarterna i området kan ses i figur 3:2. Utredningsområdet består av berg,
morän och glacial lera. SGU:s jorddjupsmodell kan ses i figur 3:3. I mitten av
området, från sydöst och norrut, går ett stråk med 5–10 m djupt jordlager med
morän och lera. Den östra delen består av berg i dagen. Infiltrationskapaciteten i
marken beror av den hydrauliska konduktiviteten i jordmaterialet samt avståndet
till grundvattenytan.

Figur 3:2. Jordartskarta över planområdet (SGU, 2019). Bakgrundskarta Google
Earth.
De ytliga jordarterna på Nynäshamn 2:23 bestod till övervägande del av
fyllnadsmaterial mellan 0,5 - 1,0 meter under markytan med inslag av sandig lera,
därefter var det ett mäktigt lager av lera ner till bergytan (borrstopp). I provpunkt
1 var fyllnadsmaterialet poröst och bestod av större fraktioner i form av stenar
och grus vilket gjorde att ett prov för analys inte var möjligt att tas. I provpunkt
10 togs prov från en grävd grop på grund av att det endast var ett tunt jordlager
på platsen. Okulär bedömning av jordarterna samt provtagningsdjup redovisas i
tabell 3. Det samlade intrycket av jordlagerföljderna är att det är fyllnadsmassor
från 0,0-2,0 meters djup med ett underliggande lager med sandig lera med
efterföljande lera ner till berg. Tabell 7 redovisar jordlagerföljder från befintlig
markyta (+ höjdmeter). Kohesionsjorden är av torrskorpekaraktär med
underliggande lera till berg (Geoveta 2020).
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Grundvattendjup cirka 1 m

Artesiskt grundvatten

Figur 3:3. Borrpunkternas placering. (Geoveta 2020).
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3.3

Grundvatten

Grundvattenrör monterades i punkt 2, 9. Grundvattennivån var cirka 1 meter
under markytan i norra delen av utredningsområdet och i södra delen av
planområdet var grundvattnet artesiskt, se tabell 3:1. Detta betyder att

grundvattnet står under ett tryck i djupare lager som medför att grundvattnet i ett rör
stiger ovan markytan.
Tabell 3:1. Redovisning över grundvattennivån vid mätning 2020-01-20.

3.4

Förorenad mark

Geoveta fick i uppdrag av Nynäshamns kommun att utföra en översiktlig
Mark- och miljöteknisk undersökning på planområdet samt bidra med ett
geotekniskt utlåtande. Syftet är att ta reda på eventuella
förekomster av föroreningar i marken och grundvattnet och ge rekommendation
om åtgärd. Undersökningen omfattade alifater, aromater, PAH:er, oljor,
tungmetaller och PCB:er, samt även tributyltenn (TBT) i en punkt i södra delen av
undersökningsområdet Den 20 januari 2020 provtogs grundvatten från två
punkter och det visade sig
innehålla benso(a)pyren i en halt som tyder på mycket hög påverkan. Övriga
utvärderade ämnen förekom i måttliga eller lägre halter i grundvattnet.
Vid lodning visade det sig att grundvattnet var artesiskt, vilket betyder att det
hade högt tryck. Vid framtida markarbeten under grundvattenytans nivå kan det
innebära risk för ökad spridningshastighet av föroreningen med grundvattnet. I
första hand bör markarbeten undvikas under grundvattenytans nivå. Om
schaktning ändå behöver ske på någon plats i planområdet kan länsvattnet
komma att behöva hanteras genom rening och kontrollprovtagning (Geoveta
2020).

13 av 42

Dagvattenutredning Nynäshamn
Nyn Nynäshamn

3.5

Geoteknik

Uppställningsplatser för båtar och körvägar inom området kan grundläggas med
packat krossmaterial på geotextil, tjocklek och fraktion dimensioneras efter
belastningklass på trafik. Permanenta byggnader bör grundläggas på uppackat
friktionsmaterial eller på pålar beroende på byggnadens tryck på marken. I bägge
fallen bör en konstruktör räkna på lasterna och dimensionera efter dessa. I
samtliga punkter överlagrades berget, av lera som i sin tur täcktes med ett lager
fyllnadsmaterial på cirka 0,0–2,0 meter.
Det saknas ett tydligt friktionslager mellan berg och lera vilket gör att
grundvattnet har ett mycket långsamt flöde. Det samlade intrycket av
jordlagerföljderna är att det är fyllnadsmassor från 0,0–2,0
meters djup med ett underliggande lager med sandig lera med efterföljande lera
ner till berg. Kohesionsjorden är av torrskorpekaraktär med underliggande lera till
berg (Geoveta 2020).

3.5.1

Grundläggningsförslag
Då underlaget från beställaren visar att det ännu inte har fastställts hur områdets
grundläggning ska utföras kan ännu inga sättningsberäkningar utföras. I detta
utlåtande redovisas därför enbart generella förslag på grundläggning.
Uppställningsplatser för båtar och körvägar inom området kan grundläggas med
packat krossmaterial på geotextil, tjocklek och fraktion dimensioneras efter
belastningklass på trafik. Då området ska agera som snöupplag är det viktigt att
området är uppbyggt med dränerande material samt se till att avvattning och
dränering fungerar. Vintertid är
det vanligen minusgrader, och därmed tjäle i marken. Tjälen i sig ökar bärigheten.
Däremot kan det under smältningen bli försämrad bärighet i marken. Snö utövar
ungefär samma tyngd på underjorden som vatten.
En servicebyggnad är planerad på cirka 100 m2, samt en miljöstation på cirka 25
m2. Utöver det ska en spolplatta anläggs i området. I och med att marken består
till stor del av lera och torrskorpelera kan grundläggning göras för
servicebyggnaden samt spolplattan med hjälp av pålning. Om miljöstationen är av
den prefabricerade typen så är byggnaden självbärande och kan grundläggas på
krossat material likt vägar och upplag. Marken kan fortfarande sätta sig men
byggnaden tar inte skada av sättningen. Då en projektör är utsedd bör en
detaljprojektering utföras för att bestämmagrundläggning för planerad byggnation
(Geoveta 2020).
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3.6

Avrinningsområdet

Planområdet ligger i delavrinningsområdet ”Rinner mot Nynäshamn” som ligger i
huvudavrinningsområdet ”Mellan Tyresån och Trosaån”. Delavrinningsområdet är
2,9 km2 stort och består till 57 % av hårdgjorda ytor, 32 % tätort och 10 %
skogsmark. Avrinningen är 363 mm/år. Avrinningsområdets utsträckning kan ses i
figur 3:4.

Figur 3:4. Planområdet, vars ungefärliga placering är markerat i rött, och dess
delavrinningsområde, markerat i blått, som avvattnas till vattenförekomsten
”Nynäshamn”. Karta från Vattenkartan (VISS, 2019).
Planområdet är högt beläget i jämförelse med omgivande vägar. En lågpunkt där
vatten kan ansamlas finns i den nordvästra delen av området, från denna rinner
vatten vidare västerut under väg 73 samt nordöst vidare till Raffinaderivägen.
Vatten rinner även sydost på Stathmosvägen ned mot Raffinaderivägen.
Planområdets topografi samt vattnets avrinningsvägar kan ses i figur 3:5.
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Figur 3:5. Topografi samt avrinningsvägar inom området. Höjddata från
Lantmäteriet (Lantmäteriet, 2019). Pilarna visar den troliga rinnvägen för vatten
som avrinner på markytan.

3.7

Markavvattningsföretag

3.8

Befintliga ledningar

Det finns inga markavvattningsföretag inom eller nedströms planområdet
(Länsstyrelserna, 2019).

Det finns befintliga kommunala VA-ledningar i området. Det planeras för nya
ledningar vilket innebär att stråket behöver breddas. Exakt var nya ledningar ska
dras är okänt så ett antagande att ledningarna följer den framtida asfalterade
vägen, det vill säga den befintliga grusvägen, har gjorts. Se figur 3:6. Inga
enskilda VA-lösningar eller gemensamhetsanläggningar finns inom området.
Dimensioner på befintliga ledningar är okända.
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4. Beräknade flöden för nuläget
4.1

Markanvändning

Nuvarande och planerad markanvändning har uppmätts och beräknats utifrån
erhållna ritningar över planerad markanvändning. Området har delats upp i fyra
delareor: A, B, C och D där delområde A är det framtida snöupplaget tillsammans
med den nya gatan och B är delområdet med båtupplag/långtidsparkering.
Delområde C innefattar gata och naturmark medan Delområde D endast är
naturmark som inte ska exploateras. Nuvarande markanvändning och
delområdenas utsträckning kan ses i figur 4:1.

Figur 4:1. Nuvarande markanvändning inom planområdet. Bakgrundskarta ©
Lantmäteriet 2019.
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Nuvarande areor, avrinningskoefficienter och reducerade areor för de olika
typerna av markanvändning för respektive delområden kan ses i tabell 4.1.
Tabell 4.1. Areor, avrinningskoefficienter och reducerade areor för nuvarande
markanvändning
1

Avrinningskoefficient

Delområde

2

Reducerad area = area x avrinningskoefficient

Markanvändning
Grusväg

A

Area [m2] Delområde
8759

Naturmark
Grusväg
Naturmark

B

14 740

Red. Area
[ha]2

2369

0.24

0.40

0.09

6390

0.64

0.10

0.06

1560

0.16

0.40

0.06

1.30

0.10

0.13

200

0.02

0.90

0.02

Berg i
dagen

3796

0.38

0.30

0.11

2600

0.26

0.80

0.21

1353

0.14

0.40

0.05

7518

0.75

0.10

0.08

7954

0.80

0.30

0.24

10 511

1.05

0.10

0.11

57 231

5.72

11 471

Naturmark
Berg i
dagen

10 511

Naturmark

Totalt

4.2

Avrinnigskoefficient1

12 980

Grusväg

D

Area
[ha]

Takyta

Väg
C

Area
m2

57 231

1.16

Flödesberäkningar

Flödesberäkningar har utförts för tre säkerhetsnivåer enligt P110s standard:
•
Säkerhetsnivå 1 – ledning fylld upp till hjässan
•
Säkerhetsnivå 2 – trycklinje i markyta
•
Säkerhetsnivå 3 – marköversvämning upp till kritisk nivå för byggnad vid
100-årsregn
Återkomsttiden för respektive säkerhetsnivå ska väljas utifrån platsspecifika
förhållanden enligt P110. I denna utredning har beräkningarna utförts med
återkomsttiderna 5-årsregn för fylld ledning, 20-årsregn för trycklinje i marknivå
och 100-årsregn för marköversvämning med skador på byggnader. Utöver dessa
återkomsttider har även flödet för planerad markanvändning beräknats vid ett
1400-årsregn, vilket motsvarar ett så kallat Köpenhamnsregn. Detta för att
uppskatta konsekvenserna av ett extremregn. Under sommaren 2011 föll ca 155
mm regn över Köpenhamn på två timmar, vilket motsvarar ett regn med ca 1400
års återkomsttid.
Regnintensiteterna är framtagna med hjälp av Svenskt Vattens publikation P110
bilaga 10-1a och presenteras i tabell 4.2. Regnvaraktigheten 10 minuter har
använts för båda delområdena, så regnintensiteterna för de båda delområdena är
samma i flödesberäkningarna.
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Tabell 4.2. Använda regnintensiteter från Svenskt Vatten P110
Regnintensitet (l/s ha)
5-årsregn

20-årsregn

100-årsregn

181,3

286,6

488,7

Flödesberäkningar har utförts med rationella utifrån Svenskt Vattens publikation
P110, Dahlström 2010. Detta är en lämplig beräkningsmetod för mindre områden.
Dimensionerande flöde har beräknats för varje markanvändning och inom
delområdena med ekvation 1, och de olika flödena har sedan summerats.
qdag dim = A · φ · i(tr) · kf

(1)

Förklaring av termer:
qdag dim = dimensionerande dagvattenflöde
A = area
φ = avrinningskoefficient
i(tr) = dimensionerande regnintensitet
kf = klimatfaktor, 1 för nuvarande markanvändning och 1,25 för planerad
markanvändning
En sammanställning av beräknade dimensionerande flöden för befintlig
markanvändning finns i tabell 4.3. Beräknade dimensionerande flöden för planerad
markanvändning finns i avsnitt 6.2. Samtliga redovisade värden i tabellerna är
avrundade. Observera att flödena i tabellen nedan gäller båda delområdena, det
vill säga hela planområdet.
Tabell 4.3. Beräknade dimensionerande flöden för befintlig markanvändning
Flöde (l/s)
Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Område

Återkomsttid
5 år

Återkomsttid
20 år

Återkomsttid
100 år

Delarea A

35

55

93

Delarea B

50

79

134

Delarea C

68

107

183

Delarea D

29

45

77

Summa

181

286

488
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5. Framtida utformning
Den planerade exploateringeninom planområdet består av ett snöupplag, en yta
som ska vara båtupplag på vinterhalvåret och långtidsparkering för bilar på
sommaren. Området kommer också få ett mindre parkområde, gång- och
cykelvägar och gator samt en utfart på väg 73, se figur 5.1.
För både båtupplag, snöupplag och långtidsparkering krävs att marken är plan,
vilket kommer innebära att marken behöver jämnas ut. Snöupplaget en ungefärlig
area av 5000 m2 och båtupplaget har en ungefärlig area på 12 000 m2.
Båtupplaget är planerad med tillhörande servicebyggnad med avlopp. Den
befintliga gång- och cykelvägen ska asfalteras och den nuvarande grusvägen ska
breddas från 3 m till 11,2 m och asfalteras för att skapa en väg för tung trafik
genom planområdet. En accelerationsfil på området för högersvängande fordon
från Raffinaderivägen ut på väg 73 planeras i planområdets södra del.
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Figur 5.1. Framtida utformning av planområdet. Bakgrundskarta © Lantmäteriet.
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6. Beräknade flöden för utbyggd detaljplan
6.1

Markanvändning

Planerad markanvändning för området kan ses i figur 6:1. Beräkningar på flöde
och föroreningshalter utgår dock från figur 6:1 då det bedöms ge en konservativ
uppskattning av vad exploatering av området kan leda till. Tre
naturvärdesinventeringar har utförts på området, där skyddsvärda arter och träd
identifierats. Dessa bör tas i beaktande när detaljplan tas fram för området, för att
minimera de negativa effekterna av exploateringen.

Figur 6:1. Planerad markanvändning inom planområdet. Bakgrundskarta ©
Lantmäteriet 2019.
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Planerade areor, avrinningskoefficienter och reducerade areor för de olika typerna
av markanvändning för respektive delområden kan ses i tabell 6.1.
Tabell 6.1. Areor, avrinningskoefficienter och reducerade areor för planerad
markanvändning
1

Avrinningskoefficient

Delområde

2

Reducerad area = area x avrinningskoefficient
Area
m2

Area
[ha]

Avrinnigskoefficient

Red. Area
[ha]

2635

0.26

0.8

0.21

294

0.03

0.7

0.02

Naturmark

1002

0.10

0.1

0.01

Snöupplag

4828

0.48

0.3

0.14

11 785

1.18

0.7

0.82

511

0.05

0.8

0.04

2244

0.22

0.2

0.04

300

0.03

0.9

0.03

3796

0.38

0.3

0.11

3953

0.40

0.8

0.32

Naturmark

7518

0.75

0.1

0.08

Berg i dagen

7954

0.80

0.3

0.24

10 511

1.05

0.1

0.11

57 231

5.72

Markanvändning

Delområde
Area m2

Gata
GC-väg

A

8759

Båtupplag/
Långtidsparkering
Gata

B

14 740

Naturmark
Tak
Berg i dagen
Gata

C

D

Naturmark

Totalt

6.2

11 471

18 465

2.17

Flödesberäkningar

Dimensionerande flöde för den planerade markanvändningen beräknades på
samma sätt som finns beskrivet i avsnitt 4.2. De dimensionerande flödena för
respektive återkomsttid är för planerad markanvändning beräknade med
klimatfaktor 1,25 för att ta höjd för att framtida klimatförändringar förutspås ge
ökade nederbördsintensiteter. Beräknade flöden kan ses i tabell 6.2.
I och med snöupplaget på delområde A har vissa antaganden behövt göras. Enligt
Nynäshamns dagvattenpolicy ska snöupplag anläggas så att smältvattnet antingen
infiltrerar i marken, rinner genom Filterbäddar eller passerar en slam- och
oljeavskiljare innan det leds vidare (Nynäshamns kommun, 2010). I detta fall
bedöms infiltration genom Filterbäddar under själva snön vara ett lämpligt
alternativ. Det går inte att beräkna exakt vilka flöden snöupplaget ger upphov till
då detta beror på mängden snö, temperaturen den aktuella vintern m.m.
Dessutom beror föroreningsmängden på varifrån snön kommer från och hur länge
den har legat på marken och/eller snöupplaget innan den smälter. Därför är
flödesberäkningar för snöupplaget (delarea A) mycket osäkra. Däremot kan
sandfiltrets (poröst reningslager) reningskapacitet beräknas med lite större
säkerhet.

Dagvattenutredning Nynäshamn
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Vid beräkning av dimensionerande flöden från snöupplaget användes rationella
metoden, men ytterligare flöde adderades för att motsvara snösmältning. Detta
ytterligare flöde beräknades utifrån en maximal snösmältningsintensitet som finns
presenterad i P110. Den motsvarar den maximala snösmältningsintensiteten i
Sundsvall under en tioårsperiod, omräknat till l/s ha från mm/dygn. Denna
intensitet var den högsta från de sju norrländska orter som beräknades för 1984–
1993 (Svenskt Vatten, 2016). Värdena är inte framtagna från just snödeponier
men antogs motsvara en hög avsmältningstakt som och relativt stora mängder
snö för södra Sverige. Observera att snösmältningen är försumbar i jämförelse
med de dimensionerande flödena, den motsvarar enbart några procent av det
totala flödet.
Tabell 6.2. Beräknade dimensionerande flöden för planerad markanvändning
Flöde (l/s)

Område

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Återkomsttid
5 år

Återkomsttid
20 år

Återkomsttid
100 år

Delarea A

89

140

239

Delarea B

208

329

560

Delarea C

97

154

262

Delarea D

36

56

96

Summa

430

679

1158

Befintlig kapacitet i dagvattennätet i området är okänd.
För planerad markanvändning har även flödesberäkningar för ett
”Köpenhamnsregn” beräknats för att uppskatta konsekvenserna av ett
extremregn. Under sommaren 2011 föll cirka 155 mm regn över Köpenhamn på
två timmar, vilket sannolikt är det mest extrema och väldokumenterade skyfall
som inträffat i Skandinavien. Detta motsvarar ett regn med ca 1400 års
återkomsttid och motsvarande regnintensitet cirka 1174,9 l/s ha.
Beräkningarna av ett Köpenhamnsregn visar att flöden på 6 274 l/s skulle uppstå
från planområdet, om en klimatfaktor på 1,25 tas med i beräkningen. Detta flöde
är till skillnad från beräkningarna av till exempel 100-årsregnet i rapporten
baserat på att alla ytor fungerar som hårdgjorda ytor då infiltrationskapaciteten
snabbt överskrids vid ett så kraftigt regn.
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6.3

Erforderlig utjämningsvolym

I Nynäshamns kommuns dagvattenpolicy anges att avrinningen vid
dimensionerande regn inte får öka till följd av exploateringen. Därför har även
erforderlig utjämningsvolym beräknats för de olika delområdena. Den erforderliga
utjämningsvolymen beräknas utifrån skillnaden mellan nuvarande
dimensionerande utflöde från området och utflödet från området vid planerad
markanvändning. Utjämningsvolymen användes sedan för att dimensionera
föreslagna dagvattenlösningar.
Observera att utjämningsvolymen enbart har beräknats utifrån dimensionerande
flöden och att beräkningarna inte tar hänsyn till att det ska finnas stora mängder
snö på snöupplaget (delarea A). Orsaken är att ett dimensionerande regn
genererar betydligt större flöden än vad snösmältningen gör, mer eller mindre
oavsett hur snabbt all snö teoretiskt sett skulle kunna smälta. I praktiken smälter
all snö givetvis inte på en gång.
Tabell 6.3. Jämförelse av dimensionerande 20-årsflöde samt erforderliga
utjämningsvolymer
20-årsflöde (l/s)
Område

Befintlig
markanvändning

Planerad
markanvändning

Erforderlig
utjämningsvolym
(m3)

Delarea A

55

140

53

Delarea B

79

329

125

Delarea C

107

154

59

Summa

241

623

237
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6.4

Föroreningsberäkningar

Föroreningsberäkningar har utförts separat för delområde A (snöupplaget) och
delområde B (båtupplag/långtidsparkering). Inga föroreningsberäkningar har
gjorts på delområde C för att skillnaden är minimal och inte heller på delområde D
som inte exploateras alls.
Beräkningarna utfördes i StormTac. För varje delområde har
föroreningskoncentrationer beräknats för befintlig och planerad markanvändning,
samt för planerad markanvändning med dagvattenlösning. Dagvattenlösningarna
för de olika delområdena och deras dimensioner beskrivs i avsnitt 7.
6.4.1

Delarea A
I delområde A har ett sandfilter/poröst reningslager under snöupplaget valts som
dagvattenlösning. I detta avsnitt redovisas endast föroreningshalter och
belastning på recipienten från den förändrade markanvändningen, inte halter och
belastning som härstammar från den smältande snön. Föroreningsberäkningarna
för snön gjordes på ett annorlunda sätt och dessa presenteras i avsnitt 6.4.2. I
denna beräkning är planerad markanvändning väg, trafikburen grusyta samt lite
parkyta och GC-väg.
Beräknade föroreningskoncentrationer i dagvattnet från delarea A, exklusive det
som härstammar från snön, kan ses i tabell 6.4.
Tabell 6.4. Beräknade föroreningskoncentrationer i dagvattnet för befintlig,
planerad samt planerad markanvändning med dagvattenlösning. Röd färg betyder
att koncentrationen överstiger befintlig halt och grön färg betyder att
koncentrationen är lägre än befintlig halt.
Delarea A
(µg/l)

Befintlig
markanvändning

Planerad
markanvändning

Planerad markanvändning
med dagvattenlösning

P

26

57

21

N

520

1000

310

Pb

2,8

3,8

0,25

Cu

5,8

11

3,7

Zn

14

15

3,9

Cd

0,13

0,18

0,072

Cr

1,8

3,5

1

Ni

2,7

3,4

1,5

Hg

0,0073

0,027

0,0094

SS

14 000

25 000

3000

Oil

97

310

25

PAH16

0,19

2,25

0,035

BaP

0,0052

0,0084

0,005
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Även den årliga föroreningsmängden från området har beräknats, se tabell 6.5.
Den årliga belastningen till recipienten minskar för alla ämnen förutom fosfor,
kvicksilver och bens(a)pyren. Observera att ökningen för vissa ämnen enbart
gäller delarea A utan snön. Snöns föroreningsmängd samt sammanlagd belastning
återfinns i avsnitt 6.4.2 respektive 6.4.3.
Tabell 6.5. Beräknade årliga föroreningsmängder i dagvattnet för befintlig,
planerad samt planerad markanvändning med dagvattenlösning. Röd färg betyder
att mängden överstiger befintlig belastning och grön färg betyder att mängden är
lägre än befintlig belastning.
Delarea A

(kg/år)

Befintlig
markanvändning

Planerad
markanvändning

Planerad
markanvändning med
dagvattenlösning

P

0,062

0,18

0,065

N

1,2

3,1

0,98

Pb

0,0065

0,0087

0,00079

Cu

0,014

0,033

0,012

Zn

0,034

0,048

0,012

Cd

0,00031

0,00055

0,00022

Cr

0,0043

0,011

0,0031

Ni

0,0064

0,011

0,0047

Hg

0,000017

0,000084

0,000029

SS

34

79

9,3

Oil

0,23

0,96

0,078

PAH16

0,00044

0,00054

0,00011

BaP

0,000012

0,000026

0,000016
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6.4.2

Snöupplagets påverkan på recipienten
Snöns föroreningsinnehåll har beräknats separat från övrig delarea A då den inte
innebär en markanvändning i vanlig mening. Snöupplaget kommer att innehålla
snö som för befintlig situation ligger orenad längs vägar etc., men som för
planerad situation kommer renas i ett sandfilter på planområdet. Trots att
belastningen på recipienten från just denna fastighet kommer att öka, så innebär
rening av snön en minskad total belastning på recipienten. Detta då den största
delen av föroreningarna kommer stanna kvar på snöupplaget, i själva sandfiltret.
Föroreningsberäkningarna för snöupplaget är förenat med stora osäkerheter i och
med att föroreningarna från snön beror av var den kommer ifrån och hur länge
den har legat innan den smälter. Då schablonhalter från StormTac saknas för
snöupplag har egna antaganden fått göras. Vid föroreningsberäkningen användes
därför föroreningshalter från StormTac som motsvarar dagvattnet från en väg
med 20 000 fordon/dag för smält- och dagvattnet från snöupplaget. Detta är en
högre trafikintensitet än någon väg i Nynäshamn, men ska motsvara den
ackumulering av föroreningar som sker i snö som får ligga länge. Dessa halter
multiplicerades med en uppskattad volym av 5000 m3 vatten/år som snön bidrar
med till recipienten. Denna volym är konservativt beräknad och troligtvis ger
snöupplaget upphov till något mindre volymer vatten.
Tabell 6.6. Beräknade årliga föroreningsmängder från snön för befintlig, planerad
samt planerad markanvändning med dagvattenlösning. Grön färg betyder att den
årliga belastningen blir lägre än för den befintliga situationen.
Snö

(kg/år)

Befintlig situation

Snöupplag utan
dagvattenlösning
(samma som
befintlig)

P

0,7

0,7

Snöupplag med
dagvattenlösning
0,245

N

11

11

1,54

Pb

0,055

0,055

0,00495

Cu

0,145

0,145

0,01885

Zn

0,65

0,65

0,065

Cd

0,0013

0,0013

0,000364

Cr

0,0495

0,0495

0,00495

Ni

0,037

0,037

0,0074

Hg

0,00037

0,00037

0,00013

SS

375

375

18,75

Oil

3,85

3,85

0,1925

PAH16

0,0048

0,0048

0,00096

BaP

0,000125

0,000125

0,000025
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6.4.3

Sammanvägd påverkan på recipienten från delarea A
Den sammanvägda påverkan från delarea A och snön har även beräknats, se
tabell 6.7. Här räknas befintlig situation som den befintliga markanvändningen på
delarea A plus orenad snö någon annan stans inom kommunen (som har samma
recipient). Planerad situation är planerad markanvändning med klimatfaktor plus
orenad snö.
Tabell 6.7. Beräknade årliga föroreningsmängder från delarea A inklusive snö för
befintlig, planerad samt planerad markanvändning med dagvattenlösning. Röd
färg betyder att den årliga belastningen blir högre än den befintliga situationen
och grön färg betyder att den blir lägre.
Delarea A
inklusive snö

(kg/år)

Befintlig
markanvändning

Planerad
markanvändning

Planerad
markanvändning med
dagvattenlösning

P

0,762

0,88

0,31

N

12,2

14,1

2,52

Pb

0,0615

0,0637

0,0057

Cu

0,159

0,178

0,031

Zn

0,684

0,698

0,077

Cd

0,00161

0,00185

0,00058

Cr

0,0538

0,0605

0,0081

Ni

0,0434

0,048

0,012

Hg

0,000387

0,000454

0,000159

SS

409

454

28

Oil

4,08

4,81

0,27

PAH16

0,00524

0,00534

0,00107

BaP

0,000137

0,000151

0,000041
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6.4.4

Delarea B – Båtupplag/långtidsparkering
Beräknade föroreningshalter kan ses i tabell 6.8. Koncentrationerna av
föroreningar i dagvattnet minskar för alla ämnen.
Observera att det är svårt att kvantifiera vilka föroreningar som ett båtupplag
bidrar med. I föreliggande utredning har föroreningsinnehållet från en
parkeringsplats kombinerat med industriområde använts vid beräkning eftersom
det finns relativt tillförlitlig data på vad sådant dagvatten kan innehålla, till
skillnad från båtupplag som är mindre studerade.
Tabell 6.8. Beräknade föroreningskoncentrationer i dagvattnet för befintlig,
planerad samt planerad markanvändning med dagvattenlösning. Röd färg betyder
att koncentrationen överstiger befintlig halt och grön färg betyder att
koncentrationen är lägre än befintlig halt.
Delarea B
Koncentration
(µg/l)

(µg/l)

Befintlig
markanvändning

Planerad
markanvändning

Planerad
markanvändning
med
dagvattenlösning

P

45

81

38

N

870

1500

228

Pb

3

2,9

1,0

Cu

8,9

15

4,3

Zn

15

18

4,4

Cd

0,14

0,22

0,072

Cr

2,6

4,9

1,1

Ni

2,8

3,8

1,4

Hg

0,021

0,041

0,020

SS

24 000

22 000

8500

Oil

220

460

4

PAH16

0,18

0,20

0,066

BaP

0,0054

0,013

0,0050

Även årlig mängd föroreningar från området har beräknats, se tabell 6.9.

30 av 42

Dagvattenutredning Nynäshamn
Nyn Nynäshamn

Tabell 6.9. Beräknade årliga föroreningsmängder i dagvattnet för befintlig,
planerad samt planerad markanvändning med dagvattenlösning. Röd färg betyder
att koncentrationen överstiger befintlig halt och grön färg betyder att
koncentrationen är lägre än befintlig halt.
Delarea B
Föroreningsmängd
(kg/år)

(kg/år)

Befintlig
markanvändning

Planerad
markanvändning

Planerad
markanvändning
med
dagvattenlösning

P

0,36

0,89

0,36

N

6,9

17

8,5

Pb

0,024

0,037

0,0097

Cu

0,071

0,18

0,064

Zn

0,12

0,22

0,049

Cd

0,0011

0,0024

0,0009

Cr

0,02

0,057

0,026

Ni

0,022

0,041

0,019

Hg

0,00017

0,00047

0,00019

SS

190

270

99

Oil

1,8

5,9

1,7

PAH16

0,0015

0,0024

0,00029

BaP

0,000043

0,00016

0,000036

Den ytterligare mängd kvicksilver som tillförs recipienten är i detta fall 0,02 gram.
För krom är det ytterligare 6 gram, och för kväve 1,6 kg. Befintlig
markanvändning består dock nästan enbart av oexploaterad naturmark och
eftersom marken ska vara en trafikbärande grusyta är det oklart om det är
resursmässigt motiverat att rena dagvattnet till den grad att det underskrider
halterna från en orörd yta naturmark. Det ska även kommas ihåg att
föroreningsberäkningarna i StormTac är förenade med en del osäkerheter då
halterna är schablonvärden baserade på medelvärden från olika studier.
Vid beräkningar av föroreningsmängden från hela planområdet, med delarea A och
delarea B, minskar föroreningsbelastningen på recipienten för alla ämnen.
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7. Dagvattenhantering
Dagvattenlösningen inom planområdet bygger på att i princip allt dagvatten från
snöupplaget och båtupplaget/långtidsparkeringen infiltrerar och renas genom en
filterbädd. Hela planområdets dagvattenlösning förklaras principiellt i figur 7:2 och
ett principiellt exempel på filterbäddens utformning presenteras i figur 7:1.

7.1

Delområde A – Snöupplag och gata

Utgångspunkt - Delområde A (Snöupplag och gata)
Utgångspunkten för dagvattenlösningen inom snöupplaget (delområde A)
är att på i princip hela ytan ska avrinningen kunna infiltrera och renas effektivt
samtidigt som ytan klara belastningen från lastbilar. Dagvattnet ska renas i så hög
grad det är rimligt och långsamt perkolera ner till grundvattnet och avrinna från
planområdet. Genom området för snöupplaget går det idag VA-ledningar, utifrån
vilka dagvattenlösningen och frågor rörande belastning bör anpassas efter.
Dagvattenhantering – Delområde A (Snöupplag och gata)
•
Ytan reserverad för snöupplaget i delområde A bör schaktas ur så lite som
möjligt och sedan fyllas med ett mer eller mindre poröst material som
medför en effektiv rening, tillräcklig fördröjning och tål belastning från
tyngre trafik. Denna dagvattenlösning har i föreliggande
dagvattenutredning fått namnet filterbädd, se figur 7:1, och bör ha en
mäktighet på cirka 1 m för att säkerställa en effektiv rening.
•
Mäktigheten och fraktionsstorleken på filterbädden kan variera något men
för att uppnå en effektiv rening av snöupplagets avrinning bör dagvattnet
infiltrera och sedan perkolera relativt långsamt ner genom filterbädden.
•
En filterbädd med ett underliggande lager av filtersand (sand eller sandig
jord) och ett ovanliggande bärlager med grövre fraktioner skulle sannolikt
vara det mest effektiva ur reningssynpunkt.
•
Filterbäddens fraktionsfördelning bör anpassas för att åstadkomma både
effektiv rening och erbjuda tillräcklig bärighet för tung trafik som ska
lämna snö på snöupplaget.
•
Snön placeras vid tippning ovanpå filterbädden som då agerar filter för allt
smältvatten.
•
Enligt Nynäshamns kommuns dagvattenpolicy är sandbäddar ett av de
rekommenderade sätten att hantera smältvatten från snöupplag,
tillsammans med infiltration genom marken och ledning till slam- och
oljeavskiljare.
•
Precis söder om snöupplaget har artesiskt grundvatten uppmätts vilket
betyder att schaktningen i den södra delen av snöupplaget bör vara
minimal och att snöupplaget mestadels bör överlagra nuvarande mark.
Filterbäddens mäktighet kan minskas vid behov.
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•

•

7.2

Om behov uppstår kan en relativt högt placerad dräneringsbrunn anläggas
i den södra delen av snöupplaget som kan avvattna snöupplaget till det
befintliga dagvattennätet.
Dagvattnet från gatan i mitten av planområdet omhändertas genom att
vägen lutas (bomberas) så att dagvattnet kan avrinna till gröna
skiljeremsor vid sidan om vägen. Dessa gröna skiljeremsor kan med fördel
vara utformade som ett svackdike med generell lutning söderut. Detta
medför att vägvattnet både renas och fördröjs när det infiltreras genom
gräsbetäckningen och fördröjs i svackdikets volym

Delområde B – Båtupplag/långtidsparkering

Utgångspunkt Båtupplag/långtidsparkering
Dagvattenlösningen för båtupplaget/långtidsparkeringen bygger på en liknande
princip som för snöupplaget. Hela ytan förutom en del med servicebyggnad bör
kunna infiltrera dagvatten men samtidigt ska grundläggningen klara belastningen
från båtar och bilar. I samband med det båtunderhåll som förväntas ske på
området kommer sannolikt föroreningar spridas ner i marken, detta eftersom det
finns en överhängande risk att tillräcklig upp uppsamling av material från
båtunderhållet inte kommer att ske. Hela ytans mäktighet bör därför kunna ha en
renande effekt på infiltrerande förorenat dagvatten oavsett var punktföroreningen
sker på ytan. Avrinningen från båtupplaget/långtidsparkeringen kommer dels ske
norrut, dels ske söderut.
Dagvattenhantering Båtupplag/långtidsparkering
•

•

•

•

•

Dagvatten från båtupplaget/långtidsparkeringen ska infiltrera direkt ned
till en underliggande filterbädd som täcker hela ytan för
båtupplag/långtidsparkering. Filterbädden konstrueras så effektiv rening
sker samtidigt som den tål belastningen av parkerade båtar och bilar.
Denna dagvattenlösning har i föreliggande dagvattenutredning fått
namnet filterbädd, se figur 7:1, och bör ha en mäktighet på cirka 1 m för
att säkerställa en effektiv rening.
Uppställningsplatser för båtar och körvägar inom området kan
grundläggas med packat krossmaterial på geotextil, tjocklek och fraktion
dimensioneras efter belastningklass på trafik.
Grundvattennivån under långtidsparkeringen och båtupplaget har (vid ett
tillfälle) uppmätts till cirka 1 meter vilket leder till att filterbäddens
mäktighet inte bör nå djupare än 50 cm under dagens marknivå. Detta för
att filtermaterialet inte ska komma in kontakt med grundvattenytan.
Dagvatten från berg i dagen rinner ut till omgivningen i planområdets
östra del, precis som idag. Samma sak gäller grönområde och berg i
dagen i planområdets södra del, som rinner ut till omgivningen som idag.
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7.3
7.3.1

Föreslagen dagvattenhantering

Filterbädd
Filterbäddar, illustrerade i figur 7:1, anläggs över hela den yta där det är tänkt att
snön ska läggas och där båtupplaget/långtidsparkeringen ska vara. Det är viktigt
att den smältande snön infiltrerar genom bäddarna för att uppnå önskvärd rening.
Filterbäddarna består av 0,8 m filtersand med 0,2 m material med grövre fraktion
för att uppnå god infiltrationsförmåga och bärighet. För att säkerställa att
tillförlitlig rening sker i filterbäddarna vore det fördelaktigt om filterbäddarna
dagvattnet ut från filterbäddarna kan provtas. Provtagning kan till exempel ske i
en dräneringsbrunn placerad innan utflöde till dagvattennätet.
Dagvattenlösningen kommer behöva anpassas till bergytans läge då delar av
snöupplaget består av berg i dagen. Detta bör inte påverka reningsförmågan hos
filterbäddarna då de är väl tilltagna både med avseende på area och volym.
Observera att minskad storlek på filterbäddarna innebär att en mindre mängd snö
kommer kunna deponeras på platsen.

Figur 7:1 Exempel på filterbädd, fraktionerna är exempel och kan varieras.
7.3.2

Systemlösning
Planområdets dagvattenhanteringen beskrivs schematiskt i figur 7:2.

Figur 7:2 Boxmodell över hur dagvattnet från de olika typerna av
markanvändning omhändertas.
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En karta över dagvattenlösningarnas ungefärliga placering i förhållande till
planerad markanvändning kan ses i figur 7:3.

Båtupplag/långtidsparkering
ovanpå en filterbädd
Ytanspråk: Ca 10 000 m2

Filterbäddens/snöupplagets
Ytanspråk = ca 4 900 m2
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Figur 7:3 Framtida markanvändning med dagvattenlösningar. Bakgrundskarta ©
Google Earth.
Filterbäddarna har en potentiell utjämningssvolym och överstiger den erforderliga
utjämningsvolymen på grunda av att reningen dagvattnet är prioriterat. Fokus för
om dagvattenhanteringen är att rena det avrinningen från snön och dagvattnet
som infiltrera från båtupplaget/långtidsparkeringen. Båtupplaget kan
kompletteras med en hårdgjord yta eller en spolplatta för att öka försättningarna
för att allt avfall i samband med båtunderhåll ska samlas upp.

7.4

Båtunderhåll

Havs och vattenmyndigheten fick tillsammans med Naturvårdsverket och
Trafikverket i uppdrag av regeringen i juli 2011 att ta fram riktlinjer och
riktvärden för hur tvätt av båtar bör hanteras. I deras rapport finns klara riktlinjer
för utsläppsvärden och tillvägagångssätt för att tvätta båtar. Det är allmänt känt
att tvätt av båtar har förorenat vår känsliga marina miljö under lång tid.

7.4.1

Metoder
De vanligaste metoderna för att ta bort båtbottenfärg är skrapning, blästring och
slipning. Oavsett vilken metod man använder så är det viktigt att skydda den
omgivande miljön och andra människor i närheten. Det är också viktigt att den
som utför arbetet skyddar sig själv, t.ex. genom
att använda täckande kläder, handskar och andningsskydd. Färgresterna och slip/blästringsdammet räknas som farligt avfall. Därför bör det samlas upp och
lämnas in det till närmaste återvinningscentral. Att skrapa båtbotten har den
fördelen att de giftiga färgresterna snabbt och lätt kan samlas ihop i ett tätt kärl
och lämnas in som farligt avfall med liten risk för spridning. Förarbetet av skrovet
med ett särskilt färgborttagningsmedel löser upp bottenfärgen och skrapresterna
bildar då en kladdig massa (farligt avfall) som är lätt att samla upp och forsla bort
till en återvinningscentral. Alternativt kan en skrapa kopplad till en
industridammsugare användas till att samla upp skrapresterna.
Blästring innebär att man rengör en yta (t.ex. ett skrov) genom att under högt
tryck bearbeta den med små partiklar (t.ex. sandkorn eller små stålkulor). Då
blästring medför stora risker för både miljö och hälsa bör det endast ske av en
yrkesperson och ska följa de krav som finns i Miljöbalkens kap 2 och
Arbetsmiljölagstiftning. Att blästra båtbotten har den nackdelen att det bildas ett
finkornigt damm (blästringsdamm) som är farligt att andas in om bottenfärgen
innehåller giftiga ämnen (t.ex. biocider). Ett andningsskydd är alltså nödvändigt.
Om blästring sker utomhus, så kan ett andningsskydd med P3-filter vara
tillräckligt. Men om den sker i en mer eller mindre innesluten lokal, så
behövs ett andningsskydd med mycket hög skyddsfaktor, t.ex. en
andningsapparat med extern lufttillförsel. Om blästring sker utomhus måste
arbetsplatsen skärmas in med en tät inneslutningsplast eller presenning, så att
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blästringsdammet inte sprider sig till den omgivande miljön. Om blästring sker
inne i en lokal ska man se till att dammet inte kan slippa ut genom väggar, golv
eller tak. I båda fallen behövs en frånluftsfläkt eller ett punktutsug som leder
dammet till ett uppsamlande torrfilter (kassett). Om vatten används vid
blästringen ska man ordna så att det leds genom ett vattenfilter
som samlar upp dammpartiklarna. Det kan t.ex. vara en tunna med ett filter som
vattnet leds igenom.
Arbetsplatsen bär täckas in med plast eller en presenning, så att det inte läcker ut
några farliga ämnen med slipdamm. Allt avfall (såsom färgflagor, slipdamm,
slipvatten, organiskt avfall och uttjänt skyddsutrustning) bör samlas upp och
lämnas in det till hamnens miljöstation eller till en återvinningsanläggning.
Till underhållet av en båt hör också att på våren kontrollera bottenfärgen, att
bättra på färgen där det behövs eller att måla på ett helt nytt lager färg. Ett av de
ämnen som skyddar båtbottnen är påväxthämmande färg, s.k. antifoulingfärg,
som ska hindra växtlighet och därmed även havstulpaner från att fästa vid båtens
botten. Havstulpaner som fäster vid bottnen medför inte endast att det krävs ett
mer omfattande underhåll på hösten utan de sänker också båtens hastighet och
ökar bränsleförbrukningen. Antifoulingfärgernas effekt och verksamhet beror på
kemiska eller biologiska egenskaper, som förhindrar att mikrober och även mer
utvecklade växt- och djurarter fäster vid båtens botten. Under början av 1900talet gick utvecklingen av antifoulingfärger framåt. Särskild uppmärksamhet fästes
vid hur snabbt de verksamma ämnena löstes upp. Som oorganiska verksamma
ämnen användes på den tiden koppar och kvicksilver. I början av 1970-talet
utvecklades en målarfärg där de verksamma ämnena var organiska
tennföreningar, dvs. tributyltenn (TBTR) och trifenyltenn (TPT).

7.4.2

Spolplatta
När båtar som målats med färger innehållandes miljöpåverkande ämnen ska
tvättas på land ska detta ske över en spolplatta. Spolplattan ska vara
dimensionerad efter de båtar som kommer att rengöras så att allt spillvatten
hamnar på plattan och inte utanför. Spolplattan bör bestå av en hårdgjord yta,
exempelvis betong eller annat beständigt slätt material (generellt sett inte asfalt).
Avrinningen från spolplattan ska ske mot en uppsamlingsränna och i denna
avskiljs det grövsta materialet så som färgrester och påväxt. Rännan ska sedan
anslutas till en reningsanordning.
I Nynäshamns hamn finns det enligt uppgift tillgång till båtbottentvätt i form av
borsttvätt, varav anläggning av spolplatta inom aktuellt planområde inte framstår
som absolut nödvändig, men fördelaktigt. Syftet med filterbäddarna är att
tillräcklig rening ska ske i samband med underhållsarbete som inte är av den allra
mest förorenande sorten.
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När så krävs för att uppnå riktvärdena ska reningen även vara utrustad med en
sedimentationsavskiljare samt finfilter för att fånga upp de mindre partiklarna.
Spolplattans reningsfunktion ska kontrolleras genom provtagning i enlighet med
Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer. Detta för att kontrollera att riktvärdena
efterlevs. För att slippa påväxt tvättar de allra flesta sina båtar under säsongen
och/eller vid höstupptaget inför vinterförvaringen. Tvättning kan exempelvis ske
på en spolplatta. En spolplatta består av en hård yta med avrinning mot en
gallerförsedd uppsamlingsränna, över vilken båten placeras för att tvättas av med
en högtryckstvätt. Det grövsta avfallet avskiljs vid uppsamlingsrännan och
därefter finns det ett antal olika tekniker för rening av vattnet.
Båtar som målats i många år utan att färgen tagits bort kan ha rester av äldre
färg med ämnen som nu är förbjudna. När båtarna högtrycksspolas och när
färgytan slipas, är det viktigt att färgresterna tas om hand. En spolplatta med
avrinning till en sedimenteringstank och filtrering av vattnet innan det går ut i sjön
tar hand om en stor del av de gifter som annars skulle komma ut. Om tvättning
sker utan spolplatta med möjlighet till uppsamling och rening hamnar spillvattnet,
vilket oftast innehåller miljöfarliga kemikalier, på marken och kan då både rinna
ner i vattnet och lagras i sedimenten. Det är idag många uppställningsplatser där
marken är starkt förorenad (Transportstyrelsen, 2014).

Figur 7:2 Spolplatta. Källa: Kullaviks hamn

Figur 7:3 Principiell ritning över spolplatta. Källa: Axon miljöteknik A
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7.5

Höjdsättning

Vid extrema regn, exempelvis ett 100-årsregn eller ett Köpenhamnsregn, uppstår
dagvattenflöden där planområdets dagvattenlösning inte kommer att vara
tillräcklig för att omhänderta allt dagvatten. Området måste därför höjdsättas och
utformas på ett sådant sätt att marköversvämning vid säkerhetsnivå 3 (vanligen
100-årsregn) inte skadar byggnader eller anläggningar. Det är viktigt att
byggnaders placeras högre än den omgivande marken så att vatten kan avrinna
ytledes från fastigheten till andra ytor för att undvika översvämning och
fuktskador på hus. I detta fall kommer enbart ett par mindre hus att finnas inom
området och där det generella målet är att ytavrinning först ska rinna mot
snöupplaget och sedan eventuellt ut ur planområdet. Detta gäller dock inte för den
norra delen av planområdet där avrinningen vid ett skyfall sker år nordöst.
Befintliga lågpunkter i området finns där det framtida snöupplaget kommer ligga,
vilket är positivt ur infiltrationssynpunkt. Att en del vatten ansamlas inom
planområdet vid höga flöden anses mer lämpligt än att avvattna allt vatten till
befintliga vägar runt planområdet.
Ett Köpenhamnsregn motsvarar ett flöde på ca 2229 l/s från planområdet, vid ett
antagande om en regnintensitet på 1174,9 l/s ha (155 mm regn på 2 h). Om
området höjdsätts som beskrivet i stycket ovan bör vattnet vid ett mycket högt
flöde ansamlas vid snöupplaget och rinna av västerut via grusvägen och ev under
väg 73, österut via befintlig grusväg/grusplan samt från parkeringen/båtplatsen
söderut via den nyanlagda asfaltsvägen ut från området. Vattnet från
parkeringen/båtplatsen kan eventuellt ansamlas vid Raffinaderivägen vid stora
vattenmängder. Beroende på dikena vid Raffinaderivägens kapacitet är det
troligtvis önskvärt att så mycket vatten som möjligt stannar inom planområdet där
det gör minst skada.

7.6

Materialval

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör man välja material som inte
innehåller miljöskadliga ämnen. Kända material som avger föroreningar är t ex
takbeläggning, belysningsstolpar och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt
innehåller zink. Plastbelagda plåttak avger organiska föroreningar

8. Bedömning av den föreslagna dagvattenhanteringen
De föreslagna dagvattenlösningarna i Nynäshamn 2:23 m.fl. åsyftar till att rena
och fördröja dagvattnet från två relativt extrema verksamheter där till
föroreningstillförseln sker spritt över respektive verksamhetsområde.
Syftet med dagvattenlösningen i form av filtrerbäddar är att allt dagvatten som
infiltrerar på snöupplaget och båtupplaget/långtidsparkeringen ska renas oavsett
var om området det infiltrerar. Detta för att säkerställa en tillräcklig rening.
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Denna dagvattenlösning innebär att den tillgängliga volymen i det föreslagna
dagvattensystemet är avsevärt större än den erforderliga fördröjningsvolymen.
Detta eftersom det behövs mer omfattande fördröjningsvolymer för att uppnå
tillräcklig rening av dagvattnet samt tillräcklig infiltrationsyta för snöupplaget.
Föreslaget dagvattensystem åstadkommer tillräcklig rening av vattenflöden upp till
20-årsregn (trycklinje i markyta). Samtidigt har föreslaget dagvattensystem
kapaciteten att fördröja och till viss del rena stora vattenmängder för att minska
översvämningsriskerna nedströms planområdet.
Föroreningsberäkningarna visar en minskad årlig föroreningstransport för samtliga
ämnen, sett till hela planområdet. Exploateringen kommer därmed inte bidra till
en försämring av recipienten Nynäsviken.
Det är värt att notera att områdets topografi, jordarter och jorddjup inte är
optimala för ett snöupplag. Området består av klippig naturmark med relativt
stora höjdskillnader, okända grundvattennivåer och en del berg i dagen. Det mest
gynnsamma för ett snöupplag vore istället en jämn yta med naturlig möjlighet till
infiltration i exempelvis morän eller sand och naturlig uppsamling av smältvatten i
en lågpunkt. På en sådan plats skulle den naturliga lågpunkten även kunna
användas till en sedimentationsdamm eller liknande för att säkerställa en
omfattande rening nästan oavsett vad snön innehåller.
De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken från avsnitt 2.6.1 bör också beaktas i
och med att ett snöupplag klassas som miljöfarlig verksamhet. I och med
föreliggande utredning har kunskapen ökat om hur snöupplaget riskerar att
påverka miljön recipienten negativt och vilka åtgärder som är lämpliga att vidta i
och med denna påverkan. Enligt de allmänna hänsynsreglerna ska bästa möjliga
teknik användas, och i detta fall anses filterbäddar vara en tillräckligt god teknik
men eventuellt skulle ännu mer omfattande rening kunna ske med en mer
omfattande reningsanläggning, vilket nämns i stycket ovan. Det står även i
hänsynsreglerna att kemikalier ska undvikas, vilket skulle kunna tala för att
använda sandning snarare än saltning vid halkbekämpning. Slutligen ska en plats
väljas som innebär minst intrång och påverkan för människors hälsa och miljö.
Föreliggande planområde bedöms ge liten påverkan på människors hälsa och
intrånget på miljön är undersökt i tre tidigare naturvärdesinventeringar, vilkas
rekommendationer bör följas för att minska påverkan på natur och miljö.

9. Slutsats
Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna dagvattenhanteringen vara tillräcklig
för att uppnå Nynäshamns kommuns uppställda mål och riktlinjer. Om föreslaget
dagvattensystem implementeras indikerar föroreningsberäkningarna på att
exploateringen inte försämrar recipientens möjligheter till att uppnås dess
miljökvalitetsnormer.
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10. Fortsatt arbete /ytterligare utredningar
Inför detaljplanering och anläggningsarbete av parkering/båtplats, väg och
snöupplag bör en geohydrologisk utredning göras för att bestämma jorddjup och
jordart och grundvattenytans läge. Utifrån detta kan snöupplagets exakta
omfattning och parkeringen/båtplatsens läge bestämmas. Grundvattenytan måste
utredas så att Filterbäddarna anläggs ovanför grundvattenytan och
infiltrationskapaciteten säkerställs. Inför detaljplanering bör de utförda
naturvärdesinventeringarna tas i beaktande.
Då området finns markerat som potentiellt förorenat område i Länsstyrelsens
Webb-GIS men ingen utförlig information finns tillgänglig bör en miljöteknisk
markundersökning utföras inför bortforsling av jordmassor vid anläggningsarbetet.
Naturvårdsverkets bedömning av nuvarande lagstiftning är att ansökan om
tillstånd inte behöver göras vid uppläggning av snö (Naturvårdsverket, 2019).
Som tidigare nämnts är Nynäshamns kommun tillsynsmyndighet för snöupplag
inom kommunen.
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