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Sammanfattning
Ett detaljplanearbete pågår i syfte att medge utbyggnad av Mälarbanan från två till fyra
spår genom Solna. I samband med detta har WRS fått i uppdrag av AIX Arkitekter att
göra en dagvattenutredning för detaljplanen. Denna version har tagits fram efter
genomfört samråd, inför kommande granskning.
Detaljplanens utredningsområde innefattar all mark som inte utgörs av Trafikverkets
fastighet (banvall med gräns 8,5 m från yttersta spårens mitt). En cirka 450 meter lång
sträcka av spåren läggs i tunnel och i anslutning till tunnelns överdäckning planeras nya
kvarter för bostäder och kontor och på tunneltaket lokalgator med en stor andel
vegetation.
För att föreslagen dagvattenhantering ska vara robust har utredningen utgått från Solna
stads dagvattenstrategi, följt rekommendationer för lokala uppströmsåtgärder från
Ulvsundasjöns åtgärdsprogram, samt säkerställt att planen inte riskerar att försämra
recipientens möjligheter att uppnå dess miljökvalitetsnormer (MKN).
Recipienten är i detta fall Ulvsundasjön, som har otillfredsställande ekologisk status och
uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. MKN är måttlig ekologisk status och god kemisk
status till år 2027 (med senare målår för PFOS). De viktigaste ämnena som ur
recipientperspektiv behöver minska, och riskerar att tillföras via dagvatten, bedöms vara
fosfor, koppar, bly och kadmium.
Med framtida exploatering förväntas hårdgörningsgraden i området minska något från
0,50 till 0,43. Stadens dagvattenstrategi och åtgärdsnivå innebär att fördröjning och
rening av motsvarande 20 mm nederbörd ska ske från hårdgjorda ytor i så kallade LODlösningar. Föreslagna dagvattenåtgärder inom planområdet kan delas upp på tre
huvudområden;
(1) Allmän platsmark på tunneltaket
Grönstråket på tunneltaket utformas nedsänkt i förhållande till omgivande mark
och gator vilket gör att den tillfälligt kan översvämmas vid kraftiga regn. Vid
normala nederbördsmängder avvattnas alla hårdgjorda ytor och torg mot
nedsänkta växtbäddar som löper mellan grönstråket och lokalgatorna.
Växtbäddarna dräneras tillsammans med parkens överbyggnad till täta
dagvattenledningar utmed tunnelväggarna inunder.
(2) Övrig allmän platsmark
Övrig allmän platsmark består till stor del av mer hårdgjorda ytor i form av gator,
parkeringar, samt gång- och cykelvägar. En stor del av detta dagvatten kommer
att omhändertas i den luftiga skelettjord som planerade träd planteras i. På ett
antal platser i planen kompletteras dock dagvattenhanteringen i träd utmed gator
med nedsänkta växtbäddar, exempelvis i torgmiljö, med infiltration i en nedsänkt
gräsyta samt med makadamdike där det inte finns plats för trädplanteringar.
(3) Kvartersmark
Den planerade kvartersmarken kommer att utvecklas av tre olika exploatörer;
Skanska, Fabege och Humlegården. Skanskas kvarter består till stor del av
bostäder, många med innergårdar på bjälklag med underliggande
parkeringsgarage. Dessa kvarter förses med upphöjda växtbäddar längs med
fasad på förgårdsmark och nedsänkta växtbäddar vid lågpunkter på innergården
som omhändertar takdagvatten från olika delar av sadeltaken. Växtbäddarna på
Dagvattenutredning för detaljplan ombyggnation av Mälarbanan i Solna kommun, WRS AB
2022-06-15
3 (89)

innergården kan integreras och utformas tillsammans med övriga grönytor.
Skanska kommer även i två av sina bostadskvarter ha förskolor där
dagvattenhantering kan integreras i verksamheten med bland annat växtbäddar,
regnvattentunnor, vattenrännor och små dammar för lek och lärande. Tre av
Fabeges fastigheter blir kontorsområden och ett kvarter utvecklas till bostäder.
Dagvattnet för dessa fastigheter kommer att omhändertas i nedsänkta växtbäddar
på kvartersmarken och kompletteras med gröna tak vid behov. Humlegården ska
exploatera tre kvarter till kontorsområden där de olika taken förses med
omväxlande tunna, extensiva gröna tak (sedum), tjocka, intensiva gröna tak
(ängstak) samt växtbäddar på takterrasser.
Med föreslagna dagvattenåtgärder beräknas det dimensionerande 10-årsflödet minska
med hälften, från 114 l/s/ha (exklusive klimatfaktor) till 55 l/s/ha (inklusive klimatfaktor),
jämfört med nuvarande situation. Dessutom förväntas transporten av alla studerade
parametrar (närsalter, tungmetaller, partiklar) till ytvattenrecipienten Ulvsundasjön
minska. Därigenom bedöms inte planen bidra till att försämra möjligheterna att uppnå
miljökvalitetsnormerna för Ulvsundasjön, utan tvärtom till att möjligheterna förbättras.
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Observera att alla figurer över detaljplaneområdet i rapporten har en äldre version av
plangränsen. Detta kommer att ändras till nästkommande version av rapporten.

1

Inledning

Ett detaljplanearbete pågår med syfte att medge utbyggnad av Mälarbanan från två till
fyra spår genom Solna, från Tomteboda i öst till Ekensbergsvägen vid Solna Business
Park i väst. För delen från Frösundaleden och cirka 450 meter österut (till Nybodagatan)
läggs de fyra spåren i tunnel i marknivå. I anslutning till tunnelns överdäckning planeras
nya kvarter med bostäder och kontor och på tunneltaket ska detaljplanen möjliggöra
bland annat ett grönstråk och lokalgator för angöring till de nya bostäderna samt för att
koppla samman staden norr och söder om tunneln. Planen omfattar också en ny
pendeltågsstation i Huvudsta samt ny bebyggelse väster om Frösundaleden, intill
banvallen.

1.1

Uppdrag och syfte

WRS har fått i uppdrag av AIX Arkitekter att göra en dagvattenutredning för detaljplan
för att klarlägga förutsättningarna för dagvattenhanteringen och ge förslag till framtida
dagvattenhantering. Förslagen ska överensstämma med Solna stads riktlinjer och ska
säkerställa att planen inte försämrar förutsättningar för berörd recipient att uppnå
fastslagna miljökvalitetsnormer.

1.2

Underlag

Utöver referenser som anges nedan i rapporten har följande underlag använts för
uppdraget:
•

Strukturplan och situationsplan (AIX) för detaljplaneområde

•

Illustrationsplan för planområde (AJ Landskap)

•

Projekterad spårdragning och spårområde (Trafikverket)

•

Karta över befintligt dagvattennät (Solna Vatten, VA-huvudman)

•

Grundkarta inklusive höjdkurvor 0,5 m ekvidistans (Metria, via Solna kommun)

•

Framtida höjdsättning av planområde (Iterio)

•

Förprojektering av ny- och omdragning av dagvattenledningsnät (Structor)

1.3

Höjd- och koordinatsystem

För uppdraget anges höjder i RH 2000 och använt koordinatsystem är SWEREF 18 00.
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2

Förutsättningar

Planområdet sträcker sig längs järnvägsspåret som löper genom Solna stad från
Tomteboda i öst till kommungränsen mot Sundbyberg, alldeles intill Sundbybergs station,
i väst (Figur 1).

Figur 1. Detaljplaneområdets avgränsning (röd linje). Bakgrundskarta från
OpenStreetMap (© OpenStreetMaps bidragsgivare, u.å.).

2.1

Avgränsningar

2.1.1

Geografisk avgränsning

Dagvattenutredningen omfattar hantering av dagvatten från hela planområdet med
undantag för Trafikverkets järnvägsfastighet. Idag är banvallen tvåspårig och öppen över
hela sträckan som ligger inom detaljplanen. I en framtida utformning planeras för en
fyrspårig sträckning tillsammans med en överdäckning av en ca 450 m lång sträcka av
järnvägsspåren. Vid den framtida järnvägstunneln skapas då tredimensionell
fastighetsgräns mellan Trafikverket och kommunen. Det innebär att utredningsområdets
utbredning och därmed ytor skiljer sig något mellan nuvarande (13,4 ha) och framtida
utbredning (14,0 ha) (Figur 2 och Figur 3). I båda fallen sträcker sig Trafikverkets
fastighetsgräns 8,5 meter från yttersta spårets spårmitt.
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Figur 2. Röd linje markerar detaljplanegräns och lila ytor utredningsområdets
nuvarande utbredning. Icke-färglagda ytor inom detaljplan utgörs av Trafikverkets
fastighet.

Figur 3. Röd linje markerar detaljplanegräns, gröna ytor framtida utredningsområde,
svarta linjer framtida spårdragning och streckad svart linje järnvägstunnelns
utbredning. Icke-färglagda ytor inom detaljplan utgörs av Trafikverkets fastighet.
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Utredningsområdet består av tre geografiskt skilda delar (Figur 4, följande sida);
(1) Delområde Väst - område vid Solna Business Park som sträcker sig fram till
Frösundaleden*.
(2) Delområde Mitt - område av detaljplanen som sträcker sig öster om
Frösundaleden* och inkluderar bland annat järnvägens överdäckning och
planerad exploatering på tunneltaket.
(3) Delområde Öst – från nära tunnelns mynning och österut, består endast av
järnväg.
* En del av Frösundaleden ingår in planområdet men leden planeras att byggas om i ett annat skede och
berörs framöver inte av denna utredning.

I denna utredning presenteras resultat och åtgärder delvis separat för delområdena Väst
och Mitt. Delområde Öst består i princip endast av spårområde och berörs därför inte i
denna utredning. Dagvattenhanteringen för hela spårområdet inom detaljplan behandlas i
en separat utredning av Trafikverket (2020).
2.1.2

Skyfall och VA

Separata utredningar för skyfall och VA/LSO görs för denna detaljplan av Tyréns
respektive Structor. Skyfallsutredningen avhandlar konsekvenser av kraftiga regn som
överskrider kapaciteten för dagvattenanläggningar och ledningsnät; var dessa flöden
ansamlas och vilka volymer som behöver magasineras för att undvika skador på
byggnader och infrastruktur. Utredningen för VA och ledningssamordning ger förslag till
ledningsdragning och eventuella pumpstationer för vatten, avloppsvatten och dagvatten.
Därför utreds inte dessa frågor i denna utredning.
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Figur 4. Planområdets delområden Väst, Mitt och Öst.
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2.2

Nuvarande markanvändning

Se Tabell 2 för en sammanställning av nuvarande markanvändning. En karta över
nuvarande markanvändning finns i Bilaga 2a.
Delområde Väst

Det västra området består till stor del av nuvarande spårområde med omgivande ytor. I
nordväst finns ett mindre område med del av en parkering, mindre gator och spårvagn
intill Arvid Nordqvists kafferosteri. Söder om spårområdet finns ett område som ingår i
detaljplanen som idag består av hårdgjorda upplagringsytor som tillhör intilliggande
kontors- och handelsområde.
Delområde Mitt

Området öster om Frösundaleden utgörs idag av den tvåspåriga järnvägen som ska
överdäckas samt omgivande ytor som inkluderar: en mindre bostadsparkering, lokalgator,
ett asfalterat stråk som troligen varit en tidigare genomfartsled, hårdgjorda
uppläggningsytor i anslutning till järnvägen, GC-vägar, samt mindre områden med park,
träd och gräsytor. Det finns inga nuvarande permanenta bostadsbyggnader inom detta
område.

2.3

Topografi

Spårområdet som löper genom detaljplanen faller från cirka +16,0 i östra delen av
delområde Mitt till +11,0 längst i väster intill Sundbybergs station (Figur 5).
Delområde Väst

I nordväst är nuvarande mark relativt flack där högsta punkten ligger på +13,5 m, varifrån
det generellt sluttar svagt söderut mot spåren. Upplagringsytorna söder om spårområdet
ligger någon meter ovanför spåret (Figur 5).
Delområde Mitt

Det mellersta området, och även omgivande mark omkring detaljplanen, är relativt
kuperat. Frösundaleden i västra delen av området ligger på +20,5 m. Norr om
spårområdet omgärdas detaljplanen av omväxlande bergsknallar (upp mot +27,5 m) och
dalar (ned till +6,5 m). Söder om spårområdet finns en lågpunkt på cirka +10,5 m vid en
GC-tunnel under järnvägen. Därifrån sluttar det uppåt mot den fotbollsplan som ligger
söder om detaljplanegränsen på cirka +17,5 m (Figur 5).
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Figur 5. Topografisk karta över utredningsområde med höjddata-raster från
Lantmäteriet (2020).

2.4

Geologi och hydrogeologi

Bebyggelse och infrastruktur återfinns ovanpå fyllnadsmassor med ett fåtal inslag av berg
i dagen i de högsta punkterna. Omgivande kullar i detaljplanens närområde utgörs också
av berg i dagen med fyllnadsmassor i de lägre belägna delarna (Figur 6).
Fyllnadsmassorna kan vara olika mäktigt och utgöras av olika slags material och
partikelfraktioner, vilket gör det omöjligt att bedöma markens infiltrationskapacitet utan
geotekniska undersökningar. Dock är detta av sekundär betydelse i denna utredning då en
del av den framtida bebyggelsen och infrastrukturen kommer ligga ovanpå nya
fyllnadsmassor och mestadels kommer att vila ovanpå bjälklagsstrukturer, som föreslagna
dagvattenåtgärder får förhålla sig till.
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Figur 6. Jordartskarta, grundlager, skala 1:25 000 – 1:100 000 (SGU, 2020). Röda
ytor markerar berg i dagen, streckade ytor fyllnadsmassor.

2.5

Nuvarande dagvattenhantering och ytavrinning

En översiktlig kartering av flödesvägarna i dagvattenledningsnätet, ytavrinning och
översvämningskänsliga områden har genomförts och resultaten presenteras i Figur 7,
Figur 8 och i större format i Bilaga 1a och 1b. För dagvattensystemet visas de generella
flödesvägarna i ledningsnätet.
Utifrån topografi och stadsbebyggelse har flödespilar ritats ut för flödesvägar av ytlig
avrinning av regn- och smältvatten. I Scalgo (2020) har ett simulerat 100 mm-regn ansatts
för att ge en översiktlig bild av potentiellt instängda områden och topografiska
lågpunkter. Detta är en kraftigt förenklad skyfallskartering som inte tar hänsyn till
ledningsnät, infiltration eller tidsmässig dynamik i systemet.
Delområde Väst

Vid Solna Business Park avrinner ytvatten från norr till söder, ner mot banvallen som i
sig är en lågpunkt (Figur 7). Banvallen avgränsas av en trågkant mot den del av
detaljplanen som avhandlas i denna utredning. Banvallen är vanligtvis uppbyggd med ett
relativt mäktigt makadamlager, oftast med dränering i botten. Hur Trafikverket ämnar
hantera skyfall, ytvatten och dagvatten finns beskrivet i två PM: Underlagsrapport
Ytvatten (Trafikverket, 2020) och PM Skyfall och översvämning (Trafikverket, 2018).
Dagvattennätet leder generellt dagvattnet från Solna Business Park i sydöstlig riktning.
Allt dagvatten avleds bort från området, under Frösundaleden och sedan till den
dagvattentunnel som till slut rinner söderut mot Ulvsundasjön (Figur 8).
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Figur 7. Dagvattenhantering och ytavrinning i delområde Väst. För större bild, se
Bilaga 1a.
Delområde Mitt

I delområde Mitt är avrinningsbilden något mer komplicerad på grund av det kuperade
landskapet. Dagvatten inom utredningsområdet, samt från strax norr om planområdet,
leds mot den dagvattentunnel som först går västerut, sedan sydväst under spårområdet
och slutligen sydsydost för att avvattnas mot Ulvsundasjön. I södra delen av området
finns även ett ledningsstråk som leds västerut och ansluter till dagvattentunneln söder om
planområdet (Figur 8).
Ytavrinning längs med banvallen sker från öst till väst (mot Solna Business Park). Norr
om spårområdet finns flera kullar med berg i dagen som avrinner mot banvallen. Det
finns en större lågpunkt kring flertalet bostadsområden strax norr om planområdet som är
översvämningsbenäget. Det finns även en hydrauliskt instängd lågpunkt precis söder om
spåren i och omkring den GC-tunnel som går under banvallen. Omgivande terräng i söder
sluttar mot lågpunkten som riskerar få stående vatten när ledningsnätet når full kapacitet
(Figur 8).
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Figur 8. Dagvattenhantering och ytavrinning i delområde Mitt. För större bild, se Bilaga
1b.

2.6

Ytvattenrecipient – Ulvsundasjön

Ytvattenrecipient för planområdet är Mälaren-Ulvsundasjön (SE658229-162450).
Uppströms Ulvsundasjön ligger Bällstaån och nästa vattenförekomst ”nedströms” är
Mälaren-Riddarfjärden. Denna del av Mälaren är stark påverkad av omgivande urban
markanvändning och har klassats som känslig för tillförsel av föroreningar enligt stadens
dagvattenstrategi (Solna Stad, 2017). Ulvsundasjön är övergödd, har syrefattiga
förhållande, problem med miljögifter och är utsatt för en fysisk påverkan som förändrar
de akvatiska habitaten.
Hela recipientens avrinningsområde är 19,2 km2. Det delavrinningsområde där
detaljplanen ingår (SUBID 7222) är 9,6 km2 stort och består enbart av tätort och
hårdgjorda ytor. Delavrinningsområdet har en modellerad närsaltstransport på
3 800 kg N/år och 370 kg P/år (SMHI och Havs- och vattenmyndigheten, 2022), vilket
motsvarar ett arealläckage på 3,9 kg N/år/ha och 0,39 kg P/år/ha.
2.6.1

Ekologisk status

Ulvsundasjön har enligt den senaste statusklassningen (2021-12-21) otillfredsställande
ekologisk status på grund av övergödning, miljögifter och morfologiska förändringar.
Gällande riskbedömning för övergödning är kvalitetsfaktor Växtplankton (klorofyll a)
utslagsgivande och stöds av kvalitetsfaktorn Näringsämnen (totalfosfor, med observerad
halt 30 µg/l jämfört med referensvärde 13 µg/l). Båda dessa har måttlig status.
Gällande riskbedömning för fysisk påverkan är kvalitetsfaktorn Bottenfauna
utslagsgivande. Faktorn visar på otillfredsställande status gällande morfologiska
förändringar och kontinuitet. För miljögifter är den sammanvägda bedömningen för
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Särskilda Förorenande Ämnen (SFÄ) måttlig, där koppar och icke-dioxinlika PCB:er inte
uppnår god status (Länsstyrelserna m.fl., 2022).
Beslutad miljökvalitetsnorm (MKN) för Mälaren-Ulvsundasjön är måttlig ekologisk
status till år 2027. Anledningen till att MKN sätts till lägre än god ekologisk status anges
vara vattenförekomstens påverkan av tätortsbebyggelse i direkt närhet till strandlinjen
som ger en fysisk (hydromorfologisk) påverkan. Kvalitetsfaktorerna Bottenfauna och
Morfologiskt tillstånd har av denna anledning fått undantag med ett mindre strängt krav
(måttlig ekologisk status) med skälet att det anses omöjligt att uppnå god status till 2027.
Flera andra kvalitetsfaktorer påverkas även av den urbana markanvändningen inom
avrinningsområdet. Ytterligare kvalitetsfaktorer som har getts undantag inkluderar
Näringsämnen, Växtplankton och SFÄ (koppar och icke-dioxinlika PCB:er) på grund av
tekniska skäl.
2.6.2

Kemisk status

Ulvsundasjön uppnår ej god kemisk status med undantag för överallt överskridande
ämnen (PBDE och kvicksilver). Prioriterade ämnen vars gränsvärden överskrids är
antracen, bly, kadmium, tributyltenn (TBT) och perfluoroktansulfonsyra (PFOS). För
antracen, bly, kadmium och TBT behöver utsläppsminskande åtgärder genomföras så
snart som möjligt då tiden från åtgärd till minskning av halter i sjön är lång.
MKN är satt till god kemisk ytvattenstatus till 2027 (med undantag för överallt
överskridande ämnen) dock med ett senare målår för PFOS. Påverkansbilden är komplex
och det är oklart vilka åtgärder som är både möjliga och effektiva. Vattenförekomsten
behöver därför ingå i ett övervakningsprogram för att kartlägga påverkansbilden och
sedan kunna sätta in rätt åtgärder så fort som möjligt.
2.6.3

Sammanfattning

Ytvattenrecipienten för planområdet uppnår idag varken god ekologisk eller kemisk
status och är känslig för ytterligare tillförsel av föroreningar. Den komplexa
påverkansbilden gör det svårt att uppnå god status och det är högst sannolikt att
miljökvalitetsnormerna kommer att förlängas ytterligare i tid jämfört med de nu
beslutade. Det är därför viktigt att planerad exploatering i detaljplaneområdet inte
försämrar recipientens möjlighet att uppnå dess MKN. De ämnen som associeras med
dagvatten och är viktigast ur recipientsynpunkt med hänsyn till vattenförekomstens
statusklassning är fosfor, koppar, bly och kadmium. För övriga ämnen (PCB, antracen,
TBT och PFOS) bedöms tillförseln till recipient via dagvatten vara marginell eller
försumbar.
En sammanställning av statusklassning och MKN för Ulvsundasjön finns i Tabell 1.
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Tabell 1. En sammanfattning av Ulvsundasjöns statusklassning och beslutade
miljökvalitetsnormer. Under varje statusklassning anges de ämnen eller
kvalitetsfaktorer som bidrar till klassningen. Inom parantes anges år för utförd
statusklassning och det år miljökvalitetsnormen ska vara uppfylld.

Kemisk ytvattenstatus*

Ekologisk status

Ej god (2021)

Otillfredsställande (2021)

Statusklassning (år)
Ämnen/kvalitetsfaktorer

MKN (år)

Antracen

Ej god

Växtplankton

Måttlig

Bly

Ej god

Bottenfauna

Otillfredsställande

Kadmium

Ej god

Näringsämnen

Måttlig

PFOS

Ej god

SFÄ (Cu & PCB)

Måttlig

TBT

Ej god

Konnektivitet

Måttlig

Morfologiskt tillstånd

Otillfredsställande

God status (2027)**

Måttlig status (2027)

* med undantag för överallt överskridande ämnen kvicksilver och PBDE.
** med senare målår för PFOS.

2.6.4

Solna stads åtgärdsprogram för Ulvsundasjön

I Solna stads åtgärdsprogram för Ulvsundasjön (2019) redovisas förbättringsbehov och de
åtgärder som staden avser vidta för förbättrad vattenkvalitet i Ulvsundasjön. Rapporten
presenterar tre platsspecifika samlade nedströmsåtgärder för att hantera
föroreningsbelastning från befintlig bebyggelse och planerad exploatering. Samtliga tre
ligger i anslutning till recipienten och därmed utanför detta detaljplaneområde.
Därtill presenteras ett antal lokala uppströmsåtgärder, att tillämpa löpande vid till-, omoch nybyggnation. ”I ny- och tillbyggnation ska alltid lokala uppströmsåtgärder
prioriteras framför större samlande lösningar nedströms” (Solna stad, 2019: s. 4). Ett
urval av dessa lokala åtgärder innefattar:
•

Nedsänkta växtbäddar och grönytor i gaturum

•

Kantparkeringar med växtbädd eller rasteryta

•

Parkeringar med nedsänkta grönytor

•

Skevning av vägar och avledning av dagvatten mot intilliggande grönytor

•

Torgytor med nedsänkta växtbäddar

Det specifika förbättringsbehovet för Solna stad (beting) uppgår till 64 kg P/år. Med
genomförande av de tre föreslagna nedströmslösningarna beräknas betinget uppfyllas
med råge (131 kg P/år). Dessutom skapas ytterligare minskning av fosforbelastningen
genom uppströms lokala åtgärder, som även beräknas ha en positiv effekt på belastningen
av föroreningar typiskt associerade med dagvatten från vägtrafik såsom tungmetaller och
PAH:er.

2.7

Grundvattenförekomst

Det ligger ingen grundvattenförekomst inom detaljplanens påverkansområde. Den
närmsta grundvattenförekomsten, Stockholmsåsen-Haga, ligger i ett annat
avrinningsområde.
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2.8

Riktlinjer för dagvattenhantering

Dagvattenutredningen har utgått från Solna stads dagvattenstrategi (2017). I strategin
konstateras att omhändertagande av dagvatten ska ses över vid planering och
myndighetsövning samt vid ny- och ombyggnation. Dokumentet innehåller fyra
delstrategier för att uppnå en hållbar och långsiktig dagvattenhantering:
1) Minimera föroreningar
2) Minimera översvämningsrisker
3) Möjliggöra mervärden
4) Säkerställa att den långsiktiga dagvattenhanteringen sker på ett effektivt sätt
Från delstrategierna presenteras följande riktlinjer:
•

Dagvatten ska omhändertas och renas lokalt så nära källan som möjligt och med
bästa möjliga teknik. Dagvattenhanteringen ska utformas på sådant sätt att en
nederbördsmängd på minst 20 millimeter vid varje givet nederbördstillfälle
fördröjs och renas. En dimensionering på minst 20 mm möjliggör fördröjning och
rening av ca 90 % av årsnederbörden. Om utformningen inte är en permanent
volym bör den kunna avtappas via ett filtrerande material med hastighet som ger
en mer effektiv rening (d.v.s. att det finns tillräcklig uppehållstid).
Dagvattensystemen bör ha en mer långtgående rening än sedimentering.

•

Dagvatten ska inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer för vattenkvaliteten
i stadens sjöar, havsvikar och vattendrag inte kan följas.

•

Dagvatten ska inte medföra att vattenkvaliteten i stadens grundvatten försämras
eller att grundvattennivåer ändras.

•

Från vägar ska staden i takt med stadens ut- och ombyggnad se till att rening av
dagvatten sker före utsläpp till ytvattenrecipient eller grundvatten.

•

Byggnads- och anläggningsmaterial innehållande miljöstörande ämnen, som
koppar och zink, ska undvikas.

•

Bebyggelse, infrastruktur och dagvattenhantering ska höjdsättas och utformas så
att dagvatten inte riskerar att orsaka skadliga översvämningar, varken inom eller
utom planområdet, varken nu eller i ett framtida förändrat klimat.

•

Dagvatten ska användas som en resurs vid stadens utbyggnad för att skapa
attraktiva och funktionella inslag i stadsmiljön.

•

Dagvatten ska beaktas i varje skede av stadsbyggnadsprocessen.

Dagvattenhanteringen ska systematiskt ses över och åtgärdas när åtgärder i den befintliga
staden genomförs, såsom ombyggnad av stadens vägar, gator och torg.
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3

Planerad exploatering

I strukturplanen (Figur 9) planeras bland annat för 13 nya kvarter (A, B, C, D, E, F, G,
I/H, J, K, L, M, N) för bostäder, kontor och förskolor, ett grönstråk och ändringar av
områdets topografi i och med överdäckningen av järnvägen. Karta över framtida
markanvändning finns i Bilaga 2b.

3.1

Delområde Väst

I nordvästra hörnet anläggs ett kvarter för kontor (kvarter K) intill nuvarande kafferosteri.
Sydöst om kvarter K blir det ett litet torg och ett gångstråk över järnvägen för att nå nya
Huvudsta station. På var sin sida om kvarter K och Kafferosteriet löper Ekenbergsvägen
och Englundavägen som görs om och får karaktären av lokalgator. Englundavägen förses
med parkeringar längs med vägen.
På andra sidan järnvägen kommer Ekensbergsvägen få ny sträckning, busshållplatser,
parkeringsplatser med mera. Längs med väg och intill spåren kommer kvarteren L, M och
N utgöra nya kontorslokaler (Figur 9).

3.2

Delområde Mitt

I det mellersta området av detaljplanen kommer Trafikverkets tunneltak fyllas upp med
en överbyggnad på i medeltal en meter för att möjliggöra lokalgator, gång- och cykelstråk
samt ett grönstråk som löper ovanpå hela tunneltaket från väst till öst. Grönstråket
kommer brytas av med torgliknande utformningar på tre ställen; mellan kvarter A och B,
mitt emot kvarter J och i stråket mellan kvarter G i öst och kvarter I-H och F i väst.
Både norr och söder om tunneltaket uppförs byggnader för kontor, bostad och förskolor.
Tre kvarter kommer ligga norr om spåret, fem söder och spåret och en fastighet löper
tvärs över tunneltaket med frigång under den del som korsar tunneltaket. Kvarter A och B
i vid tunneltakets västra del blir kontorshus medan kvarter C, D, E, I-H och det
tvärgående kvarteret G möjliggör för bostäder. Slutligen möjliggör kvarter F och J för
kombinerade kvarter för förskola och bostäder (Figur 9).
Bostadskvarteren utformas generellt med större andel icke-hårdgjorda ytor som
exempelvis innegårdar. Kvarteren med kontor innehåller generellt större andel takytor
och mindre innergårdar (i vissa fall under tak) och fler takterrasser.
Mellan de två delområdena Väst och Mitt kommer Försundaleden byggas om för att
förändra trafiksituationen i området.
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Figur 9. Strukturplan med namngivning av de olika kvarteren. Ovan: Delområde Väst.
Nedan: Delområde Mitt.
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3.3

Förändring av markanvändning

Jämfört med nuvarande markanvändning kommer den sammanvägda
avrinningskoefficienten för hela utredningsområdet (ϕ) minska något från 0,51 till 0,43
(Tabell 2). Avrinningskoefficienten är ett indirekt mått på hårdgörningsgrad och anger
den andel av ett nederbördstillfälle som förväntas avrinna och bilda dagvatten.
Exempelvis innebär ϕ = 0,43 att 43 % av nederbördsvolymen på årsbasis kan förväntas
avrinna som dagvatten.
Delområde Mitt får i princip oförändrad hårgörningsgrad, från 0,41 till 0,40.
Hårdgörningsgraden för delområde Väst minskar däremot från 0,75 till 0,55. Framför allt
är det parkeringar, vägar och andra asfaltsytor i den västra delen av detaljplanen som
ersätts med kontorsområden.
Trots att utredningsområdets yta ökar från 13,4 ha till 14,0 ha innebär den minskade
hårdgörningsgraden att den totala hårdgjorda (reducerade) ytan minskar från 6,9 ha till
6,0 ha (Tabell 2).
Tabell 2. Sammanställning av ytor för nuvarande och framtida markanvändning.
Φ anger avrinningskoefficient, A area och Ared den reducerade arean (A∙Φ).
Φ
Nuvarande [ha]
Framtida [ha]
Markanvändning
[-]
A
Ared
A
Ared
Asfaltsyta
0,80
3,53
2,82
Blandat grönområde
0,12
4,91
0,59
0,10
0,01
GC-bana
0,80
0,63
0,51
0,41
0,33
Grusyta
0,40
0,16
0,06
Idrottsplan
0,25
0,74
0,19
Parkering
0,80
1,25
1,00
0,08
0,06
Spårvagnsräls
0,50
0,23
0,12
0,23
0,12
Takyta
0,90
0,48
0,43
0,02
0,01
Väg ÅDT 500
0,80
0,66
0,53
0,52
0,42
Väg ÅDT 1 000
0,80
0,25
0,20
Väg ÅDT 6 300
0,80
0,41
0,33
0,41
0,33
Väg ÅDT 31 000
0,80
0,12
0,10
0,12
0,10
Flerfamiljhusområde*
0,40
5,72
2,29
Kontorsområde**
0,50
3,64
1,82
Parkmark
0,10
2,14
0,21
Skolområde
0,45
0,48
0,22
Torg
0,80
0,14
0,12
Totalt
13,4
6,9
14,0
6,0
Sammanvägd avrinningskoefficient (Φ)
0,51
0,43
* Inkluderar bostadsbyggnader, lokalgator, vägdiken, tak, uppfartsvägar, mindre parkeringar, gräsmattor m.m.
** Inkluderar kontorsbyggnader, parkeringar och övriga trafikerade ytor samt mindre andel grönytor.
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4

Flödes- och föroreningsberäkningar

För alla beräkningar i denna rapport, exempelvis dimensionerande flöden och
föroreningsbelastning, redovisas resultaten arealnormerade1. Detta för att ge en rättvis
bild över exploateringens förväntade förändring, då utredningsområdets ytor skiljer sig
före och efter exploatering (se Figur 2 och Figur 3 samt Tabell 2).

4.1

Dimensionerande flöde

Dimensionerande flöde har beräknats enligt rationella metoden (Ekvation 1). Den
rationella metoden är lämplig använda för områden mindre än 50 hektar som är nära
rektangulärformade med liknande rinntider från olika delområden (Lyngfelt, 1981). Det
är viktigt att förstå att metoden är en approximation där resultaten ska utläsas som
ungefärliga.
Ekvation 1. Rationella metoden för beräkning av dimensionerande flöde
qdim
A
ϕ
i(tr, T)
kf

dimensionerande flöde
områdets area
områdets arealviktade avrinningskoefficient
dimensionerande regnintensitet (en funktion av varaktighet [t r] och
återkomsttid [T])
klimatfaktor

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟 ) ∙ 𝑘𝑓
Följande indata har använts:
•

Områdets areal (A) och viktad avrinningskoefficient (ϕ) enligt Tabell 2.

•

Den dimensionerande varaktigheten (tr) definieras som den längsta rinntiden
inom avrinningsområdet. För mindre avrinningsområdet eller områden med kort
sträcka till ledning används oftast 10 minuter som schablon, så även här.

•

Återkomsttiden (T) anger sannolikheten att motsvarande flöde inträffar eller
överskrids ett enskilt år. Ett 10-årsregn är ett regntillfälle där sannolikheten att
det inträffar ett enskilt år är 1 på 10. Sannolikheten att ett 10-årsregn inträffar
under någon gång under en 10-årsperiod är 63 %. Sannolikheten att ett 10årsregn överskrids under en 10-årsperiod är alltså större än sannolikheten att den
underskrids. Enligt Solna stads dagvattenstrategi ska 10 års återkomsttid
användas.

•

Klimatfaktorn (kf) i den rationella metoden används för att kompensera för ökade
framtida nederbördsmängd och -intensitet. I Svenskt Vattens P110 (2016)
rekommenderas en klimatfaktor på minst 1,2. Här används klimatfaktor 1,25
enligt Solna stads dagvattenstrategi.

I Tabell 3 redovisas resultatet av genomförda flödesberäkningar för nutida och framtida
markanvändning, för ett 10-årsregn (enligt Solna stads dagvattenstrategi) med 10
minuters varaktighet. Förändringen från nuvarande flöde på 1 530 l/s (exkl. klimatfaktor)
till framtida flöde på 1 740 l/s (inkl. klimatfaktor) motsvarar en ökning på 15 % (Tabell

1

Det vill säga att flöden och föroreningsbelastningen divideras med områdes yta för att uttrycka
resultaten per ytenhet, t.ex. per hektar.
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3). Denna ökning beror på användandet av klimatfaktor (25 %) och ökad areal för det
framtida scenariot.
Då det dimensionerande flödet är direkt proportionellt mot områdets hårdgörningsgrad är
en jämförande bild istället det specifika dimensionerande flödet, vilket beräknas minska
något från 114 l/s/ha till 99 l/s/ha (exkl. klimatfaktor). Det framtida specifika
dimensionerande flödet med hänsyn till klimatfaktor beräknas till 124 l/s/ha (Tabell 3).
Tabell 3. Dimensionerande flöde för nutida respektive framtida markanvändning för ett
regn med 10 års återkomsttid, exklusive och inklusive en klimatfaktor på 1,25.
Specifikt flöde

Q10 (l/s/ha) exkl. kf

Q10 (l/s/ha) inkl. kf

114

142

Nuvarande markanvändning
Framtida markanvändning

99

124

Q10 (l/s) exkl. kf

Q10 (l/s) inkl. kf

Nuvarande (13,4 ha)

1 530

1 900

Framtid (14,0 ha)

1 390

1 740

Totalt flöde

4.2

Magasinsbehov

Enligt Solna stads dagvattenstrategi ska 20 mm regn vid varje givet nederbördstillfälle
fördröjas och renas. Det bedöms möjliggöra fördröjning och rening av ca 90 procent av
årsnederbörden. Behovet av fördröjningsvolym har beräknats enligt Ekvation 2.
Ekvation 2. Beräkning av erforderlig fördröjningsvolym.
Ui = erforderlig fördröjningsvolym [m3]
dr = regnvolym som ska hanteras inom planområdet (0,020 m för Solna stad) [m]
Ai = avrinningsområdets area [m2]
φi = markanvändningsspecifik avrinningskoefficient [-]

𝑈𝑖 = 𝑑𝑟 ∙ 𝜑𝑖 ∙ 𝐴𝑖
I beräkningarna för magasinsbehov har ytor som blandade grönområden och parkmark
uteslutits. Dessa ytor antas kunna magasinera 20 mm naturligt i och med deras låga
avrinningskoefficient. Beräkningarna ger en erforderlig magasinsvolym på drygt
1 000 m3 för det planerade detaljplaneområdet (Tabell 4). Det ska påpekas att dessa
siffror är på översiktlig nivå för hela planområdet. I avsnitt 6 och 7 anges förslag på
lösningar som är mer detaljerade och specifika för vissa områden i planen.
Tabell 4. Erforderlig fördröjningsvolym utifrån planerad bebyggelse och 20 mm
fördröjning.
Yta
Vägar*

A
[m2]

Φi
[-]

Erforderlig magasinsvolym
[m3]

9 600

0,80

150

Flerfamiljshusområde

51 000

0,40

410

Kontorsområde

44 000

0,50

440

4 400

0,45

39

Förskola/bostadsområde

Totalt
110 000
1 040
* Markanvändningarna flerfamiljshus-, kontors- och skolområde inkluderar lokalgator, mindre parkeringar m.m. Denna
vägyta är de lokalgator och större vägar som ligger utanför ovan nämnda markanvändningsområden.
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4.3

Närsalts- och föroreningsbelastning

Föroreningstransport i planområdet har beräknats i Stormtac (2022) med indata i form av
markanvändningsarealer enligt Tabell 2 tillsammans med årsmedelnederbörden för
Stockholm (592 mm). Beräkningarna har gjorts för nuvarande situation samt en framtida
situation utan införande av dagvattenåtgärder.
StormTac är ett beräkningsverktyg som bland annat modellerar halter och belastning av
föroreningar i dagvatten på årsbasis. Modellen bygger på data från både Sverige och
andra delar av världen, främst västra Europa och USA. Föroreningssammansättningen i
dagvatten omfattar i verkligheten stora inom- och mellanårsvariationer, samt stora
geografiska skillnader. Det är därför svårt att ta hänsyn till lokala förutsättningar. Utifrån
denna kunskap är det viktigt att tolka siffror med försiktighet då de inhyser variationer
och osäkerheter. Resultaten presenteras, som tidigare diskuterats, arealnormerade, samt
som intervall utifrån den absoluta osäkerhet som modellen presenterar (generellt +/- 25
till 30 % beroende på ämne).
I framtida planområde förväntas aktiviteterna öka (mer människor, rörelser, bilar m.m.).
Även om hårdgörningsgraden minskar något innebär förändringen i markanvändning från
exempelvis lågintensiva asfaltsytor för upplag till bostadskvarter med lokalgator och
mindre parkeringar att föroreningsbelastningen generellt ökar något. Alla beräknade
förändringar ligger dock inom ett intervall som också kan innebära en minskning.
De fyra ämnen som enligt beräkningarna i första hand riskerar att öka (något högre
siffror) är fosfor, bly, zink och kadmium (Tabell 5). Tre av dessa fyra ämnen är särskilt
viktiga ur recipientperspektiv; fosfor, bly och kadmium, se avsnitt 2.6.3). Det är därför
angeläget att säkerställa att 20-mm kravet medför att föroreningsbelastningen av dessa
ämnen inte ökar, och helst minskar.
Tabell 5. Beräknad föroreningsbelastning från planområdet i nuläget och efter
exploatering. Beräkningarna är genomförda med schablonvärden i Stormtac.
Totalbelastning är angivet som ett intervall utifrån den beräknade absoluta
osäkerheten i Stormtac. Förändringen i belastning markeras med gult om belastning
både kan förväntas öka och minska utifrån beräknade intervall.
Parameter

Nuvarande belastning
Västra Mellersta

Totalt

Framtida belastning
Västra Mellersta

Förändring

Totalt

(+/- %)

0,47–0,86

-10 % till +210 %

3,6–6,3

P

[kg/år/ha]

0,57

0,33

0,28–0,52

0,72

0,62

N

[kg/år/ha]

9,1

5,2

4,6–8,4

5,3

4,7

Pb

[g/år/ha]

43

27

22–43

70

51

40–75
57–110

-57 % till +37 %
-9 % till +240 %

Cu

[g/år/ha]

110

69

55–110

91

78

-46 % till +96 %

Zn

[g/år/ha]

240

170

130–250

380

300

230–430

Cd

[g/år/ha]

1,8

0,9

0,8–1,5

2,3

1,8

1,4–2,6

Cr

[g/år/ha]

38

22

18–34

36

31

22–43

-35 % till +140 %

Ni

[g/år/ha]

31

17

15–28

23

22

16–29

-44 % till +91 %

SS

[kg/år/ha]

240

150

120–230

270

220

170–310

-8 % till +220 %
-6 % till +250 %

-27 % till +150 %
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4.4

Markföroreningar

Det har gjorts en utredning av Iterio gällande markföroreningar inom detaljplanen, både
av nuvarande massor och planerade fyllnadsmassor. Det har inte upptäckts några förhöjda
halter av föroreningar som föranleder att inte rekommendera möjligheten att infiltrera
dagvatten. Infiltration av dagvatten till underliggande mark är positivt för att efterlikna en
mer naturlig hydrologi och bidra till grundvattenbildningen.
På grund av detaljplanens tekniska komplexitet och kravställande från andra aktörer utgår
denna utredning från att alla åtgärdsförslag för dagvatten i kommande avsnitt 6 och 7
anläggs med täta bottnar eller begränsade möjligheter till infiltration. Om det i ett
projekteringsskede skulle visa sig möjligt att infiltrera dagvatten utan att riskera andra
intressen vill vi dock poängtera att detta är önskvärt.
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5

Översikt av föreslagen dagvattenhantering

I kommande avsnitt presenteras föreslagen dagvattenhantering inom detaljplanen.
Åtgärdsförslagen baseras på Solna stads dagvattenstrategi, Ulvsundasjöns
åtgärdsprogram, samt kravet att inte försämra möjligheterna för Ulvsundasjön att uppnå
beslutade miljökvalitetsnormer. Åtgärderna har framarbetats tillsammans med andra
teknikområden, Solna stad och för kvartersmark tillsammans med berörda exploatörer.
I praktiken innebär ovan riktlinjer och krav att dagvatten ska fördröjas i system
dimensionerade för avrinning från hårdgjorda ytor motsvarande 20 mm nederbörd med en
mer långtgående rening än sedimentering. Dagvattenanläggningarna ska implementeras
lokalt, nära källan (så kallade LOD-lösningar) och helst skapa mervärden och baseras på
naturliga processer.
I avsnitt 6 presenteras föreslagen dagvattenhantering på allmän platsmark. För allmän
platsmark finns ytterligare detaljer som hänvisas till PM Förprojektering
dagvattenhantering på allmän platsmark – detaljplan Mälarbanan i Solna stad (WRS,
2022). I avsnitt 7 finns åtgärdsförslag för dagvattenhantering på kvartersmark där
kompletterande information kan finnas hos respektive exploatör. I Bilaga A ges en
översiktlig teknisk beskrivning av de åtgärdsförslag som tas upp i avsnitt 6 och 7.

5.1

Beräkningsmetodik

5.1.1

Åtgärdsnivån 20 millimeter

I kommande avsnitt beräknas i första hand erforderliga volymer och ytor för
dagvattenhantering med Ekvation 2 (avsnitt 4.2). Med hänsyn till lämpliga
avrinningskoefficienter beräknas volymen dagvatten som behöver fördröjas och
magasineras från hårdgjorda ytor när 20 mm nederbörd avrinner från dessa ytor. Denna
volym dagvatten fördelas sedan ut på föreslagna dagvattenlösningar utifrån lämplig
dimensionering av anläggningarna. Var volymen allokeras beror på anläggningstypen.
Exempelvis räknas nedsänkta växtbäddars fördröjningsvolym som skillnaden mellan
växtytan (jorden) och nivån då bäddarna bräddar (t.ex. över en kant eller till en
bräddbrunn) då bäddarna emottar en koncentrerad tillförsel av dagvatten.
Även skelettjordar och makadamdiken tar emot en koncentrerad tillförsel av dagvatten
men har en tillräcklig infiltrationskapacitet i deras ytlager. Här räknas
fördröjningsvolymen som det hålrum som finns i makadamlagret eller skelettjorden.
Även gröna taks fördröjningsvolym är det hålrum som finns i växtsubstratet vari
vegetationen har sina rötter, samt till viss del det dräneringslager som finns undertill.
5.1.2

Åtgärdsnivån 20 millimeter med reducerad våtvolym

För vissa typer av anläggningar kan dock dagvatten både fördröjas i ett ytligt magasin och
i ett poröst filtrerande marklager. Dessutom kan det filtrerande marklagret tömmas på
dagvatten under regnets gång vart eftersom det filtrerar ned genom marken och dräneras
till underliggande mark eller till dagvattenledning. Om alla dessa faktorer medräknas kan
våtytan (ovan mark) reduceras för vissa anläggningar och därmed ta mindre yta i anspråk.
Dock kan denna metod endas tillämpas för växtbäddar, infiltrationsstråk och dränerade
gräsytor. Den kräver dessutom att följande tre villkor gäller:
1. Det finns ett ytligt magasin.
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2. Den huvudsakliga reningen sker i passagen genom ett filtrerande marklager vars
långsiktiga infiltrationshastighet (efter växtetablering) är maximalt 100 mm/h.
3. Filterdjupet har tillräcklig mäktighet för att effektiv rening ska kunna uppnås.
När ytor för dagvattenhantering har varit bristfälliga har denna metodik för reducerad
våtvolym använts om det gällt nämnda typer av dagvattenanläggningar. Det finns ett
beräkningsverktyg för detta på Stockholm Vattens dagvattenhemsida. För beskrivning av
metodiken hänvisas till rapporten Dimensionering av biofilter och regnbäddar för
dagvattenrening - Beräkningsmetodik med teori och exempel (Pramsten, 2021).

6

Förslag till dagvattenhantering på allmän
platsmark

6.1

Tunneltaket, grönstråket och Gröna gatan

Tunneltaket utgörs av ett centralt grönstråk med cykel- och gångstråk samt lokalgator
(Gröna gatan) som sträcker sig ovanpå Mälarbanans överdäckning från Frösundaleden i
väst till tunnelmynningen i öst (Figur 10).

Figur 10. Läget för tunneltaket (inringat med fet röd linje).

På tunneltaket finns möjligheter för en robust och multifunktionell dagvattenhantering.
Längs med hela tunneln finns en stor andel gröna och öppna ytor i det öst-västliga
grönstråk som bryts av torgytor. Mindre lokalgator och GC-vägar löper norr och söder
om grönstråket.
En begränsande faktor är dock mäktigheten på tunnelns överbyggnad. Överbyggnaden
varierar mellan 80 och 120 cm och är i medeltal ungefär 100 cm mäktig. En annan faktor
att ta hänsyn till är att det krävs ett tätt dagvattensystem för den allmänna platsen för att
inte leda ner dagvatten i Trafikverkets fastighet. Överdäckningen innebär att
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fastighetsbildningen, och därigenom gränsen mellan Trafikverkets och Solna stads
fastighet, blir tredimensionell. Trafikverkets fastighet avgränsas uppåt av tunnelns tak av
skyddsbetong och i sidled tre meter ut från tunnelns ytterkanter.
En öppen och grön dagvattenlösning som passar sådana förutsättningar är nedsänkta
växtbäddar. De anläggs med jämna mellanrum i parkens kanter, både i norr och i söder,
med mindre träd, buskar och växter för att omhänderta dagvatten från omkringliggande
hårdgjorda lokalgator, GC-vägar och torgytor vid ”normala” regn.
Totalt behövs cirka 16 växtbäddar längs med grönstråket utifrån gatornas lutning och
möjligheterna att avvattna växtbäddarna. Växtbäddarnas ytbehov varierar mellan 20 och
80 m2 beroende på tillrinningsområdets storlek och karaktär. Totalt behöver cirka 590 m2
nedsänkta växtbäddar anläggas på tunneltaket. Se placering och ytbehov av växtbäddarna
i Figur 11 eller i Bilaga 4. Läs mer om nedsänkta växtbäddars tekniska utformning i
Bilaga A (s. 83).
Det är viktigt att skeva de dagvattenalstrande gatorna mot insläppen till växtbäddarna. På
tunneltaket lutar lokalgatorna ungefär 1 % in mot växtbäddarna och grönstråken.
Insläppsanordningen kan se ut på olika sätt, men bör ha en grovavskiljande funktion
innan vattnet leds in till växtbädden. Exempelvis kan det vara en rännstensbrunn som via
en ledning med galler avvattnar gatan (Figur 12) eller en spygattbrunn med
sedimentationskar (Figur 13). Inloppsanordningen behöver kunna sprida vattnet över hela
växtbädden för att motverka erosion. Därför är det också viktigt att växtbädden anläggs
med en plan överyta.
På tunneltaket ska växtbäddarna vara nedsänkta cirka 20 cm från omgivande kantsten
eller liknande avgränsning (i de fall överbyggnaden på tunneltaket är mindre mäktig, ned
mot 80–90 cm, kan en nedsänkning på 15 cm vara tillräcklig). Dagvattnet sprids över hela
växtbädden och kan alltså resultera i en maximalt 20 cm stående vattenyta innan vattnet
bräddar till dagvattennätet, via exempelvis en kupolbrunn. Bädden planteras med
torktåliga växter och anläggs med en sandbaserad jord med tillräcklig
infiltrationskapacitet. Ytan kan även täckas med ett lager grus för att motverka erosion
och minska avdunstningen på sommaren.
Dagvattnet kan då infiltrera genom växtsubstratet för rening och samlas upp i ett
dränerande lager i botten. Den nedsänkta växtbädden förses med en tät botten,
exempelvis bentonitlera eller geomembran. Dagvattnet avleds från dränlagret med en
dränledning 110 mm PE som ansluts till en tät dagvattenledning 160 mm PP utanför
växtbädden. Den täta ledningen ligger ovanpå tunneltakets skyddsbetong i ett lager med
lättfyllning och ansluter till dagvattenledningar 200 mm PP som anläggs i det utrymme på
tre meter som skjuter ut från sidan av tunnelkonstruktionen. Dessa tre meter är ett
skyddsområde som ingår i Trafikverkets fastighet och som görs tillgängligt för eventuellt
underhåll av tunnelkonstruktionen och förses därför med ett icke tjälskjutande material.
Åtkomst till dagvattenledning regleras därför förslagsvis genom U-områden och i
exploateringsavtal. Ovan beskrivna avledning av dagvatten sker på självfall då
tunneltakets skyddsbetong lutar cirka 1 % ut mot kanterna likt ett sadeltak. Se Figur 14.
De nedsänkta växtbäddarna för dagvattenhantering anläggs i kanten mellan lokalgatorna
och grönstråket. Grönstråket är den del som består av ”växtbädd för buskar/gräs” och
”stenmjölsyta” i Figur 14. Denna yta är till stor del genomsläpplig och anses därför kunna
omhänderta det regn som faller ovanpå ytan. I botten av grönstråket, i lågpunkterna
närmast de nedsänkta växtbäddarna, läggs dräneringsledningar för att avleda det vatten
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som infiltrerar ned genom grönstråket. Detta görs för att undvika att vattnet diffust skulle
infiltrera ner i Trafikverkets tunnelfyllning. Grönstråkets dränledningar ansluter sedan till
samma dagvattenledningar som för de nedsänkta växtbäddarna. Då vatten tillåts infiltrera
ner genom tunnelns överbyggnad under grönstråket är det viktigt i ett anläggningsskede
att näringsinnehållet i dessa massor är begränsat för att undvika näringsläckage.
Då grönstråket är lätt nedsänkt i förhållande till omgivande mark kan det vid kraftiga regn
tillfälligt tillåtas att överdämmas för att undvika skador på omkringliggande bebyggelse.
På så vis fungerar även grönstråket som en skyfallsåtgärd.

Figur 11. Ytor och placering av växtbäddar (mörkare gröna polygoner) på tunneltaket.
Det visas även föreslagen dragning av dräneringsledningar (streckade vinröda linjer),
dagvattenledningar (heldragna lila linjer) och ytavrinning (blåa pilar). Ovan: västra
delen. Nedan: östra delen. Skisserna finns i större format i Bilaga 4.
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Figur 12. Exempel på inloppslösning till skelettjord eller nedsänkt växtbädd.
Rännstensbrunnen kan även placeras i höjd med vägen så länge tillräckligt med fall
finns till bädden.

Figur 13. Exempel på inlopp till växtbädd via en spygattbrunn med sedimentationskar
som gör att sediment ansamlas i karet utan behov av att rensa i själva växtbädden.
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Figur 14. Sektion av tunneltaket (AJ Landskap) som visar den principiella
dagvattenhanteringen på tunneltaket. Sektionen visar norra delen av tunneltaket men
södra delen är i princip en spegelbild med grönstråket i mitten (stenmjölsytan).
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6.1.1

Nedsänkta växtbäddar som farthinder

På tunneltaket ser vi även möjlighet att använda nedsänkta växtbäddar i gata som
hastighetsdämpande åtgärder, exempelvis vid övergångsställen (Figur 15). De växtbäddar
som är utritade i Figur 11/Bilaga 4 skulle därför i ett senare skede kunna flyttas ut helt
eller delvis i gatan för att skapa en enfilig passage som fartsänkande åtgärd.

Figur 15. Nedsänkta växtbäddar på Öringevägen i Tyresö som även fungerar som
farthinder vid ett övergångsställe.

6.2

Vägar, angöringsytor, gång- och cykelbanor

Allmän platsmark i urbana områden utgörs traditionellt sett av ytor med hög
hårdgörningsgrad som alstrar stora volymer dagvatten, oftast med högre föroreningshalter
än dagvatten från kvartersmark. Biltrafiken är en stor källa till föroreningar i dagvatten,
varför åtgärder vid vägar, gator, parkeringar och angöringsytor är viktiga för att minska
belastningen till recipient.
I planområdet planeras en stor andel av lokalgatorna anläggas med trädalléer. I den täta
staden behöver träden ofta anläggas i skelettjord för att de ska få tillräcklig tillförsel av
vatten, möjliggöra utbyte av syrgas och koldioxid samt för att skapa utrymme för
rotbildning. Skelettjordar gör oftast träd i stadsmiljö mer vitala och skapar samtidigt en
möjlighet att rena och fördröja dagvattnet. Skelettjordar används därför för många av de
träd utmed gator i planområdet som inte ligger på tunneltaket. På någon enstaka plats
föreslås istället en nedsänkt växtbädd eller grönyta. Längs med en gata används också
makadamdike istället för skelettjordar på grund av platsbrist. En sammanfattning av
föreslagna åtgärder i gata från avsnitt 6.2.1 till 6.2.7 finns i Tabell 6.
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Tabell 6. Sammanfattning av föreslagna dagvattenlösningar för gata, angöring, gångoch cykelvägar.
Erforderlig yta (m2)
eller antal (st.)

Område

Dagvattenlösning

Gata 1 och 3–7

Skelettjord i gata 1 för allt dagvatten,
planerat 2040 m2.

870 m2

13 st. kompletterande träd i
skelettjord i gata 3, 4, 5 och 6

-

Träd i skelettjord längs med angöring

3 st.

Nedsänkt (0,2 m) grönyta

34 m2

Ankdammsgatan

Träd i skelettjord längs med gata och
bredvid angöringsytor, planerat
530 m2.

410 m2

Gata 8

Träd i skelettjord längs vid
angöringsytor

13 st.

Nedsänkt växtbädd vid vändplan

50 m2

Ekensbergsvägen mellan
Sturegatan och Cirkusgränd

Träd i skelettjord*

23 st.

Ekensbergsvägen norra

Makadamdike 1,4 m djupt, mellan gata
och GC-väg

100 m2

Englundavägen och gata 10

Träd i skelettjord vid angöringsytor och
vid cykelparkeringar

11 st.

Nedsänkt (0,2 m) växtbädd i Torget

190 m2

Gata 2 och Oskarsrogatan

* Gatusträckning projekteras och anläggs av Trafikverket. Därför har endast en schablonmässig beräkning av
behov för omhändertagande av dagvatten beräknats.

För kommande skisser i plan i avsnitt 6.2.1 till 6.2.7 används följande teckenförklaring:

6.2.1

Gata 1 och 3–7

Gatorna 3–7 är tvärgator till Gröna gatan på tunneltaket och löper i princip i nord-sydlig
riktning för att ansluta till den större Gata 1 som löper i öst-västlig riktning (Figur 16).
Höjdsättningen är sådan att Gata 7 lutar nordost mot Gröna gatan till en lågpunkt i
korsningen Gata 7/Gata 6. Gata 6, 5, 4 och 3 lutar sedan ned mot Gata 1 med ökande
lutning från väst till öst; Gata 6 lutar 0,7 % och Gata 3 lutar 7,1 %. Gata 1 avrinner mot
en lågpunkt i sydost. I Bilaga 3a och Bilaga 3b finns karteringar över framtida
ytavrinning i delområdena Väst och Mitt.
På tvärgator 4, 5, 6 och 7 anläggs gatuplanteringar av träd med undervegetation i form av
buskar på ena sidan av gatan. De kommer inte vara nedsänkta och inräknas därför inte i
dagvattenhanteringen. Dock är ytorna själva gröna och genomsläppliga och kan därmed
hantera det regn som faller på själva ytan och säkerligen ta emot visst vägdagvatten
beroende på planteringarnas utformning.
Längs med gata 3, 4, 5 och 6 anläggs fyra träd per gata, totalt 16 stycken, utmed
angöringsytorna på andra sidan gatan från gatuplanteringarna med undervegetation.
Träden anläggs i skelettjord för trädens vitalitet men medräknas inte i den erforderliga
fördröjningsvolym som krävs enligt åtgärdsnivån på 20 mm. Detta då framför allt gata 3
och 4 och delvis gata 5 har relativt brant gatulutning och vägdagvattnet från dessa gator
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avrinner snabbt ned mot gata 1. Däremot kan säkerligen träden emotta en viss del
vägdagvatten och kan ses medföra en säkerhetsmarginal för dagvattenhanteringen. Allt
dagvatten från gata 3–7 och gata 1 med omgivande hårdgjorda ytor beräknas istället
omhändertas i trädalléer i skelettjord utmed gata 1.

Figur 16. Lägena för Gata 1 och Gata 3–7 (gatunamnen är inringade med feta röda
linjer).

Skelettjordar består i princip av lager med olika porösa makadamfraktioner som
trädrötterna kan växa ut i. I denna plan planeras så kallade luftiga skelettjordar anläggas
där makadamlagrena hålls luftiga (jord/kompost spolas inte ned i makadamlagren).
Istället blandas porös biokol som tillgängliggör näring till träden. Detta gör att
tomrummet i skelettjorden uppgår till ungefär en tredjedel, vilket skapar större volymer
för dagvattenhantering. En vanlig tumregel är att 15 m3 skelettjord krävs per träd, vilket
skapar en dagvattenvolym på 5 m3/träd. Se en teknisk beskrivning av skelettjordar i
Bilaga A.
Trädplanteringarna i gata 1 kommer att ligga i stråk, likt Figur 17, vilket är en fördel för
att skapa större sammanhängande dagvattenvolymer. En typisk sektion i gata 1 består av
2,5 m angöring/parkering, 6,5 m gata och 1,6 m cykelväg. Det innebär att det krävs ett
träd planterat i luftig skelettjord var 30:e löpmeter gata för att omhänderta 20 mm
avrinning från den gatan. I situationsplanen (AJ Landskap 2022-04-29) är träden längs
med skelettjordsparkeringarna utplacerade var tionde löpmeter. Dessutom anläggs
skelettjordarna i gata 1 från cykelvägens kant ända in till fastighetsgränsen för kvarter C,
D, E, F och G, under gångbanan (se Figur 18). Detta skapar extra volymer skelettjord
som därmed med marginal även kan omhänderta tillkommande vägdagvatten från
tvärgatorna 3–7.

Dagvattenutredning för detaljplan ombyggnation av Mälarbanan i Solna kommun, WRS AB
2022-06-15
35 (89)

Figur 17. Anläggandet av luftig skelettjord. Det grova skärvlagret har precis lagts.
Trädgropsfundamenten sticker upp.

Figur 18. Del av sektion av gata 1 med träd planterade i skelettjord under markytan
från kanten av cykelbanan hela vägen in till kvartersgräns, under gångvägen.
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Totalt utgör de hårdgjorda ytorna med gata, parkering, gång- och cykelväg i gata 1 cirka
11 100 m2. Ytterligare 7 100 m2 hårdgjorda ytor alstrar dagvatten från gata 3–7.
Tillsammans skapar detta en erforderlig fördröjningsvolym på 290 m3.
Skelettjordsgroparna anläggs ungefär en meter djupa, vilket gör att totalt 870 m2
skelettjord behöver anläggas för att omhänderta 20 mm. I situationsplanen (AJ Landskap
2022-04-29) är det planerat totalt 2 040 m2 luftig skelettjord längs med gata 1 (Figur 19),
som då med god marginal uppfyller stadens åtgärdsnivå.
För att dagvattnet ska nå skelettjorden är det viktigt att skeva vägar och andra hårdgjorda
ytor mot insläppen, alternativ leda in vattnet från andra sidan vägen genom vägkroppen
till skelettjorden om gatan är bomberad. Innan dagvattnet når anläggningen bör det
passera en grovavskiljare, exempelvis ett galler eller sedimentationskar (Figur 12 och
Figur 13, s. 31), på samma sätt som för växtbäddarna.
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Figur 19. Dagvattenhantering för gata 1 och 3–7. Ovan: västra delen. Nedan: östra
delen. Trädalléer i skelettjord planteras utmed gata 1. Enstaka träd planteras även i
skelettjord på gata 3–6 (nr. 76–88).
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6.2.2

Gata 2 och Oskarsrogatan

Gata 2 löper nedanför kvarter G i nord-sydlig riktning och möter Oskarsrogatan som
kommer från öst. Där gatorna möts ligger Vattenfalls nätstation, nedanför en kraftigare
slänt från gatuplan. Norr om gatan, vid tunnelmynningen ska Trafikverket ha tillgång till
en räddningsyta, som därför behöver vara tillgänglig för exempelvis uppställning av
räddningsfordon. Öster om Vattenfalls nätstation planeras ett svackdike/nedsänkt grönyta
som ska fungera som skyfallsmagasin (Figur 20). Oskarsrogatans lågpunkt ligger därför
vid svackdikets inlopp i norr.
Räddningsyta

Svackdike för skyfall

Figur 20. Lägena för Gata 2 och Oskarsrogatan (gatunamnen är inringade med feta
röda linjer).

Dessa två gator får ingen större publik utformning eller gestaltning. Gata 2 ligger nästan
tio meter nedanför tunneltaket, ”Terrassen” (som nås via en trappa), och förses med en
stödmur på östra sidan för att inte leda ner skyfall eller dagvatten mot Vattenfalls station.
Gatan behöver endast omhänderta dagvatten från hårdgjorda ytor vid gatan, totalt 700 m2.
Detta görs med tre stycken träd planterade i luftig skelettjord utmed parkeringsytan på
gatans västra sida (Figur 21).
Till lågpunkten i Oskarsrogatan, intill inloppet till svackdiket för skyfall, leds dagvatten
från cirka 1 200 m2 hårdgjorda ytor. Här föreslås dagvattnet ledas till en enklare nedsänkt
grönyta med infiltrerbar överyta. Grönytan anläggs på norra sidan om gatan mittemot
svackdiket (Figur 21), och sänks ned så att den i medeltal kan fyllas till 0,2 m med
dagvatten. Ytan behöver då vara cirka 35 m2 stor baserat på beräkningar med reducerad
våtvolym (se avsnitt 5.1.2). Gräs besås på en luftig sandbaserad jord som maximalt får ha
en infiltrationskapacitet på 100 mm/h. Dagvattnet kan efter infiltration tillåtas perkolera
ner till underliggande mark, alternativ dräneras till dagvattennätet via ett dränlager med
makadam och dränledning. Då gatan förses med kantsten behöver intag till grönytan ske
med inloppsanordning, exempelvis rännstensbrunnar. Läs mer om infiltration i grönytor i
Bilaga A.
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Figur 21. Dagvattenhantering för gata 2 och Oskarsrogatan med träd i skelettjord (nr.
89–91) och infiltration i nedsänkt grönyta (nr. 92).
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6.2.3

Framnäsgatan och Ankdammsgatan

Norr om tunneltaket och grönstråket kommer en ny väg ansluta till Framnäsbacken och
Ankdammsgatan som löper i öst-västligt riktning (Figur 22). På dessa gator planeras
trädalléer längs med gatan planterade i luftig skelettjord. Norr om kvarter H/I, på den nya
gatan och Framnäsbacken, kommer planteringarna placeras på den södra sidan, mellan
bil- och cykelväg. Längre österut på Ankdammsgatan planteras träden i skelettjord under
cykelparkeringar och längs med parkeringsplatser på gatans norra sida (Figur 23).
Gatorna med omgivande hårdgjorda ytor alstrar dagvatten från cirka 8 600 m2. Med en
avrinningskoefficient på 0,8 för gata, parkering, gång- och cykelvägar behöver knappt
140 m3 dagvatten renas och fördröjas i lokala dagvattenanläggningar. Detta görs just i
skelettjordarna, som totalt planeras på en yta av 530 m2: Med ett anläggningsdjup på 1 m
kan skelettjordarna magasinera 170 m3 dagvatten och därmed uppfylla stadens
åtgärdsnivå på 20 mm med viss marginal.
Gatorna skevas åt det håll skelettjordarna befinner sig på för att ytledes leda
vägdagvattnet till anläggningarna.

Figur 22. Läget för Ankdammsgatan (gatunamnet är inringat med fet röd linje).
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Figur 23. Dagvattenhantering för gatorna norr om grönstråket; en ny gata, del av
Framnäsbacken och del av Ankdammsgatan, med trädalléer planterade i skelettjord.
Ovan: västra delen. Mitt: mellersta delen. Nedan: östra delen.
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6.2.4

Gata 8

Gata 8 löper nordväst-sydost, mellan kvarter L, M, N och Mälarbanan. Bilvägen är
tvåfilig och 6,5 m bred men blir 3,25 m bred och enfilig längs med en sträcka där
Trafikverkets trågkant är bredare för att göra plats för ett teknikhus (Figur 24).

Teknikhus

Figur 24. Läget för Gata 8 (gatunamnet är inringat med fet röd linje).

Gaturummet är smalt och det har varit problematiskt att göra plats för all infrastruktur i
den allmänna platsmarken. Det innebär att dagvattenåtgärderna hör behöver vara
platseffektiva. Det bedöms ändå vara möjligt att mestadels omhänderta dagvattnet med
träd i luftig skelettjord som anläggs omlott med parkering i angöringsytor på gatusidan
närmast kvarter L, M och N. Totalt tillrinner dagvatten från 1 970 m2 hårdgjorda ytor
utmed gata 8 fram till sektionen där vägen blir enfilig. Detta dagvatten leds till träd i
skelettjord som placeras omlott med de angöringsytor som planeras närmast
kvartersmarken. Det erforderliga volymbehovet för att omhänderta 20 mm motsvarar
drygt sex träd men på sträckan har nio stycken träd placerats ut då det finns risk att
växtfundamenten för träden blir något mindre i detta område. På sträckan sydost om den
enfiliga vägsträckan placeras ytterligare fyra träd i skelettjord som får en tillrinningsyta
på cirka 1 060 m2 gata, gång- och cykelväg.
Mellan kvarter M och N anläggs en vändplan för trafik. Vändplanen i sig utgör en
lågpunkt. Här föreslås en enklare nedsänkt växtbädd för att omhänderta dagvatten från
cirka 1 790 m2 tillrinningsyta. Här har metoden för reducerad våtvolym använts (se
avsnitt 5.1.2). Då krävs att växtbädden är 50 m2 stor om den sänks ned 0,2 m. Om det
finns möjlighet att utöka den ytliga våtvolymen till 0,3 meters djup kan växtbäddens yta
minska till drygt 40 m2 istället (Figur 25).
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Figur 25. Dagvattenhantering för gata med träd planterade i skelettjord (nr. 18–30)
och en nedsänkt växtbädd intill trågkanten (nr. 17). Ovan: västra delen. Nedan: östra
delen.
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6.2.5

Ekensbergsvägen mellan Sturegatan och Cirkusgränd

Sträckan Ekensbergsvägen mellan Sturegatan och Cirkusgränd skall projekteras och
byggas av Trafikverket (Figur 26). Den ingår alltså inte i denna utredning för Solna stad.

Figur 26. Ekensbergsvägen, sträckan mellan Sturegatan och Cirkusgränd, är inringat i
rött.
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6.2.6

Ekensbergsvägen norra

Den norra delen av Ekensbergsvägen (Figur 27) ingår i förprojekteringen av allmän
platsmark, till skillnad från Ekensbergsvägens sträckning mellan Cirkusgränd och
Sturegatan som alltså projekteras av Trafikverket. Likt resterande sträckning av vägen är
utrymmet mellan bilväg och cykelväg begränsat. Bredden varierar mellan 1,0 och 2,2
meter. För att skapa utrymme för hantering av dagvatten föreslås här därför ett
makadamdike i utrymmet mellan just gata och cykelväg. Träd i skelettjord är troligen
också genomförbart om växtfundamentet kan sträcka sig in under cykelvägen men
troligen väljs andra dagvattenlösningar då vägen inte har samma karaktär av lokalgata
som exempelvis gata 1 (se avsnitt 6.2.1), där träd i skelettjord anläggs längs med hela
vägens sträckning.
Makadamdiken kan fördröja och avleda dagvatten, och har potential att bidra med viss
rening. De kan utformas på flera sätt och anläggs ofta i anslutning till gator, vägar och
parkeringar. En fördel med makadamdiken är att de kräver mindre utrymme än
exempelvis svackdiken eller infiltrationsstråk. Se principutformning av makadamdiken i
Bilaga A.
I detta fall finns ungefär 110 m2 yta tillgängligt för makadamdiket längs med
Ekensbergsvägen norr om Sturegatan. Utformningen av ytan i norra delen av planområdet
är inte helt fastställd men det antas här att den utgörs av hårdgjorda ytor. Totalt blir då
tillrinningsområdet 2 300 m2, vilket motsvarar en fördröjningsvolym på 46 m3 dagvatten.
Då makadamdiken är något smalare i botten – minsta rekommenderade bottenbredd är
0,5 m – behöver dikesdjupet vara cirka 1,5–1,6 meter. Det är något djupare är normalt.
Alternativt kan makadamdiket vara något grundare om det skapas mer plats för
anläggningen i den norra delen av planområdet som delvis inte är förprojekterat (Figur
29). Makadamdiken anläggs ofta med någon slags genomsläpplig gräsarmering i
marknivå, exempelvis av betonghålsten (Figur 28). Diket behöver också vara något
nedsänkt i förhållande till omkringliggande ytor för att dagvattnet ska ledas dit.

Figur 27. Läget för Ekensbergsvägen norra (gatunamnet är inringat med fet röd linje).
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Figur 28. Makadamdike på parkeringsplats där gräsarmering av betonghålsten lagts i
överytan.

Figur 29. Dagvattenhantering för norra Ekensbergsvägen med makadamdike mellan
gata och cykelväg.
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6.2.7

Englundavägen

Englundavägen går på östra sidan Kafferosteriet i planområdets norra del (Figur 30).
Vägen sluttar svagt åt sydväst, ner mot det som kallas ”Torget” och mot den gångbro som
leder över Mälarbanan för anslutning till den nya stationen och plattformarna. Även
lokalgatorna som omgärdar kvarter K sluttar ned mot Torget.

Figur 30. Englundavägens läge (gatunamnet inringat med fet röd linje).

Totalt skapas ett cirka 5 400 m2 stort lokalt tillrinningsområde. Dagvattenhanteringen här
fördelas på träd i skelettjord längs med gatan och vid cykelparkeringar, samt på en
nedsänkt växtbädd i Torget. Torget består till ungefär hälften av en nedsänkt torgyta med
ett underliggande skyfallsmagasin. Den nedsänkta torgytan kommer att motta ytlig
avrinning från skyfall och leda ner detta i magasinet under mark vid behov. Vatten avleds
dock först till den nedsänkta växtbädden i norra delen av torgytan för omhändertagande
av dagvatten (Figur 31). Först när växtbädden bräddar leds vatten ner i skyfallsmagasinet.
Växtbädden är knappt 190 m2 och har kapacitet att motta dagvatten från cirka 2 300 m2
gata.
För tillrinning från övriga 3 100 m2 kompletteras dagvattenhanteringen i området med
ytterligare träd i skelettjord. Träd kommer att planteras i lokalgatan precis väster om
kvarter K. Tre stycken träd krävs för dagvattenhanteringen men troligen blir det fler.
Ytterligare fyra träd i skelettjord placeras vid cykelställ på andra sidan gatan från Torget.
Minst fyra träd i skelettjord krävs även i angöringsytorna som finns på ömse sida
Englundavägen. Totalt krävs alltså elva träd i skelettjord tillsammans med den nedsänkta
växtbädden i torget för att nå åtgärdsnivån på 20 mm (Figur 32).
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Figur 31. Sektion av Torget, intill kvarter K, kafferosteriet och Englundavägen. Torget
består av en nedsänkt torgyta och en ytterligare nedsänkt växtbädd. Under gångväg
och torgyta ligger ett underjordiskt skyfallsmagasin.

Figur 32. Dagvattenhantering för Englundavägen med träd i skelettjord (nr. 65–75)
och en nedsänkt växtbädd (nr. 64) i norra delen av Torget.

6.3

Tvärbanan

Tvärbanan skär igenom planens norra del och löper i sydvästlig-nordostlig riktning innan
den svänger av 90 grader bakom Kafferosteriet (Figur 33). Den exakta uppbyggnaden av
tvärbanan är inte känd men spåret löper genom planområdet upphöjt från omgivande
mark (Figur 34). Där tvärbanan är upphöjd och inte löper i gatan byggs banvallen troligen
upp av spårballast och underballast, som ligger under räls och slipers. Spårballasten
består normalt av ett 600–700 mm tjockt lager av makadam utan nollfraktion. Den kan i
sin tur vara underbyggd av cirka 400 mm underballast av krossmaterial som kan innehålla
nollfraktion.
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Spårballasten antas ha en porositet på cirka 0,3 och kan därmed utjämna cirka 200 mm
nederbörd, det vill säga tiofalt stadens åtgärdsnivå. Dessutom erhålls en viss fördröjning
av regnvattnet då underballastens begränsade infiltrationskapacitet gör att dagvattnet
långsammare infiltrerar ner genom banvallen ner till dräneringsskiktet.
Ur reningssynpunkt kan det antas att filtreringen som sker genom makadambädden
motsvarar en ungefärlig reningsgrad av ett makadamdike.

Figur 33. Tvärbanans läge (inringat med fet röd linje).

Figur 34. Tvärbanan i planens norra del, nuvarande utformning. Foto: Google Maps
Streetview.
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7

Förslag till dagvattenhantering på
kvartersmark

Totalt i planen bildas 13 fastigheter som möjliggör för byggnation av bostäder, kontor,
centrum, förskola och parkeringsgarage. Totalt kommer dessa fastigheter utvecklas av tre
olika exploatörer; Skanska, Fabege och Humlegården. I Tabell 7 nedan sammanfattas
vilka kvarter som utvecklas av vilka exploatörer samt vilken byggnation som plankartan
möjliggör. För en översikt i plan hänvisas till översiktskartan i Figur 4 och strukturplanen
i Figur 9.
Tabell 7. Sammanfattning av exploateringen av planens 13 olika
fastigheter/kvartersmark med dess användning av mark och vatten för kvartersmark
(PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.) enligt plankartan (AIX 2022-04-26).

Humlegården

Fabege

Skanska

Exploatör

7.1

Kvarter

Användning av kvartersmark

J

Skola, bostadsgård får anläggas på tak, bostäder, centrum

C

Bostäder, centrum, parkeringsgarage

D

Bostäder, centrum, parkeringsgarage

E

Bostäder, centrum, parkeringsgarage

F

Bostäder, centrum, parkeringsgarage

H/I

Bostäder, centrum

A

Kontor, centrum, (elnätsstation)

B

Kontor, centrum, parkeringsgarage

G

Bostäder, centrum, parkeringsgarage, (elnätsstation)

K

Kontor, centrum, parkeringsgarage

L

Kontor, centrum, parkeringsgarage

M

Kontor, centrum, parkeringsgarage

N

Kontor, centrum, parkeringsgarage

Dagvattenhantering generellt på kvartersmark

En sammanfattning av principiella lösningar för kvartersmark beskrivs nedan. De
framtagna åtgärderna redovisas sedan för kvarteren som Skanska exploaterar i avsnitt 7.2,
Fabege i avsnitt 7.3 och slutligen Humlegården i avsnitt 7.4.
7.1.1

Bostadsområden

Inom bostadsområden är ofta växtbäddar eller liknande åtgärder lämpliga lösningar för
dagvattenhanteringen. De tillför grönska till kvarteret och kan i regel integreras väl på
exempelvis en innergård. På innergårdar kan de i lokala lågpunkter kompletteras med
nedsänkta grönytor eller ytor med genomsläpplig beläggning, exempelvis grus, hålstensbeläggning eller marksten med genomsläppliga fogar beroende på gårdens karaktär och
utformning. Det är belagt att nedsänkta växtbäddar, om de anläggs och dimensioneras
rätt, har god kapacitet att fördröja dagvatten och rena både partikulära och lösta
föroreningar i vattnet.
I vissa områden är gårdarna mindre och då krävs ofta alternativ eller kompletterande
fördröjning av dagvatten på taken. Här är så kallade gröna tak ett bra alternativ. Gröna tak
finns i många utformningar, allt från tunnare sedumtak som är några centimeter tjocka,
till mäktigare ängstak med örter och vedartade perenner med 15–30 centimeters djup.
Med 60 centimeters tjocklek eller mer kan även buskar och mindre träd trivas. Det är
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viktigt att de vegetationsbeklädda taken anläggs med växter som tål näringsfattig jord för
att undvika att bidra med näringsämnen i avrinningen från taken. Gröna tak ska främst ses
som fördröjningsåtgärd då regnvattnet som faller på taken får ses som relativt
föroreningsfritt bortsett från viss atmosfärisk deposition.
7.1.2

Kontorsområden

Generellt har kontorsområden mer ”kompakt” karaktär än bostadsområden med mindre
innergårdar och ytor. Växtbäddar fungerar även här bra då de kan göras yteffektiva. I
flera av kvarteren som ska utvecklas för kontor har metodiken för reducerad våtvolym
använts (se avsnitt 5.1.2) då det varit brist på yta för dagvattenhantering. På så sätt kan
växtbäddarna anläggas med något mindre yta än om de dimensioneras för
omhändertagande av 20 mm nederbörd enbart i det ytliga magasinet.
Även olika typer av genomsläpplig beläggning med underliggande magasin av
exempelvis makadam får anses som en lämplig lösning för kontorsområden. Ytbehovet
här kan ses som noll då ytan ändå behöver beläggas. Det blir då snarare en kostnads- och
utformningsfråga. I denna detaljplan har dock exploatörerna valt att inte gå vidare med
genomsläppliga beläggningar specifikt som dagvattenåtgärd.
7.1.3

Växtbäddar nedsänkta mer än 0,2 m i marknivå

I kommande avsnitt föreslås nedsänkta växtbäddar som åtgärd för hantering av dagvatten
på flera fastigheter med bostäder och kontor. I många fall planeras dessa nedsänkta cirka
0,3 meter. Enligt Boverkets byggregler (BBR) kan det vara nödvändigt att alla växtbäddar
med ett djup på mer än 0,2 meter i förhållande till marknivå förses med ett
tillfredsställande skydd mot barnolycksfall (drunkning). Växtbäddar som är upphöjda i
förhållande till marknivå behöver inte förses med skydd.
Enligt BBR (2011:6) avsnitt 8:95 ska ”brunnar, bassänger och liknande anläggningar ha
de säkerhetsanordningar som behövs […] Skyddet mot barnolycksfall är särskilt viktigt.”
Följande avsnitt 8:951 anger att ”en fast plaskdamm eller motsvarande med maximalt
0,2 meters vattendjup behöver dock inte ha något särskilt skydd.”
Lämpliga skyddsanordningar kan exempelvis vara ”Ett staket som är minst 0,9 meter
högt och som barn inte kan krypa under eller klättra över,” en skyddstäckning eller ett
skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd (Boverket, 2018).

7.2

Skanska

För dagvattenhanteringen i kvarteren C, D, E, F, I/H och J har principer för
dagvattenhanteringen utarbetats tillsammans med Skanska och Kod arkitekter. Underlag
har inhämtats från förslagen dagvattenhantering och takplan (Kod arkitekter, 2022).
Sammanfattningsvis använder sig kvarter C, D, E och F av liknande principer. Takvatten
som kan ledas in till bostadsgårdarna omhändertas i nedsänkta växtbäddar. Dessa sänks
ned 0,3 m förhållande till marknivån och kan då behövas förses med skydd mot
olycksfall, se avsnitt 7.1.3. Resterande takvatten leds till upphöjda växtbäddar längs med
fasaden i förgårdsmark. Huskropparna för dessa kvarter har justerats så att det finns cirka
en meter förgårdsmark mellan fasad och fastighetsgräns. Utav denna förgårdsmark kan
ungefär hälften av ytan användas för dagvattenhantering då den andra hälften försvinner
till entréer med mera.

Dagvattenutredning för detaljplan ombyggnation av Mälarbanan i Solna kommun, WRS AB
2022-06-15
52 (89)

För kvarter H/I finns tillräckliga ytor med förgårdsmark inom fastighetsgräns för
nedsänkta växtbäddar och eventuellt infiltrerbara gräsytor. I kvarter J kommer
dagvattenanläggningarna att anpassas utifrån förskolan som planeras där. Exploatören har
valt att inte använda sig av gröna tak.
En sammanfattning av föreslagen dagvattenhantering presenteras i Tabell 8.
Tabell 8. Sammanfattning av föreslagen dagvattenhantering för Skanskas exploatering
av kvarter J, C, D, E, F och I/H. För varje kvarter betyder ”innergård” att dagvattnet
leds mot och omhändertas inne på bostadsgården. ”Förgårdsmark” betyder att
takvatten leds mot och omhändertas på förgårdsmarken intill husfasaden mot allmän
platsmark. ”Terrass” innebär att takdagvatten leds mot takterrasser. Alla växtbäddar i
tabellen antas ha en ytligt fördröjningsvolym på 0,3 m.
Ytor (m2)

Avr.koeff. (φ)

Tak

Innergård
el. dyl.

0,9

0,45

1 130

1 130

Tot. red.
area
Dagvattenhantering

Ytbehov
(m2)

1 530

Nedsänkta växtbäddar

100

590

Upphöjda växtbäddar

40

2 870

Nedsänkta växtbäddar

190

930

Upphöjda växtbäddar

60

2 830

Nedsänkta växtbäddar

190

570

Upphöjda växtbäddar

40

2 520

Nedsänkta växtbäddar

170

720

Upphöjda växtbäddar

50

Kvarter C
Innergård
Förgårdsmark

650

Kvarter D
Innergård

2 150

Förgårdsmark

1 030

2 070

Kvarter E
Innergård
Förgårdsmark

2 320

1 660

640

Kvarter F
Innergård
Förgårdsmark

1 790

2 030

800

Kvarter I/H
Gårdsmark

180

770

Nedsänkta växtbäddar

50

Terrass väst

740

1 350

670

Växtbäddar på takterrass

45

Terrass mitt

820

740

Växtbäddar på takterrass

50

Terrass öst

740

670

Växtbäddar på takterrass

45

Servitut

240

220

Ev. växtbädd i trappa

15

100

90

Upphöjda växtbäddar (0,3 m)
intill terrassen

6

530

480

Upphöjda växtbäddar (0,3 m)
intill husfasad

32

Kompletteras ev. med
genomsläppliga lekytor samt
tunnor, rännor och ”dammar”
för lek och lärande

-

Upphöjda växtbäddar (0,3 m)
intill husfasad

21

Kvarter J
Förskola

Bostäder

350

320
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7.2.1

Kvarter C, D, E och F

Som beskrivits tidigare bygger dagvattenhanteringen i kvarter C, D E och F på liknande
principer. Kvarteren har huskroppar vars fasader löper längs större delen av lokalgatorna
och de inrymmer en centralt belägen gårdsplan. Huskropparna i söder förses med
takterrasser medan taken för bostadshusen i väst, norr och öst förses med sadeltak.
Kvarter C höjdsätts så att skyfall kan avledas österut från gården mot gata 6 medan
kvarter D, E och F har trappor eller portiker i söder mot gata 1. Se Figur 35 och Figur 37
för planritningar samt Figur 36 och Figur 38 för fasadgestaltning och taktyper.
Gällande dagvattenhanteringen omhändertas dagvatten från innergårdarna och de tak som
lutar in mot gårdarna i nedsänkta växtbäddar placerade på innergårdarna. Detaljerad
höjdsättning av innergårdarna är inte gjord ännu, men förslagsvis placeras växtbäddarna i
lokala lågpunkter inne på gården, antingen vid fasad eller i en grönyta. Växtbäddarna kan
integreras i gårdens utformning och grönska. De kan vara nedsänkta i marken och
efterlikna traditionella rabatter eller upphöjda från marknivån likt planteringslådor
beroende på gestaltningen av gården. Upphöjda växtbäddar är generellt något dyrare att
anlägga.
Takvatten från de tak som lutar bort från innergårdarna omhändertas istället i upphöjda
växtbäddar som anläggs längs med en meterbred remsa förgårdsmark inom
fastighetsgräns. Förgårdsmarken kommer även användas för entréer och annat varför
cirka hälften av ytan beräknas kunna användas till dagvattenhantering.
För kvarter C leds dagvatten från totalt 1 130 m2 takytor och 1 130 m2 yta innergård till
just innergården (Figur 35). Detta motsvarar en erforderlig fördröjningsvolym på 31 m3
som kan fördelas på 100 m2 nedsänkta växtbäddar om bäddarna är nedsänkta 0,3 m. Om
bäddarna anläggs grundare, exempelvis med 0,2 m nedsänkning, ökar ytbehovet med
50 % till 150 m2. Bjälklagets mäktighet och överbyggnad avgör förutsättningarna. För att
en nedsänkning på 0,3 m ska vara möjlig krävs en totalt anläggningsdjup på cirka 1 m då
filtermaterialet behöver vara minst 0,5 m djupt och dräneringslagret i botten cirka 0,2 m.
De upphöjda växtbäddarna på förgårdsmark anläggs upphöjda i förhållande till gata, men
med samma typ av nedsänkning så att vatten kan ställa sig ytligt i bädden upp till en
definierad bräddnivå, exempelvis 0,3 m. Då krävs 40 m2 växtbäddar på förgårdsmarken,
vilket enbart är 25 % av total tillgänglig yta förgårdsmark som uppgår till 160 m2. Även
om ungefär hälften av ytan försvinner till entréer och andra funktioner finns tillräckliga
ytor för dagvattenhantering.
På samma sätt som för kvarter C har erforderliga volymer och ytor för dagvattenhantering
beräknas för kvarter D, E och F. För kvarter D krävs 190 m2 nedsänkta växtbäddar på
innergården och 60 m2 upphöjda växtbäddar på förgårdsmark. Det upptar 40 % av
tillgänglig förgårdsmark på 150 m2 (Figur 35).
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Figur 35. Schematisk beskrivning av dagvattenhantering för kvarter C och D.

Figur 36. Gestaltning av fasader, kvarter C, vy från öster (Kod arkitekter 2022-04-19).
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För kvarter E krävs 190 m2 nedsänkta växtbäddar på innergården och 40 m2 upphöjda
växtbäddar på förgårdsmark. Det upptar 28 % av tillgänglig förgårdsmark på 140 m2
(Figur 37).
För kvarter F krävs 170 m2 nedsänkta växtbäddar på innergården och 50 m2 upphöjda
växtbäddar på förgårdsmark. Det upptar 41 % av tillgänglig förgårdsmark på 120 m2
(Figur 37).

Figur 37. Schematisk beskrivning av dagvattenhantering för kvarter E och F.

Figur 38. Gestaltning av fasader, kvarter F, vy från öster (Kod arkitekter 2022-04-19).
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7.2.2

Kvarter H/I

Dagvattenhanteringen för kvarter H/I bygger på liknande principer som föregående
kvarter C, D, E och F. En stor del av takytorna i detta kvarter kommer dock att utgöras av
takterrasser med lägre takhöjd än omgivande huskroppar. Till dessa takterrasser kan
takvatten från omgivande tak ledas för fördröjning i växtbäddar som anläggs på terrassen.
Beroende på terrassens uppbyggnad och gestaltning kan bäddarna vara nedsänkta i
taket/bjälklaget eller upphöjda i förhållande till taknivån. Se Figur 39 för plan och Figur
40 för fasad- och takgestaltning.
Det antas att fördröjningsvolymen (våtvolymen) för växtbäddarna är 0,3 m. Då 740 m2
takyta, inklusive takterrassen, leds till den västra takterrassen krävs där 45 m2 växtbäddar,
det vill säga cirka 14 % av takterrassens yta. Samma siffror gäller även för den östra
takterrassen medan motsvarande siffror för mellersta takterrassen är 50 m2 och 12 %. I
Figur 39 har växtbäddarna schematiskt placerats på den norra delen av takterrassen som
är en våning lägre. Detta är höjdmässigt fördelaktigt och medför att det troligen relativt
enkelt går att leda takvattnet till bäddarna. Nackdelen kan vara att de då är placerade i
norrläge med skuggeffekter och då måste planteras med skugg- och torktåliga växter.
Slutlig placering av bäddarna måste studeras i projekteringsstadiet.
Nedanför takterrasserna anläggs förslagsvis ytterligare växtbäddar för omhändertagande
av dagvatten från gårdsmarken inom fastighetsgräns. I väster krävs en mindre växtbädd
för omhändertagande av det västra taket. Dessa kan vara nedsänkta i förhållande till mark
och upplevs som försänkta rabatter intill husfasaden. Även dessa placeringar kan ändras
framöver beroende på gestaltning och höjdsättning av gården. Totalt behöver cirka 50 m2
nedsänkta växtbäddar anläggas på gårdsmarken.
Slutligen leds dagvatten från det östra taket till en yta i intilliggande trappa med servitut
för just dagvattenhantering. Troligen anläggs också här en nedsänkt växtbädd som då
behöver vara 15 m2 stor.

Figur 39. Schematisk beskrivning av dagvattenhantering för kvarter H/I.
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Figur 40. Gestaltning av fasader, kvarter I/H, vy från norr (Kod arkitekter 2022-0419). Längst i öst (till vänster i figuren) avleds takvatten från halva taket till ett servitut
i trappan som ligger intill fastighetsgräns.

7.2.3

Kvarter J

I kvarter J kommer den västra byggnaden inhysa en förskola i tre våningar med en takyta
på 634 m2 och den östra byggnaden blir bostäder i åtta våningar med en takyta på 352 m2
(Figur 41).
Förutsättningarna för skolbyggnaden skiljer sig något från resterande kvarter. Vanligtvis
blir slitaget på ytorna kraftigare och växtbeklädda infiltrationsytor i nivå med
gårdsmarken på förskolegården riskerar att förslitas och porerna sätta igen med försämrad
funktion som följd. Lösningar behöver därför väljas så att de håller över tid. En sådan
lösning kan vara växtbäddar med en nedsänkt fördröjningsvolym som är upphöjda i
förhållande till mark- eller taknivån (Figur 43 t.v.) för att undvika slitage. Då
växtbäddarna höjs upp i förhållande till omgivningen behöver de troligen heller inte
förses med skydd mot olycksfall trots att nedsänkningen av fördröjningsvolymen är mer
än 0,2 m (se avsnitt 7.1.3). Gröna tak kan vara en annan lösning men exploatören har valt
att inte gå vidare med det i detta kvarter.
Totalt behöver växtbäddar på cirka 60 m2 anläggas som omhändertar regnvatten från
kvarterets hårdgjorda ytor. Uppepå förskolans terrasstak kan bäddar som avvattnar den
mindre upphöjda extra våningen anläggas väl synliga och gestaltas för att smälta in. Då
förskolan kommer byggas med träbeklädnad, se Figur 42, byggs förslagsvis bäddarna
också upp med träramar och trädetaljer. Bädden eller bäddarna behöver totalt vara 6 m2
med en nedsänkning på 0,3 m.
Resterande yta av det relativt platta taket avleds till byggnadens framsida som vätter ut
mot gatan uppepå tunneln. Gröna gatan. Här fångas takvattnet upp av upphöjda
växtbäddar som anläggs intill husfasaden. Genom att de är upphöjda över markytan ger
de intrycket av att vara stora rabatter eller planteringslådor. De skapar även gröna ytor
och inbjudande miljöer för förskolans barn och anställda. Med ett fördröjningsdjup på 0,3
m krävs två växtbäddar på 16 m2 vardera (se föreslagen placering i Figur 41) för att
uppfylla åtgärdsnivån 20 mm. Läs mer om växtbäddar i Bilaga A.
För att komplettera och ge ett enhetligt intryck föreslår vi även att bostadsbyggnaden
förses med upphöjda växtbäddar intill husfasaden som vätter i vinkel mot
Gata 9/Ankdammsgatan. Med 0,3 m nedsänkning mellan växtytan och bräddnivå i
växtbädden, det vill säga fördröjningsdjupet, krävs två växtbäddar à 11 m2 (Figur 41).
Resterande del av kvarteret kommer till stor del vara grön och därmed kunna omhänderta
regnvatten genom markens inneboende infiltrationskapacitet. Norr om huskropparna
ligger en mindre höjd där slänterna kommer förses med planteringar för att undvika
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erosion. För skyfall kommer även ett större, brett svackdike anläggas. Lekplatser som
anläggs på skolgården kan förses med genomsläpplig beläggning som sand, flis eller
gräsarmering för att kunna magasinera dagvatten (Figur 43 t.h.).

Figur 41. Schematisk beskrivning av dagvattenhantering för kvarter J. Det större huset
i väst kommer att inhysa förskoleverksamhet och den mindre huset i öst blir bostäder.

Figur 42. Planprogramvy (Kod arkitekter 2022-04-19) över kvarter J, sett från Gröna
gatan från väst. I förgrunden ses förskolan och i bakgrunden skymtas den högre
bostadsbyggnaden.
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Figur 43. T.v. Upphöjda växtbäddar vid fasad. T.h. Genomsläpplig beläggning i form av
fallflis vid lekplats. Foto: Hasselfors Garden.

När en pedagogisk verksamhet byggs finns också möjligheten att använda dagvatten som
en resurs och pedagogiskt verktyg för barns lek och lärande. Dagvatten behöver inte bara
vara något som ska avledas och renas. Särskilt takvatten är vanligtvis förhållandevis fritt
från föroreningar. De upphöjda växtbäddarna kan därför användas och exempelvis
kopplas till en regnvattentunna för bevattning (Figur 44a). På hårdgjorda ytor i marknivå
kan små dagvattenrännor och ”dammar” (pölar) anläggas i gatsten. Lätt lutande trärännor
kan byggas i olika vinklar för att bjuda in till lek. Se flertalet exempel i Figur 44.
Ett annat exempel där dagvatten används som en resurs är på Tåsinge plads, Köpenhamn.
Regnvatten från omkringliggande takytor samlas upp i en underjordisk tank där vattnet
renas. Från tanken kan vattnet sedan manuellt pumpas upp till ytan av både barn och
vuxna genom ”regndroppar” på torget som inbjuder till lek. Från ytan rinner vattnet till
nedsänkta växtbäddar i en annan del av torget. Regnparasoll bredvid dropparna samlar
också upp regnvatten (Figur 45).
Att synliggöra dagvattnet kan skapa en värdefull pedagogisk resurs. Ytor för lek och
lärande som i Figur 44 och Figur 45 lämpar sig mestadels på flack mark i anslutning till
byggnaderna, men det är också möjligt att bygga system med vattenrännor för dagvatten i
slänterna vid kullen norr om förskolan.
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Figur 44. Exempel på tillvaratagande av takvatten som en resurs för skolverksamhet.
(a) Regntunna för bevattning av rabatter på grönt tak [stormwater.pca.state.mn.us],
(b) Regntunna för vattenlek [www.fonds1818.nl], (c) ”Lökränna” för öppen avledning
som bjuder in till vattenlek [www.steriks.se], (d) Betongplattor med rännor och
”dammar” som kan läggas i olika mönster [www.kathlijndebooij.nl], (e) Öppen
dagvattenränna i gatsten [groenblauwenetwerken.com], (f) Träränna för vattenlek
(som skulle kunna anslutas till en regntunna) [www.houtplezier.nl].
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Figur 45. Regnparasoll och vattendroppar på Tåsinge plads. Dagvatten samlas upp
från omkringliggande tak och renas i underjordiska magasin. Vattnet kan sedan
pumpas upp till ytan vid regndropparna med manuella pumpar.
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7.3

Fabege

För dagvattenhanteringen i kvarteren A, B, G och K (Tabell 9) har principer utarbetats
tillsammans med Strategisk arkitektur och underlag har inhämtats från deras PM
Dagvatten (Strategisk arkitektur, 2022). De växtbäddar som planeras sänkas ned 0,3 m i
förhållande till marknivå kan behöva förses med skydd mot olycksfall, se avsnitt 7.1.3.
Tabell 9. Sammanfattning av föreslagen dagvattenhantering för Fabeges exploatering
av kvarter A, B, G och K.
Ytor (m2)
Tak

Innergård
el. dyl.

0,9

0,45

Kvarter A

1 020

110

Kvarter B

2 200

Avr.koeff. (φ)

Kvarter G

2 000

310

Tot. red.
area
Dagvattenhantering
970

Nedsänkta och/eller upphöjda
växtbäddar (0,3 m)

65

2 000

Nedsänkta växtbäddar (0,3 m)

50

Ev. kompletterat med gröna tak
(120 mm tjockt)

-

Nedsänkta växtbäddar (0,3 m)

40

1 920

Underjordiskt fördröjningsmagasin (15 m2 under mark)
Gröna tak (120 mm tjockt)
Kvarter K
Norra huset

Kvarter K
Länkbyggnad

800

140

590

780

530

7.3.1

2 300

1 200

2 600

325

Nedsänkta växtbäddar (0,3 m)
på förgårdsmark

70

Servitut med upphöjda
växtbäddar i trappan i väst

12

Nedsänkta/upphöjda
växtbäddar (0,3 m)

15

Ev. komplettering med gröna
tak/ängstak 120 mm
Kvarter K
Södra huset

Ytbehov
(m2)

Nedsänkta växtbäddar på
bostadsgård (0,3 m)

170

Kvarter A

Kvarteret ansluter mot Frösundaleden i väster, befintlig naturmark (parkmark) i norr och
öster, (parkmark) och den överdäckade tunneln i söder. I kvarterets norra del finns flera
värdefull befintliga träd (ekar) som i största möjliga utsträckning ska bevaras.
Kvarteret är tänkt att utvecklas som kontorslokaler och är utsatt i plankartan som kontor
och centrum i bottenvåningen. Det består av två huskroppar som i princip löper längs
med fastighetsgräns i syd och i väst. Resterande mark är mindre ytor gårdsmark. Taken är
i princip platta med svag lutning utåt kanterna (se Figur 46), varför takdagvattnet kan
ledas till nedsänkta växtbäddar på husens nordöstra sida. En mindre yta med växtbäddar
finns även längs fasaden på husens sydvästra sida samt på förgårdsmarken i sydöst som
kommer att inhysa en pocketpark och uteservering (se Figur 47).
För att klara åtgärdsnivån på 20 mm krävs en total yta på 65 m2 om bäddarna är
nedsänkta 0,3 m. Detta motsvarar en erforderlig fördröjningsvolym på 19 m3. De
markerade gröna ytorna för växtbäddar i Figur 47 motsvarar totalt 165 m2 och en
fördröjningsvolym på 50 m3, vilket med marginal uppfyller åtgärdsnivån. Det är önskvärt
att viss marginal finns då en del av ytan säkerligen kommer att anläggas med exempelvis
kantsten, gångar och liknande.
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Figur 46. Fasadgestaltning av kvarter A (Fabege 2022-03-23). Kvarteret är sett från
nordöst (A3, se infälld bild). I grönt är det markerat nedsänkta och upphöjda
växtbäddar och hur dessa kan varieras utifrån fasadgestaltning.

Figur 47. Planerad dagvattenhantering för kvarter A. Röd linje = kvartersmark,
fastighetsgräns. Gröna ytor = nedsänkta växtbäddar för dagvattenrening.
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7.3.2

Kvarter B

Även kvarter B ska utvecklas för att möjliggöra kontorsverksamhet. Det markeras även i
plankartan som centrum och byggs med ett underliggande parkeringsgarage. Kvarteret
saknar öppen gård. Därför föreslås mindre kvartersmarkytor (förgårdsmark) öster om
byggnaden möjliggöra olika typer av dagvattenhantering, dränering samt underlätta för
skötsel och drift.
De hårdgjorda takytorna på cirka 2 200 m2 innebär en erforderlig fördröjningsvolym
dagvatten på knappt 40 m3. Huskropparna förses med till stor del platta tak men med
skärmtak i mitten och ett parti i sydost där takvåningen övergår till takterrass (Figur 48).
Från denna sydöstra takdel kan takdagvatten ledas till den grönmarkerade ytan i sydost,
se Figur 49.
På den grönmarkerade ytan i Figur 49 anläggs en nedsänkta växtbädd för rening av
dagvatten. Det är föreslaget en nedsänkt växtbädd på totalt 50 m2 med 0,3 m
nedsänkning. Då kraven för när reducerad våtvolym kan tillämpas, används tillhörande
beräkningsverktyg (Stockholm Vatten och Avfall, 2022), se avsnitt 5.1.2. Med denna
metod beräknas 50 m2 precis vara tillräckligt för att rena och fördröja allt takdagvatten
och uppfylla åtgärdsnivån på 20 mm.
Fabege har emellertid tagit höjd för dagvattenreningen och föreslår kompletterande
fördröjning av dagvatten med gröna tak på delar av huset. Om exempelvis en tredjedel av
taket (drygt 700 m2) förses med växtbeklädnad med ett 120 mm tjockt växtsubstrat med
porositet 33 % så kan ytterligare 29 m2 regnvatten fördröjas.

Figur 48. Fasadgestaltning av kvarter B (Fabege 2022-03-23), vy från nordöst (B1, se
infälld bild) med nedsänkta växtbäddar markerade i grönt.
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Figur 49. Planerad dagvattenhantering för kvarter B. Röd linje = kvartersmark,
fastighetsgräns. Gröna ytor = nedsänkta växtbäddar för dagvattenrening.

7.3.3

Kvarter G

Kvarter G är det östligaste huset i detaljplanen och ansluter till marknivå både norr och
söder om Mälarbanan, med en länkbyggnad mellan huskropparna som överbygger
tunneltaket ovanpå Mälarbanan. Kvarteret blir i huvudsak ett bostadsområde men tillåts
även utvecklas som centrumområde (i bottenplan) och med parkeringsgarage. På grund
av storleken och utbredningen av kvarteret delas det upp i norra huset, södra huset och
länkbyggnaden som hanterar sitt dagvatten genom olika lösningar.
Norra huset

Byggnaden i norr har förgårdsmark framför byggnaden mot gatumark (tunneltaket) i
söder. Denna yta ska möjliggöra en robust dagvattenhantering, dränering och underlätta
för drift och skötsel tillsammans med ett servitut i trappan väster om kvarteret. I väst, öst
och norr ansluter byggnad till allmän platsmark vid fasad.
Takytan på norra huset är drygt 800 m2 stort och medför en erforderlig fördröjningsvolym
på 14 m3. Taket lutar svagt från norr till söder (Figur 50). Den grönmarkerade ytan på
förgårdsmarken i Figur 51 motsvarar 70 m2 och kan med en nedsänkning på 0,3 m rena
och fördröja 21 m3 dagvatten. Alltså finns tillräckliga ytor med för dagvattenhantering
med marginal, vilket är önskvärt då mindre ytor kan falla bort för till exempel åtkomst för
skötsel, kantsten, gestaltning med mera.
Även om ytan för nedsänkta växtbäddar är tillräcklig finns möjlighet att ytterligare rena
och fördröja dagvatten genom servitutet som medföljer fastigheten i trappan väster om
byggnaden. Det kan behövas som alternativ hantering av takavvattning om exempelvis
inte allt takvatten kan ledas till förgårdsmarken. Ytan på cirka 12 m2 för servitutet passar
för upphöjda växtbäddar. Med en nedsänkning på 0,3 m kan ytan fördröja ytterligare
cirka 4 m3 dagvatten.
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Figur 50. Fasadgestaltning av kvarter K (Fabege 2022-03-23). Kvarteret är sett från
öst.

Figur 51. Tänkt dagvattenhantering för kvarter K, norra huset. Röd linje =
kvartersmark, fastighetsgräns. Gröna ytor = nedsänkta växtbäddar för
dagvattenrening. Observera servitutet i trappan i väster utanför fastighetsgräns.
Länkbyggnad

Länkbyggnaden är den del av kvarter G som länkar samman norra och södra sidan och
som löper ovanför tunneltaksparken. Länkbyggnaden består endast av takytor, totalt
590 m2 som skapar en erforderlig fördröjningsvolym för dagvatten på knappt 11 m3.
En justering av fastighetsgräns har tillgängliggjort en yta på cirka 15 m2 för hantering av
dagvatten sydost om länkbyggnaden, se Figur 52. Hit kan vatten från det platta taket (se
Figur 50) ledas till en nedsänkt eller upphöjd växtbädd från stuprör. Bädden har med en
nedsänkning på 0,3 m tillräcklig kapacitet att omhänderta all avrinning från taket om
beräkningsmetoden för reducerad våtvolym (se avsnitt 5.1.2) används, antaget att
bäddens växtsubstrat har en infiltrationskapacitet på 100 mm/h.
Delar av taket kommer att nyttjas för takterrass men komplettering av
dagvattenhanteringen föreslås ske med 120 mm tjocka gröna tak (ängstak). Om
exempelvis halva taket bekläs med ett ängstak skapas ytterligare 12 m3
fördröjningsvolym.
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Figur 52. Utsnitt från plankarta (AIX 2022-04-26) med del av kvarter G.
Fastighetsgränsen sydöst om länkbyggnaden (med takhöjd +42 m) har justerats med
en meter på en sträcka för att möjliggöra omhändertagande av dagvatten inom
fastigheten. Ytan för dagvattenhantering är inringad med röd linje.
Södra huset

Det södra huset har en större bostadsgård byggd på bjälklag, vars öppning ligger på den
västra sidan ut mot den så kallade Lutande parken. I gestaltningsprogram för
bostadsgården anges en utformning med ungefär 50 % grönytor kombinerat med
gångstråk till entréer (Figur 53).
Totalt utgörs södra huset av 2 300 m2 takytor och 1 200 m2 bostadsgård, vilket skapar en
erforderlig fördröjningsvolym på 52 m3. I illustrationsplanen av innergården är cirka
400 m2 grönmarkerade ytor (Figur 54) som är lämpliga att anläggas som nedsänkta med
sandbaserat växtmaterial för rening och fördröjning av dagvattnet från taken. Alla
byggnadskroppar förses med platta tak (se Figur 50). Således kan allt dagvatten ledas in
mot bostadsgården. Om växtbäddarna sänks ned 0,3 m har grönytorna möjlighet att
fördröja 120 m3 dagvatten. Det finns alltså marginal. För att möta åtgärdsnivån på 20 mm
behöver minst 170 m2 växtbädd vara nedsänkt och utformad för dagvattenhantering, alltså
knappt halva den grönmarkerade ytan.
Innergården höjdsätts även så att entrén utgör lågpunkt och kraftiga regn ytledes kan
avledas mot Lutande parken (allmän platsmark) och vidare söderut.
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Figur 53. Referensbild för bostadsgårdarna till kvarter G från Fabeges
fasadgestaltningsplan (2022-03-23).

Figur 54. Planerad dagvattenhantering för kvarter K, södra huset. Röd linje =
kvartersmark, fastighetsgräns. Gröna ytor = nedsänkta växtbäddar för
dagvattenrening.
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7.3.4

Kvarter K

Kvarteret utvecklas som kontorsutrymmen, centrum och med parkeringsgarage. För
dagvattenhantering, dränering samt skötsel och drift av anläggningar finns ytor inom
kvartersmark i norr, söder och väster om byggnad.
Totalt utgörs kvarter K av takytor på knapp 2 000 m2 och gårdsytor på 300 m2, vilket ger
en erforderlig fördröjningsvolym på 38 m3. Taken på de tre huskropparna är platta men i
olika nivåer (Figur 55). Nivåmässigt utgör den sydöstra delen av kvarteret en lokal
lågpunkt, dit takvattnet leds. Här anläggs en nedsänkt växtbädd på cirka 40 m2 för rening
och fördröjning av dagvatten.
Då kraven för att tillämpa metoden för reducerad våtvolym är uppfyllda (se avsnitt 5.1.2),
har en erforderlig yta för växtbädden beräknats om allt dagvatten från tak och gårdsytor
ska omhändertas. Totalt krävs då 45 m2, alltså något mer än den yta som planeras. För att
hantera återstående dagvatten föreslår exploatören att det anläggs fördröjningsmagasin
under mark innan avledning till dagvattennätet i gata. Dessutom kompletteras det med
gröna tak på byggnaderna. Del av takytan kommer även nyttjas för takterrass som kan
anläggas med växtbäddar dit takvattnet leds.
Med alla dessa åtgärder bedöms åtgärdsnivån på 20 mm uppfyllas med marginal. Utöver
de nedsänkta växtbäddarna (där det räknas på reducerad våtvolym) krävs egentligen bara
en ytterligare volym på 4,2 m3 för rening och fördröjning av dagvattnet. Om vi istället
räknar med den förenklade metoden där endast den ytliga fördröjningsvolymen i
växtbädden medräknas skulle de nedsänkta växtbäddarna då magasinera 12 m3 dagvatten.
Alltså krävs då ytterligare 26 m3 magasin. Vi antar att halva denna volym förläggs till ett
fördröjningsmagasin under mark och halva till gröna tak. Då skulle det underjordiska
magasinet kunna vara 3 x 5 m och 1 m djupt med 90 % hålrum (antaget kassettmagasin,
rörmagasin eller liknande) och ett 120 mm tjockt grönt tak med 33 % porositet skulle då
behöva anläggas på 325 m2.

Figur 55. Fasadgestaltning av kvarter K (Fabege 2022-03-23). Kvarteret är sett från
sydöst (K1, se infälld bild). Föreslagen plats för nedsänkta växtbäddar är markerad i
grönt.
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Figur 56. Planerad dagvattenhantering för kvarter K. Röd linje = kvartersmark,
fastighetsgräns. Gröna ytor = nedsänkta växtbäddar för dagvattenrening. För
kvarteret planeras även ett underjordiskt fördröjningsmagasin och att delar av taket
förses med grönt tak.
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7.4

Humlegården

Kvarter L, M och N är avlånga kvarter som löper längs med södra sidan av Mälarbanans
öppna spårdel strax väster om Frösundaleden. Området kommer att utvecklas som
kontorsområde uppbyggt på bjälklag med underliggande parkeringsgarage.
Kvartersmarken kommer troligen inte börja exploateras förrän om minst tio år enligt plan,
vilket gör att alla detaljer inte är lösta ännu, så även gällande dagvattenhanteringen.
Inriktningen är dock att omhänderta dagvattnet genom att göra knappt två tredjedelar av
takytorna vegetationsbeklädda, så kallade gröna tak. Resterande tredjedel förses med
gröna terrasser, det vill säga takterrasser med upphöjda växtbäddar som fångar takvattnet.
Gårdsytorna i markplan kommer de delvis vara gröna, delvis hårdgjorda. På
innergårdarna anläggs därför nedsänkta växtbäddar för dagvattenhanteringen. Bäddarna
kan behöva förses med skydd mot olycksfall om de sänks ned med mer än 0,2 m i
förhållande till marknivån, se avsnitt 7.1.3.
Se en sammanfattning för kvarteren i Tabell 10.
Tabell 10. Sammanfattning av föreslagen dagvattenhantering för Humlegårdens
exploatering av kvarter L, M och N.
Ytor (m2)

Avr.koeff. (φ)
Kvarter L

Tak

Innergård
el. dyl.

0,9

0,45

Ytbehov
(m2)

590

530

Intensivt grönt tak (200 mm)

590

1 070

Extensivt grönt tak (50 mm)

1 190

980

880

Upphöjda växtbäddar (0,3 m)
på takterrass

60

830

Nedsänkta växtbäddar (0,3 m)
på gårdsytor

55 + 9

1 400

1 260

Extensivt grönt tak (50 mm)

1 400

1 490

1 340

Upphöjda växtbäddar (0,3 m)
på takterrass

90 + 40

730

Nedsänkta växtbäddar (0,3 m)
på gårdsytor

50

420

380

Intensivt grönt tak (200 mm)

420

1 010

910

Extensivt grönt tak (50 mm)

1 010

1 630
Kvarter N

Dagvattenhantering

1 190

1 840
Kvarter M

Tot. red.
area
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7.4.1

Kvarter L

I kvarter L bekläs de högsta takytorna med ”underhållsfri sedum”. Inget tak är visserligen
underhållsfritt men tunnare, så kallade extensiva vegetationsbeklädda tak kräver generellt
mindre underhåll än intensiva, tjockare vegetationsbeklädda tak. Tunnare sedumtak
(Figur 57) kan vanligtvis omhänderta cirka 5–10 mm nederbörd beroende på taklutning
innan taken blir vattenmättade och regnvattnet rinner av via takens dräneringslager. Ett
grönt tak med ett växtsubstratslager som är 50 mm tjockt och har en porositet på 20 %
kan exempelvis magasinera maximalt 10 mm om taklutningen är liten.

Figur 57. Sedumtak på Sveavägen 44 i Stockholm, cirka 50 mm tjockt. Foto: Aina
Pihlgren, Ekologigruppen AB.

Ytterligare 10 mm nederbörd från sedumtaken behöver därför fördröjas på annat sätt. Om
de tjockare gröna taken, som ofta kan bekläs med ängsväxter, buskar och ibland även
mindre träd, är 200 mm tjocka med 20 % porositet kan de magasinera 40 mm regnvatten.
De kan alltså förutom att omhänderta 20 mm på dess egen yta även ta emot motsvarande
20 mm nederbörd från ytterligare en yta lika stor. Eller, som i detta fall, 10 mm från en
yta som är dubbelt så stor som taket självt. Det innebär att avrinning som överskrider
10 mm nederbörd från hela sedumtaket i nordväst på 515 m2 kan avledas mot det tjocka
gröna taket på 400 m2. I sydost kan 380 av 670 m2 sedumtak avledas mot det tjocka gröna
taket på 190 m2. Övrig avrinning från cirka 290 m2 av sedumtaket leds förslagsvis ner på
innergården där det fördröjs och renas i nedsänkta växtbäddar tillsammans med dagvatten
från gårdsytorna. Se Figur 58.
Gårdsytorna i kvarter L är totalt cirka 1 840 m2, vilket skapar en erforderlig
fördröjningsvolym på 17 m3. Dagvattnet från gårdsytorna omhändertas i nedsänkta
växtbäddar med en total yta på 55 m2 om bäddarna är nedsänkta 0,3 m mot
bräddnivå/marknivå. Ytterligare 9 m2 nedsänkta växtbäddar krävs på innergården för att
även omhänderta motsvarande 10 mm avrinning från del av det sydöstra sedumtaket.
På takterrasserna anläggs upphöjda växtbäddar. Då takterrasserna är terrasserade (se
Figur 59) kan takvatten från de högre belägna terrasserna ledas till växtbäddar på de lägre
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belägna terrasserna. Då det totalt finns 980 m2 takterrass i kvarter L behöver
växtbäddarna totalt utgöra 60 m2 om de har en fördröjningsvolym (våtvolym) på 0,3 m.

Figur 58. Situationsplan för kvarter L med tunnare och tjockare gröna tak, terrasstak
och hårdgjorda och gröna gårdsytor (White arkitekter 2022-04-19).

Figur 59. Fasadsektion av kvarter L, sett från norr.
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7.4.2

Kvarter M

Kvarter M består av två högre huskroppar som bekläs med extensivt tunnare grönt tak
och tre lägre huskroppar med takterrasser, se Figur 60 och Figur 61. Liknande principer
används för att beräkna behovet av dagvattenhantering för kvarter M som för kvarter L.
Det innebär att de tunnare gröna taken kan fördröja cirka 10 mm nederbörd innan de blir
vattenmättade. Därför behöver en volym motsvarande 10 mm från de gröna taken även få
plats i de planerade upphöjda växtbäddarna på takterrasserna, tillsammans med den
avrinning som även skapas på själva takterrasserna vid regntillfällen.
Detta innebär att växtbäddar med 0,3 m fördröjningsvolym behöver anläggas på totalt
130 m2, varav 40 m2 är det extra ytbehov som behövs för avrinning från sedumtaken.
Slutligen krävs hantering av dagvattnet från gårdsytan på 1 625 m2. Med samma
beräkningsprinciper som ovan krävs då nedsänkta växtbäddar på en yta av 50 m2.

Figur 60. Situationsplan för kvarter M med tunnare gröna tak, terrasstak och
hårdgjorda och gröna gårdsytor (White arkitekter 2022-04-19).

Figur 61. Fasadsektion av kvarter M, sett från norr.
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7.4.3

Kvarter N

Kvarter N exploateras också för att möjliggöra för kontorslokaler och består i princip av
ett punkthus med åtta våningar. I bakkant av byggnaden är det endast en våning, vars tak
bekläs med tjockare grönt tak. Det högre taket får tunnare sedumtak. Se Figur 62 och
Figur 63.
Det tunnare sedumtaket på 1 010 m2 (Figur 62) kan troligen omhänderta cirka 10 mm
nederbörd om växtsubstratet är 50 mm tjock då taket är platt. Det innebär att 10 mm
nederbörd, eller drygt 9 m3 takvatten behöver ledas ner till det intensiva
vegetationsbeklädda taket ovanför våning 1. Det tjockare gröna taket beräknas kunna
magasinera cirka 17 m3 vatten. Då magasinsbehovet för 20 mm nederbörd på detta
tjockare gröna tak motsvarar knappt 8 m3 finns då precis tillräckliga volymer (9 m3) för
att även leda ner vatten som överskrider 10 mm nederbörd från det tunnare gröna taket.

Figur 62. Situationsplan för kvarter L med tunnare och tjockare gröna tak (White
arkitekter 2022-04-19).

Figur 63. T.v. Fasadsektion av kvarter N, sett från norr. T.h. Tvärsektion av kvarter N,
sett från öst. Ett tunnare grönt tak läggs på det högre taket och tjockare grönt tak på
det lägre belägna taket.
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8

Effekter av föreslagna åtgärder

Utifrån att föreslagna åtgärder implementeras enligt kapitel 5 kan det förväntas en robust
och långsiktigt hållbar dagvattenhantering inom planområdet med fördröjning och rening
av motsvarande 20 mm nederbörd.

8.1

Dimensionerande flöde och magasinering

Med föreslagen dagvattenhantering förväntas det specifika dimensionerande flödet från
planområdet halveras, från 114 till 55 l/s/ha, trots att det för ett framtida scenario är
medräknat en klimatfaktor (1,25). För hela planområdet ändras ett dimensionerande
10-årsflöde från 1 420 l/s med nuvarande situation till 730 l/s (Tabell 11) trots
klimatfaktor och en ökning av planområdets yta, från 13,4 till 14,0 ha.
Minskningen i dimensionerande flöde beror framför allt på att riktlinjer om 20 mm
omhändertagande av nederbörd tillämpas. I och med detta ökar den dimensionerande
varaktigheten från 10 min till 36 min då fyllnadstiden för dagvattenanläggningar som
omhändertar 20 mm avrunnen nederbörd är 26 min vid ett dimensionerande 10-årsregn
(Stockholms stad, 2017b).
Tabell 11. Jämförande tabell för dimensionerande 10-årsflöde med nuvarande
markanvändning (exklusive klimatfaktor), samt för framtida markanvändning där
åtgärder för 20 mm omhändertagande har implementerats (inklusive klimatfaktor).
Specifikt flöde
Nuvarande markanvändning (exkl. kf)

Q10 (l/s/ha)
114

varav delområde Väst

172

varav delområde Mitt

93

Framtida markanvändning med åtgärder (inkl. kf)

55

varav delområde Väst

70

varav delområde Mitt

51

Totalt flöde
Nutid (12,5 ha) [exkl. kf]
Framtid (13,2 ha) [inkl. kf]

8.2

Q10 (l/s)
1 420
730

Närsalts- och föroreningsbelastning

För att utvärdera belastningen av närsalter, tungmetaller och partiklar i dagvattnet efter
planerad exploatering med införda åtgärdsförslag har ytterligare en modellkörning gjorts i
StormTac (2020). I Tabell 12 listas den markanvändning som har använts i StormTac
med antagandet om implementering av dagvattenåtgärder. Generellt är
markanvändningen försiktig och det är möjligt att belastningen i verkligheten blir lägre än
den angiven i Tabell 13. Bland annat anges att kontorsområdena har skelettjord för
gatudagvattnet men ingen LOD för kvartersmark, samt att vägar renas i öppet dike, som
generellt har lägre reningseffekt än skelettjordar och växtbäddar som har föreslagits i
denna utredning.
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Tabell 12. Antagen framtida markanvändning i StormTac efter implementering av
åtgärder.
Framtida markanvändning

Framtida markanvändning med åtgärder

Blandat grönområde

Blandat grönområde

Parkmark

Parkmark

Flerfamiljhusområde

Flerfamiljhusområde med gatuträd och skelettjord med LOD kvarter

Kontorsområde

Kontorshus med gatuträd och skelettjord och kvarter utan LOD

Skolområde

Flerfamiljhusområde med gatuträd och skelettjord med LOD kvarter

Väg

Gata efter reduktion i öppet dike

Med markanvändningen i Tabell 12 som del av indata erhålls en framtida belastning
enligt Tabell 13. Belastningen av alla närsalter och tungmetaller förväntas minska jämfört
med nuvarande belastning.
Transporten av närsalter från detaljplaneområdet förväntas med största sannolikhet
minska. Förändringen i fosforbelastning beräknas till mellan -65 % och +14 %, för kväve
är motsvarande siffror -71 % till -10 % (Tabell 5). De förväntas dessutom hamna under
modellerat arealläckage för fosfor och kväve från Ulvsundasjöns hela avrinningsområde.
För fosfor är belastningen 0,18–0,32 kg P år-1 ha-1 mot modellerad belastning på
0,37 kg P år-1 ha-1 och för kväve är motsvarande siffra 2,4–4,1 kg N år-1 ha-1 mot
modellerad belastning i ARO på 3,9 kg N år-1 ha-1 (SMHI och Havs- och
vattenmyndigheten, 2022).
De största minskningarna jämfört med nuvarande belastning beräknas ske för bly, koppar,
kadmium, krom och nickel, som beräknas minska med cirka 30–80 % (Tabell 13).
Tabell 13. Schablonmässigt beräknad avskiljning av föroreningar i föreslagna
anläggningar för planområdet.

Parameter

P

[kg år-1 ha-1]

N

[kg år

Pb

Nuvarande
belastning

Framtida belastning
med åtgärdsförslag

Min Max

Min Max

0,28 0,52

0,18 0,32

-65 %

till

+14 %

2,4 4,1

-71 %

till

-10 %

9 16

-80 %

till

-27 %

Förändring
(+/- %)

ha ]

4,6 8,4

[g år

-1

ha ]

22 43

Cu

[g år

-1

ha ]

55 110

22 40

-79 %

till

-26 %

Zn

[g år-1 ha-1]

130 250

70 120

-72 %

till

-7%

Cd

0,3 0,5

-81 %

till

-30 %

7 12

-81 %

till

-34 %

15 28

6 10

-79 %

till

-36 %

120 230

50 100

-77 %

till

-21 %

-1

-1

-1
-1

[g år

-1

ha ]

0,8 1,5

Cr

[g år

-1

ha ]

18 34

Ni

[g år

-1

ha ]

SS

[kg år-1 ha-1]

-1
-1
-1
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8.3

Påverkan på recipient och miljökvalitetsnormer

Det är svårt att göra direkta kopplingar och bedömningar av påverkan från dagvatten på
en recipient och dess miljökvalitetsnormer. Det beror främst på två orsaker;
1. Dagvattenföroreningar anges (oftast) som totalhalter medan MKN för berörda
ämnen (oftast) anges som lösta eller biotillgängliga halter. Det finns metoder för
att bedöma lösta/biotillgängliga halter utifrån totalhalter men det medför
ytterligare ett stegs osäkerhet.
2. Modellering av föroreningstransport i dagvatten bygger på flödesproportionell
provtagning medan provtagning i recipient normalt sett sker med stickprover.
Två olika provtagningsmetoder ger olika resultat.
Med det sagt bedöms ändå detaljplanen totalt sett minska föroreningstransporten till
recipient. Därmed försämras inte möjligheterna att uppnå MKN utifrån att åtgärder
anläggs som omhändertar 20 mm nederbörd från hårdgjorda ytor. Planen påverkar främst
kvalitetsfaktorerna Näringsämnen och SFÄ inom ekologisk status, samt ett par
prioriterade ämnen inom kemisk status (se Tabell 1, s. 18).
Ekologisk status

Kvalitetsfaktorn Näringsämnen bedöms idag som måttlig i Ulvsundasjön, baserad på
höga fosforhalter jämfört med referensvärdet. Med största sannolikhet minskar
fosforbelastningen från planområdet (-65 % till +14 %).
Koppar är ett av två ämnen som klassas till måttlig status inom kvalitetsfaktorn SFÄ, på
grund av höga halter i sedimentet. Det finns även MKN för koppar i vattenmatrisen
uttryckt som biotillgänglig halt. Troligen minskar halten biotillgänglig koppar från
planområdet då totalbelastningen förväntas minska och en del av kopparn i dagvattnet
ofta föreligger i löst form
Kemisk status

Inom kemisk status är det främst bly och blyföreningar, samt kadmium och
kadmiumföreningar som är av intresse i denna kontext. Status för dessa ämnesgrupper
klassas som ej god på grund av höga halter i sedimentet. För bly och kadmium finns även
gränsvärden som avser vattenfasen, mätta eller modellerade som biotillgänglig (årsmedel)
halt (för bly) och upplöst (maximalt tillåten koncentration) halt (för bly och kadmium).
För dessa gränsvärden finns inga data.
Bly förekommer i stor utsträckning i partikulär form i dagvattnet, och påverkar därför
möjligen inte MKN nämnvärt. Dess totalbelastning förväntas ändå minska med 27–80 %.
Kadmium däremot transporteras delvis i löst form med dagvattnet. Den totala
kadmiumtransporten beräknas minska med 30–81 %.
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9

Slutsatser
•

Grönstråket på tunneltaket utformas nedsänkt i landskapet vilket gör att den
tillfälligt kan överdämmas vid kraftiga regn. Vid normal nederbörd avvattnas alla
hårdgjorda ytor mot nedsänkta växtbäddar som löper mellan grönstråket och
gatan.

•

På övrig allmän platsmark hanteras dagvatten framför allt genom att leda det till
träd planterade i skelettjord och kompletteras med nedsänkta växtbäddar och
infiltration i nedsänkt grönyta. Där dessa inte kan anläggas, exempelvis på grund
av platsbrist, föreslås makadamdiken.

•

Inom bostadskvarteren kan takytor avvattnas mot nedsänkta växtbäddar på
innergården, vilka integreras med övriga ytor och grönska. Takvatten kan även
omhändertas i växtbäddar placerade på terrasstak och i intensiva och extensiva
gröna tak. Vissa bostadskvarter kommer förses med upphöjda växtbäddar intill
husfasad på förgårdsmark ut mot lokalgator.

•

Inom kontorsområden kan också nedsänkta växtbäddar användas tillsammans
gröna tak för att omhänderta dagvattnet. I ett fall kompletteras
dagvattenhanteringen med ett underjordiskt magasin.

•

Dagvatten kring den planerade förskolan kan skapa möjligheter att integrera
vatten i verksamheten, till exempel med upphöjda växtbäddar, regnvattentunnor,
vattenrännor och små dammar för lek och lärande.

•

Med föreslagna åtgärder minskar områdets dimensionerande 10-årsflöde med
hälften.

•

Med föreslagna åtgärder minskar föroreningsbelastningen avsevärt och
närsaltstransporten till Ulvsundasjön minskar.

•

Planen bedöms med föreslagna åtgärder inte försämra möjligheterna att uppnå
Ulvsundasjöns miljökvalitetsnormer, snarare förbättra dem.
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Bilaga A - Översiktlig teknisk beskrivning av
dagvattenanläggningar
Nedsänkta växtbäddar
Nedsänkta växtbäddar är planteringsytor med förmåga att både fördröja och rena
dagvatten. De bidrar också med grönska och biologisk mångfald. Minsta anläggningsdjup
är cirka en meter och bäddens yta bör vara cirka 5–10 % av tillrinningsområdets
hårdgjorda yta.
Växtbäddars utformning kan anpassas till platsspecifika förhållanden och önskat
utseende, vilket innebär att de kan se väldigt olika ut. Följande beståndsdelar förekommer
dock i de flesta anläggningar (i ordning av vattnets väg genom anläggningen); inlopp med
erosionsskydd (och eventuellt sandfång), fördröjningszon med bräddbrunn, filtermaterial
och dräneringslager (Figur 64).
Fördröjningszonen består av ett ytmagasin som oftast är 10–30 cm djupt och gör att
dagvatten tillfälligt kan bli stående i bädden innan det infiltrerar. Om fördröjningszonen
fylls leds överskottsvattnet till dagvattennätet genom en bräddbrunn som anläggs i höjd
med växtbäddens övre kant. Det är viktigt att bräddbrunnen anläggs på rätt nivå (se Figur
64), annars försvinner hela fördröjningsvolymen!

Figur 64. Principiell uppbyggnad av en nedsänkt växtbädd.

Under fördröjningsvolymen anläggs en filterzon av sandbaserad växtjord eller annat
växtsubstrat av näringsfattigt slag. Näringsrikt material bör undvikas för att inte riskerar
ett näringsläckage till Ulvsundasjön. Dock kan en mindre mängd organiskt material (till
exempel kompost) tillföras bäddens övre skikt för att förbättra den vattenhållande
förmågan, till nytta för växtligheten och för bäddens förmåga att binda föroreningar. Det
är viktigt att sandjorden har tillräcklig infiltrationskapacitet. Rekommenderad infiltrationskapacitet är cirka 100 (50–300) mm/h och filterdjupet bör vara minst 500 mm.
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Växtbädden kan antingen ha en tät eller öppen botten beroende på föroreningsbelastning
och/eller infiltrationskapaciteten i underliggande mark. I denna detaljplan antas alla
växtbäddar anläggas med tät botten på grund av platsspecifika förutsättningar, men en
öppen botten är att föredra och bedöms i detta fall inte riskera urlakning av
markföroreningar, se avsnitt 4.4 (s. 26). Oavsett val bör det anläggas ett dräneringslager i
botten av bädden med en dräneringsledning omgiven av ett lager makadam.
Bäddar i gaturummet kan förses med en lätt upphöjd kant mot gångbana för att lättare
upptäckas med käpp av personer med synvariation.
Under etablering av växtbädden krävs regelbunden bevattning. Kontroll av växtligheten
etablering bör ske under de första ett till två åren. Löpande underhåll innefattar
ogräsrensning och växtskötsel samt inspektion och rensning av inlopp och bräddavlopp.
Efterhand kommer filtermaterialets genomsläpplighet att minska. För att åtgärda detta
behöver ytlagrets antingen luckras upp eller bytas ut. Den senare åtgärden minskar risken
för att de föroreningar som bundits i ytan frisätts genom nedbrytning av organiskt
material.
Växtligheten bidrar delvis med rening men har som huvudsaklig funktion att upprätthålla
infiltrationskapaciteten. Växtslagen behöver anpassas utifrån jordtypen men exempel på
ofta lämpliga växtval är starr, gräsarter och örter som trivs i fuktängar.

Skelettjord
Att plantera träd i stadsmiljö i skelettjord ger flera fördelar. Förutom att fördröja och rena
dagvatten bidrar vattnet även med näringstillförsel och vitalitet till träden. Ofta har träd i
stadsmiljö ett för litet markutrymme för att utvecklas naturligt. Med så kallad skelettjord
skapas en extra tillväxtzon för rotsystemen samtidigt som de kan omhänderta dagvatten
från hårdgjorda ytor.
När trädet ska planteras fylls en utschaktad grop med grov makadam (100–150 mm
skärv). I en så kallad luftig skelettjord består detta lager endast av makadam vilket skapar
en hög porositet (ca 30 %). I en vanlig skelettjord spolas jord/kompost ned i hålrummen,
vilket sänker porositeten till ca 10 %. I vissa kommuner blandas biokol ned istället för,
eller tillsammans med, jorden för att ytterligare förbättra trädens livsvillkor, och till viss
del förbättra reningen. Detta överlagras sedan med ett cirka 20 cm tjockt luftigt bärlager
(makadam 32–64 mm). Närmast rotklumpen kan även ett finare makadamlager (2–6 mm)
med biokol och kompost anläggas (Figur 65).
Minsta anläggningsdjup är 0,8 m för mindre träd. Minst 1,0 m behövs för normalstora
träd. Ett träd som i vuxet skede får en krondiameter över åtta meter behöver en
anläggningsvolym på cirka 15 m3. Anläggs ett sådant träd i en luftig skelettjord kan alltså
cirka 5 m3 dagvatten fördröjas per träd. Mindre träd, exempelvis rönn, kan klara sig på 5–
10 m3 anläggningsvolym. Med luftig skelettjord blir ytbehovet cirka 2–4 % av
tillrinningsområdet hårdgjorda yta, för vanlig skelettjord är motsvarande siffra 6–12 %.
Dagvatten som alstras på omkringliggande ytor kan ledas till skelettjordarna via
rännstensbrunnar med sandfång och dräneringsledningar, alternativt via kombinerade
luftnings- och dagvattenbrunnar. Strax ovanför skelettjordens botten anläggs en
dräneringsledning. På så sätt skapas ett sedimentationsmagasin för ytterligare
föroreningsavskiljning. En bräddningsfunktion som ansluts till dagvattennätet behöver
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anläggas för tillfällen då skelettjordens infiltrationskapacitet överskrids, till exempel vid
extrema nederbördstillfällen.
Nedsänkningar bör omgivas av en lätt upphöjd kant eller förses med galler för att
underlätta för personer med synvariation.

Figur 65. Principskiss för en luftig skelettjord med biokol (Stockholms stad, 2017a).

Efter anläggning är skelettjordar relativt underhållsfria. Dock krävs regelbunden rensning
av brunnar så att tillförsel av både vatten och syre kan upprätthållas (gäller skelettjordar
som ligger under tät beläggning). Om föroreningsbelastningen är hög (t.ex. från tungt
trafikerade vägar) kan skelettjorden behöva bytas ut med jämna mellanrum då
sedimenterade partiklar kan skapa igensättning.

Infiltration i grönyta
En vanlig gräsmatta eller annan naturmark kan användas för att fördröja och rena
dagvatten. Tekniken kan bidra med naturlig grundvattenbildning (dock inte inom detta
planområde) och grönska i stadsmiljön.
Infiltrationskapaciteten i en vanlig gräsyta är 10–100 mm/h. Gräsytor med väldränerad
överyta kan infiltrera flera hundra millimeter per timme. En tumregel är att en vanlig plan
grönyta ska vara lika stor, eller dubbelt så stor som avvattningsytan för att kunna ta hand
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om en nederbördsvolym på 20 mm. Ytbehovet minskar om grönytan kan sänkas ner, om
den i viss utsträckning går att överdämma eller om den har en hög infiltrationskapacitet.
Grönytor avsedda för infiltration kan utformas på flera olika sätt: med en väldränerad
överyta, som en skålformad gräsyta, eller som en vanlig gräsyta utan skålning. En
infiltrerbar grönyta utformas ofta lätt skålformad för att undvika att vatten rinner vidare.
För att motverka erosionsbildning bör markytans lutning inte överstiga 5 %. Gräsytan
anläggs så att den utgör en lokal lågpunkt i landskapet dit vattnet leds och kan bli stående
tillfälligt innan det infiltrerar ner genom marken (Figur 66).

Figur 66. Principskiss för infiltration i en vanlig grönyta. Vattnet leds till ytan på bred
front. Infiltrationsförmågan kan förstärkas om sand blandas in i det jordlager som
ligger närmast gräsytan. Ytan kan också göras skålformad.

Den viktigaste komponenten, utöver höjdsättningen för att skapa fördröjningsvolymen, är
den väldränerade överytan som besås med gräs. Här kan sand användas som
huvudkomponent, likt växtbäddar, eller en markuppbyggnad av sten (90 %) och kompost
(10 %), så kallad schotterrasen. Under överytan bör det finnas ett lager sorterat,
grovkornigt material för att säkerställa god dränering.
Nederbörd som överskrider infiltrationskapaciteten eller magasinsvolymen behöver
avledas till dagvattennätet. Ytliga och säkra avvattningsvägar behövs för att ta hand om
flöden från extrem nederbörd om inte ytan kan vara dämd under en period.
Bevuxna grönytor är relativt enkla att underhålla. Det är viktigt att etablera önskad
växtlighet snarast för att motverka erosionsskador och ogräs. Därefter innefattar
underhållet av gräsklippning och rensning av skräp och löv. Genomsläppligheten kan
minska något med tiden och bör därför återställas genom att luckra upp ytlagret eller ta
bort det helt. En konstruktion av detta slag får, till skillnad från jordar med fina partiklar,
låg vattenhållande kapacitet och kan under torra perioder behöva vattnas.

Makadamdike
Ett makadamdike är en yteffektiv dagvattenåtgärd, ofta på allmän platsmark i anslutning
till gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor. Att anlägga ett makadamdike är en
relativt billig åtgärd. Kostnaden är normalt lägre än för att anlägga magasin under mark.
Makadamdiket anläggs genom att ett ungefär meterdjupt dike/schakt fylls med makadam,
det vill säga krossad och storlekssorterad sten utan nollfraktion. På botten placeras som
regel ett dräneringsrör som ansluter till dagvattennätet. Detta skapar förutsättningar för
infiltration och avledning av dagvatten även vid höga flöden. Om röret läggs ett par
decimeter ovanför botten skapas ett magasin under röret där partiklar som passerat
makadamlagret kan sedimentera. Makadamdiken kan både ha en tät eller en öppen botten.
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Diket ska ha ett genomsläppligt lager i överytan (se Figur 67). Dikets bottenbredd bör
vara minst 0,5 m. Lutningen i längdled bör vara svag (högst 1 %).

Figur 67. En principskiss av ett makadamdike. Makadamfyllning placeras i ett grävt
dike/schakt. Ibland används geotextil för att förhindra att olika lager blandas.
Överytan kan bestå av grov makadam eller annat genomsläppligt material. I botten
placeras ett dräneringsrör med anslutning till dagvattennätet.

Det måste finnas möjlighet att avleda flöden som är högre än det dimensionerande till
ledningsnätet eller förbi anläggningen. Om bräddande vatten i ytan runt diket kan skada
anläggningar, installationer eller infrastruktur krävs ett översvämningsskydd/bräddbrunn.
Det är viktigt att bräddbrunnen ligger i nivå med den maximalt tillåtna vattennivån i
dikets lågpunkt så att bräddning inte sker i onödan.
Fördröjningsvolymen i makadamdiket skapas av porvolymen i fyllnadsmassorna, normalt
cirka 30 procent av den totala volymen.
Makadamdiken avskiljer främst partikelbundna föroreningar genom sedimentation.
Förmågan att avskilja partikelbundna föroreningar kan ligga mellan 50–90 procent, men
siffrorna är osäkra eftersom det finns få studier som redovisar reningseffekten. I diken
med dräneringsrör stärks reningseffekten om en sedimentationsvolym skapas genom att
röret placeras en bit ovanför dikets botten (se Figur 67). En högre andel finare fraktioner i
makadamdiket ökar också reningskapaciteten, men minskar samtidigt den fördröjande
volymen och infiltrationskapaciteten. Reningseffekten för lösta näringsämnen och lösta
metaller kan ligga relativt lågt på mellan 10–20 procent, men även dessa siffror är osäkra.
Det löpande underhållet innefattar renhållning och ogräsrensning. Yta och
översvämningsskydd måste kontrolleras regelbundet så att de inte sätter igen. På längre
sikt kan det finnas behov av att byta ut makadamfyllningen. Sedimenterade partiklar kan
sätta igen porer och därmed minska infiltrationskapaciteten, särskilt om belastningen är
hög.
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Gröna (vegetationstäckta) tak
En fördel med gröna tak är att de kan användas för att fördröja och reducera mängden
dagvatten utan att ta någon extra yta i anspråk. Gröna tak kan användas på alla typer av
byggnader och bidrar med grönska och biologisk mångfald. Beroende på taklutning,
växtlighet och tjocklek kan de reducera den årliga dagvattenavrinningen med 25 till 75 %.
Vegetationsklädda tak är uppbyggda i flera skikt, med ett dräneringslager underst.
Dräneringslagret vilar direkt på tätskiktet i takkonstruktionen. Dräneringslagret
överlagras av ett jordlager där vegetationslagret i sin tur är förankrat. Nederbörd fångas
upp av vegetation och jordlager och det vatten som inte magasineras avleds genom
dräneringslagret (Figur 68). En del av vattnet avdunstar.

Figur 68. Principskiss för gröna (vegetationsklädda) tak. Ett dräneringslager vilar
direkt på tätskiktet i takkonstruktionen. Nederbörd fångas av vegetation och jordlager
och en del vatten avdunstar. Om taket blir vattenmättat leds överskottsvatten via
dräneringslagret till traditionella hängrännor och stuprör.

Gröna tak brukar indelas i extensiva (tunna) och intensiva (tjocka) tak, med
övergångsformer emellan. Indelningen görs med utgångspunkt från jordlagrets tjocklek
och behovet av skötsel. Ett extensivt tak kan bestå av en tunn matta av sedumarter (ofta
cirka 3–6 cm tjock) eller olika torktåliga gräs- och ängsarter. Etablering av växter i ett
extensivt tak kan ske genom sådd, plantering, självetablering eller med hjälp av
prefabricerade vegetationsmattor. Intensiva tak har som regel ett jordlager med en
mäktighet över 15 centimeter. Här finns möjlighet att använda fler växtarter än i
extensiva tak, till exempel gräs, fleråriga örter och buskar. Med ett jordlager på minst
60 cm kan även mindre träd etableras. De intensiva taken kräver ofta bevattning och en
underliggande takkonstruktion med hög bärighet (över 300 kg/m2). Det är en fördel att
anlägga gröna tak med låg eller ingen lutning (0–5 grader). En större lutning upp till 30
grader kan användas men detta minskar takets förmåga att magasinera regnvatten.
En traditionell sedummatta kan klara att fördröja ungefär fem till tio millimeter nederbörd
om taket är relativt torrt när regnet börjar. Ett intensivt tak med en mäktighet på över 15
centimeter kan fördröja och magasinera 20 millimeter nederbörd eller mer. Även när
gröna tak blir vattenmättade har forskningsstudier visat att de ändå har förmågan att
fördröja flödestopparna fördröjs något.
Under etableringsfasen är det speciellt viktigt att följa upp hur valda växter lyckats
etablera sig. Det kan finnas behov av bevattning, kompletterande sådd eller plantering.
Ogräs kan behöva rensas bort för hand. Till det löpande underhållet hör kontroll av
dräneringsstrukturer, hängrännor och stuprör. Det är viktigt att se till så att dessa inte
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växter igen eller sätts igen av dött växtmaterial och vegetationsrester. Eventuella behov
av bevattning och gödsling behöver följas upp.
Ofta uppkommer frågor kring brandsäkerhet för gröna tak. Det finns idag inga särskilda
regler rörande brandsäkerhet för vegetationsbeklädda tak. Samma regler gäller för dessa
tak som för alla andra typer av taktäckningar vilket innebär att de ska uppnå
funktionskravet för taktäckning enligt Boverkets byggregler (Boverket, 2021). Det
innebär att överbyggnaden som lägst måste uppfylla kraven för brandklassen BROOF(t2).
Det finns sedumtak på marknaden som uppfyller brandklassens krav för BROOF(t2) men
för andra vegetationstyper på tak, exempelvis biotoptak, kan det vara svårt att påvisa att
de är säkra ur brandsäkerhetssynpunkt. I dessa fall ska en utredning genomföras för att
visa att lagkraven ändå uppfylls (Pettersson Skog m.fl., 2021).
Det är viktigt att poängtera att gröna tak framför allt bör ses som en fördröjningsåtgärd
för dagvatten, inte som en reningsåtgärd. Regnvattnet som faller på taken får anses som
relativt rent. I vissa fall kan till och med vegetationsklädda tak vara en föroreningskälla.
Till exempel kan jordlager och luftnedfall stå för ett visst tillskott av näringsämnen till
avrinningsvatten som dräneras. För att minska näringsläckaget bör växter som kräver lite
näring användas för att minska gödselbehovet.

Dagvattenutredning för detaljplan ombyggnation av Mälarbanan i Solna kommun, WRS AB
2022-06-15
89 (89)

Bilaga 1a. Dagvattenhantering
och ytavrinning - Västra
Grundkarta
Planområdesgräns
Höjdkurvor 0,5 m ekvidistans
Översiktskarta
Dagvattenledningar
Flödesriktning
i dagvattennätet
i dagvattentunnel
ytavrinning

Bilaga 1a. Dagvattenhantering
och ytavrinning - Mitt
Grundkarta
Planområdesgräns
Höjdkurvor 0,5 m ekvidistans
Översiktskarta
Dagvattenledningar
Flödesriktning
i dagvattennätet
i dagvattentunnel
ytavrinning

Bilaga 2a. Nuvarande
markanvändning
Asfaltsyta
Blandat grönområde
Ekensbergsvägen
Frösundaleden
GC-bana
Grusyta
Järnvägsgatan
Lokalgata
Parkering
Spårvagnsräls
Takyta
Idrottsplan

Bilaga 2b. Framtida
markanvändning
Blandat grönområde
Flerfamiljshusområde
GC-bana
Kontorsområde
Lokalgata
Parkering
Parkmark
Skolområde
Takyta
Väg ÅDT 31000
Väg ÅDT 6300
Spårvagnsräls
Torg

Bilaga 3a. Framtida ytvattenavrinning
- Delområde Väst
Rinnriktning ytavrinning

Åtgärdsförslag
Makadamdike
Infiltration i nedsänkt grönyta
Nedsänkta växtbäddar
Skelettjord - trädalléer
Skelettjord - enskilda träd

Situationsplan
Plangräns
Huskroppar
Kantlinjer gata, cykel- och gångvägar
Trågvägg
Spår_line

Bilaga 3b. Framtida ytvattenavrinning
- Delområde Mitt
Rinnriktning ytavrinning

Åtgärdsförslag
Makadamdike
Infiltration i nedsänkt grönyta
Nedsänkta växtbäddar
Skelettjord - trädalléer
Skelettjord - enskilda träd

Situationsplan
Plangräns
Huskroppar
Kantlinjer gata, cykel- och gångvägar
Trågvägg
Spårmitt

TECKENFÖRKLARING
Plangräns dp

Nedsänkt växtbädd för rening
och fördröjning av dagvatten
Ytlig avrinning dagvatten

Dagvattenledning projekterad

Förslag ledningsdragning
tunneltak
Tät dagvattenledning
Dräneringsledning

STATUS

UTKAST
Förproj allmän plats
dp Mälarbanan, Solna stad

UPPDRAGS NR

KARTOGRAF

1784

H. Öckerman

DATUM

ANSVARIG

2022-03-31
REFERENSSYSTEM

HÖJDSYSTEM

SWEREFF 18:00

RH2000

KARTUNDERLAG

BESKRIVNING

PRINCIPIELL SKISS
Dagvattenhantering allmän platsmark tunneltaket

SKALA

1:800

FORMAT NAMN/NUMMER

A3 BLAD 1

TECKENFÖRKLARING
Plangräns dp

Nedsänkt växtbädd för rening
och fördröjning av dagvatten
Ytlig avrinning dagvatten

Dagvattenledning projekterad

Förslag ledningsdragning
tunneltak
Tät dagvattenledning
Dräneringsledning

STATUS

UTKAST
Förproj allmän plats
dp Mälarbanan, Solna stad

UPPDRAGS NR

KARTOGRAF

1784

H. Öckerman

DATUM

ANSVARIG

2022-03-31
REFERENSSYSTEM

HÖJDSYSTEM

SWEREFF 18:00

RH2000

KARTUNDERLAG

BESKRIVNING

PRINCIPIELL SKISS
Dagvattenhantering allmän platsmark tunneltaket

SKALA

1:800

FORMAT NAMN/NUMMER

A3 BLAD 1

