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SAMMANFATTNING 

Nykvarns kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Ströpsta 3:94. I anslutning 

till den norra delen av planområdet finns ett dike kallat Moraån som omfattas av 

markavvattningsföretaget för Vällingen m.fl. sjöar som bildats genom en förrättning 

1898. Nykvarns kommun önskar få utrett på vilket sätt markavvattningsföretag kommer 

att påverkas av att detaljplanen antas.    

Det dike som omfattas av markavvattningsföretaget ligger utanför planområdet och inga 

åtgärder är planerade i detta. Av handlingarna för företaget framgår att diket 

dimensionerats för att kunna hantera ett medelvattenflöde om 460 l/s.  

Nykvarns kommun ställer krav om att dagvattensystemet inom planområdet ska 

dimensioneras för att kunna fördröja ett 20-års regn med klimatfaktor. 

Dagvattensystemet inom planområdet har därför dimensionerats för att utjämna 

vattenflöden upp till ett 20-årsregn (10 min varaktighet, 17 mm) så att utflödet 

begränsas till 50 l/s, vilket motsvarar det flöde som genereras från det oexploaterade 

området i motsvarande situation.     

Vid en jämförelse av den kapacitet som diket har med det flöde som beräknas komma 

från planområdet i situationer upp till ett 20-årsregn så bedöms detta flöde ha en 

marginell påverkan på dikessystemet. Den föreslagna detaljplanen medför därför inte att 

markavvattningsföretaget för Vällingen m.fl. sjöar behöver omprövas.  

Den nya markanvändning som föreslås inom detaljplanen för Ströpsta 3:94 är beroende 

av att avvattningen via Moraån till Långsjön fungerar på ett tillfredställande sätt. Det är 

därför skäligt att den huvudman som kommer att ansvara för hanteringen av dagvatten 

inom planområdet även har del i ansvaret för att underhålla det aktuella dikessystemet. 

Enklast sker detta genom att ett avtal upprättas mellan berörda fastighetsägare och 

huvudmannen för dagvatten. 

Vid situationer med stora regn (över 20 års återkomsttid) kommer det föreslagna 

dagvattensystemet vara mättat med ytavrinning som följd. Vid dessa tillfällen kommer 

mer sediment och partiklar rinna av till Moraån från planområdet än tidigare, vilket 

medför ett ökat behov av underhåll av detta dike. För skador som uppstår på grund av 

den ändrade markanvändningen inom planområdet är det skäligt att huvudmannen med 

ansvar för dagvatten ersätter/åtgärdar sådana skador. Ett avtal bör upprättas mellan 

huvudmannen och ägarna till berörda fastigheter angående hantering av skador som 

uppkommer vid sällan förekommande stora regn och som orsakats av den förändrade 

markanvändningen inom planområdet.  
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1. INLEDNING 

Structor Miljöbyrån Stockholm AB har fått i uppdrag av Brokvarn Fastigheter AB att 

utreda om Vällingens markavvattningsföretag kan komma att påverkas av att en ny 

detaljplan tas fram för Ströpsta 3:94 i Nykvarns kommun.    

2. FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1. Detaljplan 
Nykvarns kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för området Ströpsta 3:94 i den 

södra delen av Nykvarns samhälle. Planens syfte är att möjliggöra byggandet av ett nytt 

bostadsområde med ett radhus och tre flerbostadshus. I nära anslutning till planområdet 

finns ett öppet dike. Plansamråd planeras under första halvan av 2020.   

2.2. Hantering av dagvatten 
För det aktuella området har en dagvattenutredning tagits fram av Structor Uppsala AB, 

2019-09-11. Som en förutsättning för utredningen gäller att flödet ut från området inte 

får öka i samband med exploateringen och att dagvattensystemet ska dimensioneras för 

fördröjning och rening av ett 20-års regn inklusive klimatfaktor.   

Med utgångspunkt från ovanstående har följande systemlösning föreslagits:  

• Dagvatten från gata och parkeringar föreslås ledas till skelettjordar som anläggs 

i anslutning till en ny trädrad.  

• Dagvatten från takytor som lutar mot norr och det dike som ingår i 

markavvattningsföretaget leds mot omgivande gräsytor via utkastare och 

ränndalar.  

• Dagvatten från takytor som lutar söderut mot gatan kan antingen ledas mot ett 

mindre krossdike mellan hus och gata, mot skelettjorden i gatan alternativt mot 

planteringsytor på framsidan.      

Av dagvattenutredningen framgår att det inte finns några översvämningsrisker för 

området i befintlig situation, men att diket nedströms utredningsområdet kan komma att 

översvämmas vid extrema regn. 

Planområdet kommer att ingå i verksamhetsområde för VA och dagvatten. (uppgift från 

Nykvarns kommun).  

2.3. Historisk markanvändning 
Då historiska kartor studeras framgår att den mark som nu är aktuell för detaljplanering, 

liksom marken norr om planområdet gått från att ha varit åkermark (Generalstabskartan 

1873) till att bli ängs- och hagmark (Häradsekonomisk karta 1901-1906). Från 50-talet 

och framåt övergår marken till att bli allt mer skogsmark. Ett aktuellt flygfoto visar att 
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området för detaljplanen till övervägande del utgörs av skogsmark. Området norr om 

diket utgörs dels av industrimark samt dels av avverkad skog.        

2.4. Vällingens markavvattningsföretag 
Delar av planområdet ligger inom båtnadsområdet för Vällingens 

markavvattningsföretag som bildats genom en förrättning år 1898. 

Markavvattningsföretaget anger hur utformningen ska vara på de vattenanläggningar 

som behövs för att skapa bättre förutsättningar att nyttja den omgivande 

jordbruksmarken.  

Vid förrättningen bildades även en vattensamfällighet för företagets administration. 

Företaget godkändes vid en besiktning den 1:a april 1926. De handlingar som finns 

tillgängligt för detta företag är ett utlåtande och en kostnadsfördelningslängd. Plankartor 

och sektionsritningar saknas.   

I länsstyrelsens digitala arkiv finns det även uppgifter om ett nyare företag för samma 

område. För handlingar till detta företag så hänvisas till Stockholms stadsarkiv. De 

handlingar som finns hos stadsarkivet är dock ofullständiga. Det som finns är 

arbetsskisser på plankartor och profilritningar från 1955. Utlåtande som beskriver 

företaget och förslag till kostnadsfördelningslängd saknas. Detta kan ses som en 

indikation på att förrättningen angående markavvattningsföretaget påbörjades, men inte 

slutfördes. 

2.4.1. Juridisk status 
Genom att förrättningen från 1898 fått laga kraft och att företaget godkänts vid en 

besiktning har markavvattningsföretaget samma legala status som ett tillstånd från 

domstol. Det innebär att de vattenanläggningar som ingår i företaget inte kan ändras 

utan tillstånd från mark- och miljödomstolen samt att ägarna till de fastigheter som 

räknas upp i företagets kostnadsfördelningslängd har ansvar för att underhålla 

dikessystemet.  

Efter kontroll med arkivet vid mark- och miljödomstolen kan konstateras att företaget 

inte är uppdaterat sedan förrättningen.  

Information har sökts från mark- och miljödomstolens arkiv angående domar rörande 

markavvattningsföretag som berör sjön Vällingen eller andra relevanta domar. Hos 

domstolen finns inga noteringar om prövningar rörande något markavvattningsföretag. 

Angående sjön Vällingen finns två domar (VA263/1976 respektive VA21/1978) 

rörande reglering av denna sjö, men inte i någon av dessa domar nämns att sjön 

omfattas av markavvattningsföretag.          

Då det inte finns något underlag för att avvattningsförtaget från 1955 genomfördes så 

utgår Structor från att förrättningen inte fullföljdes. Detta företag har i så fall ingen legal 

giltighet. 
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2.4.2. Tekniska förutsättningar 
Av företagets utlåtande framgår att följande förutsättningar gäller för den dikessträcka 

som går från Brokvarn till den nedströms liggande Långsjön. De angivna värdena 

förutsätter väl underhållet dike.  

Avrinningsområde 375 hektar  

Avrinnande vattenmängd per hektar 0,8 m³/s  800 l/s 

Avrinnande vattenmängd från aktuellt vattenavrinningsområde  0,3 m³/s 300 l/s 

Fall på 1000 meter 0,5 ‰  

Bottenbredd 0,6 meter  

Sidolutning 1:1  

Beräknat vattendjup vid medelflöde 0,8 meter  

Sektionsarea 1,12 m²  

Vattnets medelhastighet 0,41 m/s  

Kanalens förmåga att avleda vatten vid medelvattenföring 0,46 m³/s 460 l/s 

En beräkning av dikets fulla kapacitet med utgångspunkt från ovan angivna mått för 

utformningen ger att ca 700 l/s kan avledas genom diket.    

2.4.3. Deltagare 
Markavvattningsföretaget för Vällingen är ett ytmässigt mycket stort företag som delats 

in i 11 fristående avdelningar. Av kostnadsfördelningslängd (KFL) för 1898 års företag 

framgår att totalt 29 hemman fick nytta av att företaget bildades. Genom att ingen 

uppdatering är gjord och den ursprungliga KFL är kopplad Hemman och ägare till 

dessa, så finns inga nuvarande fastighetsägare som kan kopplas till 

markavvattningsföretaget. Det finns därmed inga formella deltagare i 

markavvattningsföretaget.    

De fastigheter som idag finns inom företagets båtnadsområde har nytta av den 

avvattning som åstadkommits. Ägarna till dessa fastigheter har därmed möjlighet att 

begära en uppdatering av markavvattningsföretaget hos mark- och miljödomstolen. 

Ägare till fastigheter med mark inom båtnadsområdet bör ses som berörda sakägare till 

sådana frågor som kan påverka markavvattningsföretagets anläggningar.  

3. PÅVERKAN PÅ MARKAVVATTNINGSFÖRETAGET AV 

FÖRESLAGEN NY MARKANVÄNDNING 

3.1 Normal drift 
Av plankartan och planbeskrivningen framgår att det dike som ingår i 

markavattningsföretag ligger utanför planområdet och att inga åtgärder kommer att ske i 

detta.   

Markavvattningsföretagets dike är dimensionerat för att kunna ta omhand ett medelflöde 

om 460 l/s. Dagvattenutredningen utgår från ett dimensionerande flöde om 50 l/s från 

planområdet vilket motsvarar ett 20-årsregn. De dagvattenåtgärder som föreslås i 

dagvattenutredningen innebär att kraven om flödet ut från planområdet inte ska öka med 
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den tänkta exploateringen uppfylls. Utredningen visar även att tillförseln av 

näringsämnen inte blir större än före exploateringen.  

Att nuvarande naturmarken inom planområdet hårdgörs innebär att det oftare kommer 

vara högre vattennivåer i diket än idag genom att markens uppsugningsförmåga 

minskar. Med tanke på dikets kapacitet och den nuvarande markanvändningen omkring 

diket i det aktuella området så bedöms dock inte detta medföra någon betydande 

påverkan på driften av företaget.    

Ett antagande av den föreslagna detaljplanen medför, med tanke på ovanstående, inte att 

det finns något behov av att ompröva markavvattningsföretaget.    

3.2 Påverkan vid sällan förekommande regn 
Vid regn som är större än ett dimensionerande regn kommer fördröjningsanläggningar 

inom planområdet att vara fulla vilket medför en större ytavrinning till 

markavvattningsföretagets dike. Detta innebär att slam och sediment förs till diket i 

större omfattning än annars, vilket gör att behovet av underhåll ökar. Vid extrema regn 

kan det även finnas risk för skador på dikessystemet exempelvis genom erosion eller 

igensättning av bro- och vägtrummor.   

För sådana skador som uppstår på grund av en ändrad markanvändning inom 

planområdet med större andel hårdgjord yta är det skäligt att den part som har ansvar för 

dagvatten inom planområdet ersätter/åtgärdar dessa skador. Lämpligen upprättas ett 

avtal angående detta mellan huvudmannen för dagvatten inom planområdet och ägarna 

till berörda fastigheter.    

3.3 Kostnadsfördelning 
Delar av planområdet ligger inom markavvattningsföretagets båtnadsområde. 

Markanvändningen inom planområdet är beroende av att avvattningen via Moraån till 

Långsjön fungerar. Det är därför rimligt att den som har ansvar för den allmänna 

dagvattenhanteringen även har del i ansvaret för att underhålla det aktuella 

dikessystemet.  

Genom att markavvattningsföretagets KFL inte uppdaterats sedan 1898 då företaget 

bildades är det uppenbart att denna inte används för att fördela underhållskostnader. Om 

fördelningen av ansvaret för underhåll ska ske genom markavvattningsföretaget behöver 

KFL uppdateras så att denna kopplas till de fastigheter som ligger inom företagets 

båtnadsområde. Men då företaget är väldigt stort till ytan blir en sådan åtgärd väldigt 

omfattande.  

Ett enklare sätt att reglera underhållet för den del av företaget som påverkas av 

planområdet kan vara att huvudmannen för dagvatten upprättar ett avtal med de 

fastigheter som finns inom det berörda båtnadsområdet invid planområdet.      

I nedanstående tabell redovisas de fastigheter som idag ligger inom den del av 

båtnadsområdet som finns på och i anslutning till detaljplanen för Ströpsta 3:94. 
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Tabell 1. Fastigheter som uppskattas ligga inom berört båtnadsområde per den 29 januari 2020 

Fastighet Ägare Adress 

Ströpsta 3:9 Zelahn, Mari Elisabet Rudkälla Gård 
155 92 Nykvarn 

Ströpsta 3:34 Sjöblom, Björn Alf Otto 
 
 
Sjöblom, Alfhild Iréne Marianne 
 

Kråkhoppet 1 
155 92 Nykvarn 

 
Surbrunnsgatan 21 Lgh 1302 
113 48 Stockholm 

Ströpsta 3:94 Bostadsrättsföreningen Brokvarns 
Allé I Nykvarn 

C/O Telge Hälsocenter 
Kaplansgatan 5 
151 72 Södertälje 

Ströpsta 3:95 Rudin, Folke 

 
Rudkällavägen 7 
155 34 Nykvarn 

Ströpsta 3:401 Åkerblom, Jeanette 

 

 
Åkerblom, Lars 

 

Nyborg 
Rudkällavägen 21 
155 34 Nykvarn 
 
Nyborg 
Rudkällavägen 21 
155 34 Nykvarn 

Mörby 6:3 Fortifikationsverket 631 89 Eskilstuna 

 

Det bör noteras att den aktuella dikessträckan vid planområdet även omfattas av 

samfälligheten Ströpsta s:5 med ursprung från laga skifte. Utöver diken i den övre delen 

av markavvattningsföretag ingår även uppströms liggande diken som avvattnar Ströpsta 

och Hökmossen.    

4. SLUTSATS 

4.1 Normal drift 
Den föreslagna detaljplanen innebär att till övervägande del naturmark ställs om till 

hårdgjorda ytor och bebyggelse. Avrinning av dagvatten sker till Moraån norr om 

området. De åtgärder som föreslås för hantering av dagvatten innebär att utflödet från 

området inte ändras i situationer upp till ett 20-års regn som ger ett utflöde om 50 l/s.  

Av handlingarna till markavvattningsföretaget för Vällingen m.fl. sjöar framgår att 

Moraån vid planområdet dimensionerats för att kunna hantera ett medelvattenflöde om 

460 l/s. 

Även om realiseringen av detaljplanen innebär att det oftare kommer vara högre 

vattennivåer i diket än idag, så bedöms inte detta medföra någon betydande påverkan på 

markavvattningsföretaget, med tanke på dikets kapacitet och den nuvarande 

markanvändningen i det aktuella området. Den föreslagna detaljplanen antas därmed 

inte medföra att markavvattningsföretaget för Vällingen m.fl. sjöar behöver omprövas.  

SB1027K
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Den nya markanvändning som föreslås inom detaljplanen för Ströpsta 3:94 är beroende 

av att avvattningen via Moraån till Långsjön fungerar på ett tillfredställande sätt, på 

samma sätt som övriga ägare till fastigheter inom markavvattningsföretagets 

båtnadsområde. Detta oavsett att markanvändningen ändrats sedan företaget bildades. 

Det är därför skäligt att den huvudman som kommer att ansvara för hanteringen av 

dagvatten inom planområdet även har del i ansvaret för att underhålla för att underhålla 

det aktuella dikessystemet. Enklast sker detta genom att ett avtal upprättas mellan 

berörda fastighetsägare och huvudmannen för dagvatten. 

4.2 Hantering av skador vid sällan förekommande regn 
Vid situationer med sällan förekommande stora regn kommer det föreslagna 

dagvattensystemet vara mättat med ytavrinning som följd. Genom att marken till stor 

del är hårdgjord när detaljplanen är realiserad kommer mer sediment och partiklar rinna 

av till Moraån, vilket medför ett ökat behov av underhåll. Vid extrema situationer kan 

stora flöden även innebära skador på dikessystemet i form av erosion och igensatta 

brotrummor.       

För skador som uppstår på grund av den ändrade markanvändningen inom planområdet 

är det skäligt att huvudmannen med ansvar för dagvatten ersätter/åtgärdar dessa skador. 

För att ge en tydlighet inför det att situationen uppstår bör ett avtal upprättas mellan 

huvudmannen och ägarna till berörda fastigheter angående hantering av skador som 

uppkommer vid sällan förekommande stora regn och som orsakats av den förändrade 

markanvändningen inom planområdet.  
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