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SAMMANFATTNING 
Detaljplanen för Säby 3:78, där Stockholm Quality Outlet (SQO) ligger, skall justeras. I samband med detta 

planarbete krävs en dagvattenutredning. AFRY har fått i uppdrag att ta fram denna utredning för att föreslå en 

framtida hållbar dagvattenhantering inom planområdet så att den nya detaljplanen kan få laga kraft. Utredningen 

följer kommunens mall för dagvattenutredningar.  

 

Planområdet ligger i Barkarby, Järfälla, mellan Enköpingsvägen och Herrestavägen och är en del av ett större 

handelsplatsområde. Det är ca 4,5 hektar stort och består främst av handelsområde och parkeringsplatser. En 

utbyggnad skall göras av tre byggnader på området och nya parkeringsytor planeras. Befintlig huvudentré ska 

kompletteras med ytterligare en entré åt sydväst. De största förändringarna kommer att ske utanför butiksområdet.  

 

Recipient för detaljplaneområdet är Bällstaån, som har otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god 

kemisk status. För att uppnå miljökvalitetsnormerna för Bällstaån får planförändringen ej innebära ökade flöden 

eller föroreningar från planområdet. Dessutom finns riktvärden för acceptabla föroreningshalter specifikt 

anpassade efter Bällstaån. Enligt kommunens policy ska dagvatten ses som en resurs och bidra till en tilltalande 

närmiljö.  

 

Flödes- och föroreningsberäkningar har utförts med programvaran StormTac enligt kommunens riktlinjer. För 

beräkningarna delades planområdet in i 7 delområden. Räknat med en klimatfaktor på 1,25 innebär den nya 

planen en flödesökning på 230 l/s. Detta innebär ett totalt fördröjningsbehov på ca 137 m3 inom planområdet. 

Halterna och mängderna av föroreningar ökar utan åtgärder.  

 

För att hantera de ökade flödena och föroreningarna som den nya utformningen av planområdet innebär föreslås 

anläggning av nya växtbäddar, krossdiken och brunnsfilter samt att bibehålla befintliga diken. Växtbäddar bör 

placeras vid parkeringsplatserna då dessa har en hög reningsgrad och oljeavskiljande förmåga. Samtliga 

anläggningar kopplas på befintligt dagvattennät som går genom planområdet och fortsätter i Herrestavägen. 

Befintliga lågpunkter som översvämmas idag och där markanvändningen förändras bör flyttas eller byggas bort. 

Skyfallsflöden ska kunna ledas via sekundära avrinningsvägar mot platser där vattensamlingar kan ske utan 

skador på skyddsvärda objekt.  

 

Förslag på planbestämmelser för området är att det ska finnas 30 m3/ha fördröjningsvolym för vatten från den 

egna fastigheten och att fasader och tak inte får bekläs med koppar eller omålad zink. 

 

Genom anläggning av de lösningsåtgärder som presenterats i denna utredning kommer halter och mängder av 

föroreningarna från planområdet att minska. Totalt sett innebär reningsanläggningarna att föroreningarna från 

planområdet minskar och att alla riktvärden uppnås. Reduceringen av föroreningsmängder ligger mellan 27 % 

(kväve) och 73 % (PAH), fosfor minskar med 43 %. Då recipienten har en otillfredsställande ekologisk status på 

grund av höga halter av näringsämnen är det positivt för recipienten att fosfor och kväve minskar. Halterna av 9 

av 13 ämnen reduceras med ca 40-70 %. Även flödeskravet från planområdet uppnås. Anpassningen av höjder och 

markanvändning samt installation av fördröjnings- och reningsanläggningar i områden där markanvändningen i 

princip är oförändrad gör att riskerna för skador vid extrema regn minskar. 
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1. INLEDNING 

 Bakgrund 

Det nya planförslaget innebär förtätning av området vid Stockholm Quality Outlet i Barkarby. Byggnader och 

parkeringsytor skall tillkomma och några av de befintliga fastigheterna skall få ytterligare våningsplan. I dagsläget 

är området ett handelsområde och byggnationerna är en vidareutveckling av detta handelsområde. 

Detaljplaneområdet som denna utredning omfattar är en del av fastighet Säby 3:78 och har en yta på cirka 

4,5 hektar. En begränsad del av detaljplaneområdet kommer att förändras i samband med förtätningen. De största 

förändringarna sker längsmed Enköpingsvägen där nya parkeringsplatser och en ny entré till området skapas.  

 Syfte 

Syftet med dagvattenutredningen är att visa att detaljplanen klarar att uppfylla dagvattenkraven, d v s 

miljökvalitetsnormer för vatten, förhindra översvämningar orsakade av dagvatten och riktlinjer för 

dagvattenhantering (ej skyfall). Syftet är också att i ett tidigt skede bedöma om planförslaget är lämpligt samt 

föreslå de omarbetningar av planförslaget som behövs för att dagvattenkraven ska uppnås.  

 

För att uppnå syftet ingår att visa hur dagvattenflödet och föroreningsgraden/-mängden förändras vid föreslagen 

markanvändning samt föreslå de lösningar, markreservationer eller planbestämmelser som behövs för att uppnå 

dagvattenkraven. Dagvattenutredningen ska visa att planen inte orsakar översvämning både innanför och utanför 

planområdet. 

 

Utredning av översvämningar p g a höga vattenflöden i vattendrag och skyfall ingår inte. Det ingår inte heller att 

dimensionera ledningsnätet.  

 

I rapporten redovisas följande: 

• föroreningshalter och föroreningsmängder före och efter exploatering.  

• reningsbehovet och nödvändiga reningsåtgärder. 

• flöden före och efter exploatering.  

• fördröjningsbehovet och nödvändiga fördröjningsåtgärder. 

• att planen efter åtgärder uppnår dagvattenkraven. 

2. FÖRUTSÄTTNINGAR  

 Krav 

2.1.1. Gällande miljökvalitetsnormer för vatten  

Bällstaån 

Planområdet ligger inom Bällstaåns avrinningsområde, vilket innebär att dagvattnet från området idag leds till 

Bällstaån via det kommunala dagvattennätet. Bällstaån startar i Jakobsberg i Järfälla kommun och rinner sedan 

genom Stockholms och Sundbybergs kommuner vidare till Bällstaviken i Solna, där ån mynnar i Mälaren. Ån 

rinner till största delen genom tätbebyggda områden och är därför kraftigt påverkad av mänsklig aktivitet.  

 

Bällstaån är av vattenmyndigheten klassad som en ytvattenförekomst, med fastställda miljökvalitetsnormer (se 

Tabell 2-1). Åns ekologiska status är idag otillfredsställande, bland annat på grund av höga halter näringsämnen 

och att ån utsatts för stora morfologiska förändringar. På grund av att de åtgärder som krävs för att uppnå en God 

ekologisk status är tids- och resurskrävande har en tidsfrist givits till 2027. 

 

Bällstaåns kemiska status bedöms som ej god. Förutom de överallt överskridande ämnena kvicksilver och 

polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids även halterna för benso(b)flouranten och benso(g,h,i)perylen. 

Tidsfrist gäller till år 2021 för att uppnå en God kemisk status, undantaget de överallt överskridande ämnena 

(Tabell 2-2). Utöver den dåliga vattenstatusen har Bällstaån stora problem med återkommande översvämningar. 

 

Tabell 2-1. Miljökvalitetsnormer och statusklassning för Bällstaån 

 Statusklassning MKN 

Ekologisk status Otillfredsställande God ekologisk status 2027 

Kemisk status Uppnår ej god God kemisk ytvattenstatus 

Kemisk status utan överallt 

överskridande ämnen 
Uppnår ej god  
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Tabell 2-2. Undantag från MKN avseende kvalitetskrav för kemisk ytvattenstatus för Bällstaån 

Mindre stränga krav Tidsfrister 

Bromerad difenyleter (PBDE) Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus Benso(b)fluranten 2021 

Kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 
Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus Benso(g,h,i)perylen 2021 

 

2.1.1. Riktlinjer för dagvattenhantering 

Planområdet omfattas av Järfälla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering. Där anges bland annat att dagvatten 

ska användas som en resurs och att rening och fördröjning ska ske så nära källan som möjligt. En annan viktig 

punkt att lyfta från kommunens riktlinjer gällande dagvatten är kravet på oljeavskiljning vid parkeringar med fler 

än 40 parkeringsplatser. De nya parkeringsytorna inom detaljplanen har färre än 40 platser per parkering, därför 

föreslås inga oljeavskiljare.   

 Underlag och källor 

Följande underlagsmaterial har använts i uppdraget: 

• Riktlinjer för dagvattenhantering, 2016-12-12 

• Rapportmall för dagvattenutredningar, erhållen 2019-09-13 

• Säby 2_78 Baskarta, 2019-09-19, dwg 

• Ledningskarta VA, 2019-09-13 

• Plangräns Säby 3-78 2019-10-08, dwg 

• Situationsplan, 2020-04-15, pdf 

• Markbeläggning underlag, 2020-04-16, dwg 

• Skyfallskartering från kommunen 

• SCALGO Live 

• Relationsritning ” VA-ledning parkering plan” M1401-001 

 

Även följande källor med villkor har använts i denna utredning: 

Underlag Utgivare Publikationsår 

P83 Svenskt Vatten 2001 

P104 Svenskt Vatten 2011 

P105 Svenskt Vatten 2016 

P110 Svenskt Vatten 2016 

VISS, Vatteninformationssystem Sverige Länsstyrelsen  

WebbGIS Länsstyrelsen  

Jordartskarta SGU  

 

3. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

 Planområdets geografiska läge 

Planområdet ligger i Barkarby strax öster om E18 vid trafikplats Jakobsberg. Det ligger mellan Enköpingsvägen, 

flyginfarten och Herrestavägen och är således en del av Barkarby handelsplatsområde. Gränsen mellan Bällstaåns 

och Igelbäckens avrinningsområde går igenom planområdet, majoriteten hör till Bällstaån men en del i nordväst 

hör till Igelbäcken enligt länsstyrelsens avrinningsområdeskarta. Allt vatten från planområdet hamnar dock i 

Bällstaån på grund av höjdsättning och dagvattensystem på platsen, därmed har endast gränsvärden och 

förutsättningarna för flöden och MKN för Bällstaån redovisats i denna utredning. I Figur 3-1 nedan är 

utredningsområdet, avrinningsområdesgränsen och recipienter markerade.  
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Figur 3-1. Planområdets läge i förhållande till recipienten och dess avrinningsområde 

 Planområdet idag och nuvarande markanvändning 

Marken består mestadels av handelsområde med butiker. Tre parkeringsytor ingår i området. En GC-väg och 

gräsytor ligger mellan byggnaderna och Enköpingsvägen. Det finns en infart från Enköpingsvägen till 

planområdet. Vägen har idag en uppskattad ÅDT på 2 300. ÅDT för infarten vid parkeringen norr om 

byggnaderna (vid rondellen) är estimerad till 4 400.  

 

Planområdet har delats in i 7 delavrinningsområden utifrån hur befintlig och framtida avrinning ser ut och var 

reningslösningarna planeras att anläggas. Dessa 7 markeras i Figur 3-2 för befintlig markanvändning och i 

Figur 4-1 för planerad markanvändning. Delområde 1 innefattar det butiksområde som kommer att vara relativt 

oförändrat ytmässigt. Några takytor och grönytor tillkommer. Delområde 2 är i dagsläget parkering, del av 

infarten och grönytor. Delområde 3 innefattar större delen väster om byggnaderna med en grässlänt, parkerings- 

och asfaltsytor. Delområde 4 är idag en parkeringsyta, gräs och väg. Delområde 5 är ett litet område i södra delen 

som mestadels består av gräs. I Delområde 6 finns idag parkeringsplatser och en grönyta med träd och delområde 

7 består av befintlig GC-väg, infarten från Enköpingsvägen och ett dike mellan GC-vägen och Enköpingsvägen.  

 

 

Figur 3-2. Beskrivning av planområdets nuvarande markanvändning och delavrinningsområden 
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 Befintlig avvattning 

Dagvatten leds idag via dagvattenbrunnar och ledningar till VA-huvudmannens ledningar som går genom 

planområdet och ansluter till en 500-ledning i Herrestavägen (tjock streckad ljusgrön linje i Figur 3-3). Några av 

fastighetens dagvattenledningar är utritade med en streckad mörkgrön linje. Det finns flera krossmagasin inom 

delområde 1 (blåmarkerade i Figur 3-3). Den totala volymen i magasinen är uppskattad till 110 m3 baserat på ett 

magasinsdjup på 0,8 m och en porositet på 0,3. Inom Delområde 7 finns ett befintligt dike som förmodas fördröja 

dagvatten från GC-banan och delar av Enköpingsvägen.  

 

Figur 3-3 visar en schematiskt bild av avrinningsriktningar, magasinsplacering samt dagvattenledningar inom 

planområdet. Det finns risk att vatten rinner in på planområdet söderifrån via infarten till parkeringen. 

Avrinningsriktningarna baseras på analys i SCALGO. SCALGO Live använder sig av lantmäteriets höjddata med 

upplösning 2x2 meter. Avrinningen baseras endast på höjddata. Ingen hänsyn tas till ytans råhet och infiltration. 

Därmed finns en viss osäkerhet i de exakta avrinningsvägarna men verktyget ger en bra översiktlig bild av 

huvudlinjerna för avrinningen. 

 

 

Figur 3-3. Befintlig avvattning 
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 Markförhållanden 

Marken inom planområdet består mestadels av fyllning, det finns dock en remsa med morän i sydöstra änden. I de 

nordöstra delarna ligger fyllningen på ett lager av lera. Jorddjupet är ca 3 meter över hela planområdet enligt 

SGU:s jorddjupskarta. Områden med fyllning har hög genomsläpplighet och området med morän har klassats med 

medelhög genomsläpplighet. Ingen data för grundvattennivåerna var tillgänglig vid framtagandet av denna 

rapport.  

 

 

Figur 3-4. Jordartskarta 

 Översvämning vid skyfall och höga flöden 

I Figur 3-5 redovisas kommunens skyfallskartering (100-årsregn) med planområdet markerat inom svart polygon. 

Störst risk för vattenansamling finns i områdets östra del men inga förändringar av planområdet skall göras där så 

denna lågpunkt kommer att bestå. Enligt uppgift från fastighetsägaren har viss vattensamling skett vid platsen 

även vid mindre regn men detta ska ha åtgärdats så att problemet inte återkommit. På den västra längan av 

planområdet, parallellt med Enköpingsvägen, finns lågpunkter där vatten kan samlas med ett djup upp till 0,5 m. 

Vattennivåerna närmast byggnaden är dock 0,1 m och marken verkar luta mot grässlänten. Vattensamlingar med 

lägre vattendjup förväntas även inne på handelsområdet.  

 

 

Figur 3-5. Översvämningsutbredning och djup för ett 100-årsregn 
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4. FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

 Planområdets planerade utformning 

I den planerad utformningen är markanvändningen inom Delområde 1 i princip oförändrad. Endast några 

ytterligare takytor har adderats och en liten grönyta i handelsområdets nordvästra del. Delområde 2 är i stort sett 

oförändrat. Detsamma gäller Delområde 3. Delområde 4 byggs ut med fler parkeringsplatser och befintlig 

infartsväg justeras något. I Delområde 5 kommer nya parkeringsplatser att anläggas. Befintlig parkering inom 

Delområde 6 utökas med fyra parkeringsplatser. Inom Delområde 7 kommer markanvändningen i stort sett 

behållas som idag förutom en omdragning och breddning av GC-banan i området runt infarten från 

Enköpingsvägen.  

 

ÅDT för vägarna är prognostiserad till ca 2 400 för infarten i södra delen och ca 4 600 för vägytan i norr inom 

Delområde 1. Markanvändningen för den planerade utformningen illustreras i Figur 4-1.  

 

 

Figur 4-1. Planerad markanvändning samt delavrinningsområden 

5. BERÄKNINGAR 

 Metoder 

Samtliga flödesberäkningar har genomförts med beräkningsverktyget StormTac Web v.20.2.1. Verktygets 

standardvärden på avrinningskoefficienter har använts.  

5.1.1. Flödesberäkning 

Dagvattenflöden för delområden med olika markanvändning har beräknats med rationella metoden för ett 

10-årsregn. Klimatfaktor 1,25 har använts för framtida situation och för nuvarande situation har klimatfaktor 1,0 

använts. Rinntiden är satt till minimumet 10 minuter för alla delområden. 

5.1.2. Beräkning av dimensionerande utjämningsvolym 

Beräkningar av dimensionerande utjämningsvolym har gjorts med StormTac Web. 
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5.1.3. Föroreningsberäkning 

Beräkningar av föroreningsbelastning i dagvattnet har utförts med modellverktyget StormTac v.20.2.1. Verktygets 

standardvärden för avrinningskoefficienter och nederbörd har använts förutom för markplattor med fogar där 

avrinningskoefficienten ökades i enlighet med spannet StormTac anger. 

 Markanvändning och avrinningskoefficienter 

I följande avsnitt presenteras data för årsdygnstrafik, ÅDT, (Tabell 5-1) samt befintlig och planerad 

markanvändning (Tabell 5-2). Tabell 5-3 redovisar förutsättningarna som använts för beräkning av 

dimensionerande flöden. 

 

Tabell 5-1. Gator för biltrafik och genomsnittlig årsdygnstrafik (ÅDT) 

Gata, avsnitt ÅDT 

Väg 1 infart söder befintlig 2287 

Väg 2 infart norr befintlig 4382 

Väg 3 infart söder planerad 2390 

Väg 4 infart norr planerad 4580 

 

Tabell 5-2. Markanvändning, areor och avrinningskoefficienter i planområdet 

 

Markanvändning 

Kvartersmark/allmän 

platsmark 

Avrinnings-

koefficient 

ϕ 

Area befintlig 

markanvändning 

(ha) 

Area planerad 

markanvändning 

(ha) 

Delområde 1 

Parkering Kvartersmark 0,8 0,099 0,089 

Tak Kvartersmark 0,9 2,0 2,1 

Marksten med fogar Kvartersmark 0,78 1,0 0,94 

GC-väg Kvartersmark 0,8 0,011 0,011 

Gräs Kvartersmark 0,1 0,098 0,11 

Asfalt Kvartersmark 0,8 0,098 0,10 

Väg 2 Kvartersmark 0,8 0,012 0 

Väg 4 Kvartersmark 0,8 0 0,012 

 

Summa allmän platsmark 0 0 

Summa kvartersmark 3,3 3,3 

Summa delavrinningsområde 1 3,3 3,3 

     

Delområde 2 

Parkering Kvartersmark 0,8 0,034 0,027 

Tak Kvartersmark 0,9 0,0020 0 

Marksten med fogar Kvartersmark 0,78 0 0,017 

Gräs Kvartersmark 0,1 0,12 0,093 

Asfalt Kvartersmark 0,8 0 0,0091 

Väg 1 Kvartersmark 0,8 0,046 0 

Väg 3 Kvartersmark 0,8 0 0,054 

 

Summa allmän platsmark 0 0 

Summa kvartersmark 0,20 0,20 

Summa delavrinningsområde 2 0,20 0,20 

     

Delområde 3 

Parkering Kvartersmark 0,8 0,13 0,072 

Tak Kvartersmark 0,9 0,0062 0,0047 

Marksten med fogar Kvartersmark 0,78 0 0,0025 

Gräs Kvartersmark 0,1 0,25 0,26 

Asfalt Kvartersmark 0,8 0,023 0,021 

Väg 3 Kvartersmark 0,8 0 0,055 

 

Summa allmän platsmark 0 0 

Summa kvartersmark 0,42 0,42 

Summa delavrinningsområde 3 0,42 0,42 
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Delområde 4 

Parkering Kvartersmark 0,8 0,060 0,14 

 

Gräs 

Kvartersmark 0,1 0,050 0,016 

 

Väg 1 

Kvartersmark 0,8 0,045 0 

 

Summa allmän platsmark 0 0 

Summa kvartersmark 0,15 0,15 

Summa delavrinningsområde 4 0,15 0,15 

     

Delområde 5 

Parkering Kvartersmark 0,8 0 0,021 

GC-väg Kvartersmark 0,8 0,090 0 

Gräs Kvartersmark 0,1 0,20 0,0057 

Väg 1 Kvartersmark 0,8 0,0064 0 

Väg 3 Kvartersmark 0,8 0 0,0045 

 

Summa allmän platsmark   

Summa kvartersmark 0,031 0,031 

Summa delavrinningsområde 5 0,031 0,031 

 

Delområde 6 

Parkering Kvartersmark 0,8 0,019 0,024 

Gräs Kvartersmark 0,1 0,019 0,014 

Asfalt Kvartersmark 0,8 0,0046  

Väg 4 Kvartersmark 0,8 0 0,0045 

 

Summa allmän platsmark 0 0 

Summa kvartersmark 0,043 0,043 

Summa delavrinningsområde 6 0,043 0,043 

     

Delområde 7 

Parkering Kvartersmark 0,8   

Tak Kvartersmark 0,9   

Marksten med fogar Kvartersmark 0,78   

GC-väg Kvartersmark 0,8 0,090 0,090 

Gräs Kvartersmark 0,1 0,20 0,19 

Asfalt Kvartersmark 0,8   

Väg 1 Kvartersmark 0,8 0,041  

Väg 3 Kvartersmark 0,8  0,051 

 

Summa allmän platsmark 0 0 

Summa kvartersmark 0,33 0,33 

Summa delavrinningsområde 7 0,33 0,33 

     

TOTALT   

Allmän platsmark 0 0 

Kvartersmark 4,5 4,5 

Hela planområdet 4,5 4,5 

 

 

  



 

Datum: 2020-04-28 

Sid 13 (27)  
 

  
 

Tabell 5-3. Förutsättningar för beräkning av dimensionerande flöde 

Avrinnings- 

område 

Återkomst-

tid (år) 

Rinntid (min) Klimatfaktor (-) Dimensionerande 

regnintensitet, i(tr)  

(l/s, ha) 

Markanvändning Markanvändning Markanvändning 

Befintlig  Planerad Befintlig  Planerad Befintlig  Planerad 

1 10 10 10 1,0 1,25 228 285 

2 10 10 10 1,0 1,25 228 285 

3 10 10 10 1,0 1,25 228 285 

4 10 10 10 1,0 1,25 228 285 

5 10 10 10 1,0 1,25 228 285 

6. RESULTAT DAGVATTENFLÖDEN OCH FÖRORENINGAR 

I detta avsnitt presenteras resultatet av beräkningarna för flöden och föroreningar.  

 Flöden och fördröjningsvolymer 

Tabell 6-1 redovisar dimensionerande flöden före och efter exploatering med de förutsättningar som presenterades 

i avsnitt 5.2. Erforderlig fördröjningsvolym redovisas i den högra kolumnen.  

 

Tabell 6-1. Beräknade flöden före och efter exploatering samt beräknad erforderlig fördröjningsvolym 

utifrån tillåten avtappning 

Avrinningsområde Befintlig 

markanvändning 

Flöde, Qdim (l/s) 

Planerad 

markanvändning 

Flöde, Qdim (l/s) 

Flödes- 

krav (l/s) 

Erforderlig 

fördröjningsvolym 

(m3) 

1 Kvartersmark 610 790 610 110 

2 Kvartersmark 18 27 18 5,3 

3 Kvartersmark 36 43 36 5,0 

4 Kvartersmark 20 32 20 7,1 

5 Kvartersmark 1,7 5,9 1,7 2,9 

6 Kvartersmark 4,8 6,9 4,8 1,2 

7 Kvartersmark 28 37 28 5,7 

Totalt 710 940 710 137,2 

 

I Delområde 1 orsakas flödesökningen främst av klimatfaktorn då markanvändningen i princip kommer att vara 

oförändrad där. Inom området finns redan ett antal magasin vars totala fördröjningsvolym (110 m3) redan idag når 

upp till den fördröjningsvolymen som behövs inom delområdet. Störst procentuell flödesökning erhålls inom 

Delområde 5, där en gräsyta omvandlas till parkeringsyta. Totalt erfordras en fördröjningsvolym på 137 m3 inom 

planområdet. 

 Resultat från föroreningsberäkningar 

Nedanstående tabeller redovisar halter och mängder för de standardämnen StormTac har i sin databas. 

Beräkningarna innefattar totala mängder och halter samt mängder och halter för respektive delområde, före 

exploatering, efter exploatering och efter att de föreslagna dagvattenåtgärderna lagts till. Även reningsgraden för 

respektive ämne redovisas.   

 

Tabell 6-2. Föroreningshalter i dagvatten i utredningsområdet före och efter exploatering samt efter 

exploatering med rening (µg/l)  

Ämne Enhet Riktvärde1 Före 

exploatering 

Efter 

exploatering 

Före 

rening2 

Efter 

exploatering  

Efter 

rening2 

Reningsgrad 

efter 

exploatering 

och rening 

(%) 

Delavrinningsområde 1 

Totalfosfor µg/l 80 110 130 77 30% 

Totalkväve µg/l saknas 1 000 1 400 950 5% 

Bly µg/l 3,0 1,1 3,1 0,59 46% 

Koppar µg/l 9 6,3 10 4,1 35% 

Zink µg/l 15 12 31 5,9 51% 
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Kadmium µg/l 0,3 0,24 0,55 0,16 33% 

Krom µg/l 8 2,2 3,6 1,1 50% 

Nickel µg/l 6 1,9 3,7 1,4 26% 

Kvicksilver µg/l 0,04 0,0096 0,013 0,0063 34% 

Suspenderad substans µg/l 40 000 9 300 22 000 8 600 8% 

Olja µg/l 500 40 98 25 38% 

PAH16 µg/l saknas 0,44 0,73 0,13 70% 

Bensapyren µg/l saknas 0,0068 0,011 0,005 26% 

       

Delavrinningsområde 2 

Totalfosfor µg/l 80 130 120 52 60% 

Totalkväve µg/l saknas 1700 1800 990 42% 

Bly µg/l 3,0 10 8,70 2,1 79% 

Koppar µg/l 9 22 22 7,8 65% 

Zink µg/l 15 54 49 11 80% 

Kadmium µg/l 0,3 0,27 0,26 0,072 73% 

Krom µg/l 8 7 7 3,4 51% 

Nickel µg/l 6 6,4 6 1,6 75% 

Kvicksilver µg/l 0,04 0,052 0,056 0,026 50% 

Suspenderad substans µg/l 40 000 70 000 64 000 16 000 77% 

Olja µg/l 500 530 570 190 64% 

PAH16 µg/l saknas 0,98 0,96 0,17 83% 

Bensapyren µg/l saknas 0,021 0,020 0,0036 83% 

       

       

Delavrinningsområde 3 

Totalfosfor µg/l 80 120 130 63 48% 

Totalkväve µg/l saknas 1800 1700 810 55% 

Bly µg/l 3,0 16 11 2,8 83% 

Koppar µg/l 9 25 23 7,4 70% 

Zink µg/l 15 79 59 13 84% 

Kadmium µg/l 0,3 0,30 0,29 0,072 76% 

Krom µg/l 8 8,6 7,6 2,6 70% 

Nickel µg/l 6 8,2 6,8 2,1 74% 

Kvicksilver µg/l 0,04 0,047 0,051 0,028 40% 

Suspenderad substans µg/l 40 000 77 000 69 000 18 000 77% 

Olja µg/l 500 500 540 78 84% 

PAH16 µg/l saknas 1,7 1,2 0,45 74% 

Bensapyren µg/l saknas 0,033 0,025 0,0098 70% 

       

Delavrinningsområde 4 

Totalfosfor µg/l 80 130 130 27 79% 

Totalkväve µg/l saknas 2 000 2 300 730 64% 

Bly µg/l 3,0 15 27 1,4 91% 

Koppar µg/l 9 28 37 3,7 87% 

Zink µg/l 15 78 130 10 87% 

Kadmium µg/l 0,3 0,32 0,41 0,072 78% 

Krom µg/l 8 9,6 14 4,2 56% 

Nickel µg/l 6 9,1 14 1,9 79% 

Kvicksilver µg/l 0,04 0,066 0,074 0,026 61% 

Suspenderad substans µg/l 40 000 93 000 130 000 6 400 93% 

Olja µg/l 500 660 730 170 74% 

PAH16 µg/l saknas 1,6 3,2 0,3 81% 

Bensapyren µg/l saknas 0,032 0,055 0,0051 84% 

       

Delavrinningsområde 5 

Totalfosfor µg/l 80 130 130 32 75% 

Totalkväve µg/l saknas 1 400 2 200 770 45% 

Bly µg/l 3,0 3,3 23 1,5 55% 
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Koppar µg/l 9 15 34 3,7 75% 

Zink µg/l 15 23 110 11 52% 

Kadmium µg/l 0,3 0,18 0,38 0,072 60% 

Krom µg/l 8 3,9 12 4,1 -5% 

Nickel µg/l 6 3,2 12 1,7 47% 

Kvicksilver µg/l 0,04 0,038 0,072 0,027 29% 

Suspenderad substans µg/l 40000 43 000 120 000 5800 87% 

Olja µg/l 500 400 720 180 55% 

PAH16 µg/l saknas 0,12 2,6 0,27 -125% 

Bensapyren µg/l saknas 0,0075 0,046 0,0049 35% 

       

Delavrinningsområde 6 

Totalfosfor µg/l 80 120 130 89 26% 

Totalkväve µg/l saknas 1900 2 100 1 400 26% 

Bly µg/l 3,0 18 22 11 39% 

Koppar µg/l 9 29 32 20 31% 

Zink µg/l 15 90 110 39 57% 

Kadmium µg/l 0,3 0,32 0,37 0,22 31% 

Krom µg/l 8 10 12 6 40% 

Nickel µg/l 6 9,5 11 4,8 49% 

Kvicksilver µg/l 0,04 0,056 0,068 0,054 4% 

Suspenderad substans µg/l 40 000 88 000 110 000 25 000 72% 

Olja µg/l 500 600 680 78 87% 

PAH16 µg/l saknas 2,0 2,5 1,8 10% 

Bensapyren µg/l saknas 0,040 0,044 0,033 18% 

       

Delavrinningsområde 7 

Totalfosfor µg/l 80 82 110 82 0% 

Totalkväve µg/l saknas 950 1 600 1 000 -5% 

Bly µg/l 3,0 1,8 3,5 1,9 -6% 

Koppar µg/l 9 11 19 12 -9% 

Zink µg/l 15 14 22 14 0% 

Kadmium µg/l 0,3 0,2 0,24 0,2 0% 

Krom µg/l 8 2,5 5,5 2,8 -12% 

Nickel µg/l 6 1,8 3,6 1,8 0% 

Kvicksilver µg/l 0,04 0,03 0,045 0,034 -13% 

Suspenderad substans µg/l 40 000 9 200 29 000 10 000 -9% 

Olja µg/l 500 36 580 41 -14% 

PAH16 µg/l saknas 0,079 0,13 0,093 -18% 

Bensapyren µg/l saknas 0,0056 0,0090 0,0063 -13% 

       

Totalt:      Reducering 

% 

Totalfosfor µg/l 80 110 130 74 33% 

Totalkväve µg/l saknas 1100 1500 940 15% 

Bly µg/l 3,0 2,9 4,9 0,94 68% 

Koppar µg/l 9 9 13 4,9 46% 

Zink µg/l 15 20 37 7,3 64% 

Kadmium µg/l 0,3 0,24 0,51 0,15 38% 

Krom µg/l 8 3,1 4,5 1,5 52% 

Nickel µg/l 6 2,7 4,4 1,5 44% 

Kvicksilver µg/l 0,04 0,016 0,021 0,011 31% 

Suspenderad substans µg/l 40 000 19000 31000 9500 50% 

Olja µg/l 500 110 190 41 63% 

PAH16 µg/l saknas 0,57 0,85 0,17 70% 

Bensapyren µg/l saknas 0,0098 0,014 0,0055 44% 
1Riktvärden i Järfälla kommuns riktlinjer för dagvatten.  
2Halter som överskrider riktvärden är skrivna i rött, halter som överstiger dagens nivåer är markerade med 

rött.   
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Tabell 6-3. Föroreningsmängder i dagvatten i utredningsområdet före och efter exploatering  

samt efter exploatering med rening (kg/år) 

Ämne Före 

exploatering 

(kg/år) 

Efter 

exploatering 

Före rening1 

(kg/år) 

Efter 

exploatering 

Efter rening1 

(kg/år) 

Reducering 

efter 

exploatering 

och rening1 

(kg/år) 

Reducering i 

procent efter 

exploatering 

och rening1 

(%) 

Delavrinningsområde 1  

Totalfosfor 2,4 2,5 1,5 0,9 38% 

Totalkväve 22 27 18 4 18% 

Bly 0,025 0,06 0,011 0,014 56% 

Koppar 0,14 0,19 0,079 0,061 44% 

Zink 0,26 0,59 0,11 0,15 58% 

Kadmium 0,0051 0,011 0,003 0,0021 41% 

Krom 0,048 0,069 0,022 0,026 54% 

Nickel 0,042 0,071 0,027 0,015 36% 

Kvicksilver 0,00021 0,00024 0,00012 0,00009 43% 

Suspenderad substans 200 420 170 30 15% 

Olja 0,86 1,9 0,48 0,38 44% 

PAH16 0,0096 0,014 0,0026 0,007 73% 

Bensapyren 0,00015 0,00021 0,000096 0,000054 36% 

      

Delavrinningsområde 2  

Totalfosfor 0,11 0,093 0,04 0,07 64% 

Totalkväve 1,4 1,4 0,75 0,65 46% 

Bly 0,0081 0,0066 0,0016 0,0065 80% 

Koppar 0,018 0,017 0,006 0,012 67% 

Zink 0,043 0,037 0,0085 0,0345 80% 

Kadmium 0,00021 0,0002 0,000055 0,000155 74% 

Krom 0,0056 0,0053 0,0026 0,003 54% 

Nickel 0,0052 0,0045 0,0012 0,004 77% 

Kvicksilver 0,000042 0,000043 0,00002 0,000022 52% 

Suspenderad substans 56 49 13 43 77% 

Olja 0,42 0,44 0,15 0,27 64% 

PAH16 0,00079 0,00073 0,00013 0,00066 84% 

Bensapyren 0,000017 0,000016 0,0000027 0,0000143 84% 

      

      

Delavrinningsområde 3  

Totalfosfor 0,2 0,17 0,082 0,118 59% 

Totalkväve 2,9 2,3 1,1 1,8 62% 

Bly 0,026 0,015 0,0037 0,0223 86% 

Koppar 0,041 0,03 0,0097 0,0313 76% 

Zink 0,13 0,077 0,016 0,114 88% 

Kadmium 0,0005 0,00037 0,000094 0,000406 81% 

Krom 0,014 0,0099 0,0034 0,0106 76% 

Nickel 0,013 0,0088 0,0027 0,0103 79% 

Kvicksilver 0,000076 0,000067 0,000036 0,00004 53% 

Suspenderad substans 130 90 24 106 82% 

Olja 0,82 0,71 0,1 0,72 88% 

PAH16 0,0028 0,0015 0,00059 0,00221 79% 

Bensapyren 0,000054 0,000033 0,000013 0,000041 76% 

      

Delavrinningsområde 4  

Totalfosfor 0,1 0,11 0,023 0,077 77% 

Totalkväve 1,6 1,9 0,61 0,99 62% 

Bly 0,012 0,023 0,0011 0,0109 91% 

Koppar 0,022 0,031 0,0031 0,0189 86% 

Zink 0,062 0,11 0,0086 0,0534 86% 

Kadmium 0,00025 0,00034 0,00006 0,00019 76% 

Krom 0,0076 0,011 0,0035 0,0041 54% 
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Nickel 0,0072 0,011 0,0016 0,0056 78% 

Kvicksilver 0,000053 0,000061 0,000022 0,000031 58% 

Suspenderad substans 74 110 5,4 68,6 93% 

Olja 0,52 0,61 0,14 0,38 73% 

PAH16 0,0013 0,0026 0,00025 0,00105 81% 

Bensapyren 0,000026 0,000046 0,0000043 0,000022 83% 

      

Delavrinningsområde 5  

Totalfosfor 0,013 0,021 0,0049 0,0081 62% 

Totalkväve 0,14 0,34 0,12 0,02 14% 

Bly 0,00032 0,0035 0,00023 0,00009 28% 

Koppar 0,0014 0,0052 0,00057 0,00083 59% 

Zink 0,0022 0,017 0,0018 0,0004 18% 

Kadmium 0,000018 0,000059 0,000011 0,000007 39% 

Krom 0,00038 0,0019 0,00064 -0,00026 -68% 

Nickel 0,00031 0,0019 0,00026 0,00005 16% 

Kvicksilver 0,0000037 0,000011 0,0000042 -0,0000005 -14% 

Suspenderad substans 4,1 18 0,9 3,2 78% 

Olja 0,038 0,11 0,028 0,01 26% 

PAH16 0,000011 0,0004 0,000042 -0,0000310 -282% 

Bensapyren 0,00000073 0,0000071 0,00000076 0,00000003 -4% 

      

Delavrinningsområde 6 

Totalfosfor 0,024 0,025 0,017 0,007 29% 

Totalkväve 0,38 0,39 0,26 0,12 32% 

Bly 0,0036 0,0041 0,002 0,0016 44% 

Koppar 0,0056 0,0061 0,0038 0,0018 32% 

Zink 0,018 0,02 0,0072 0,0108 60% 

Kadmium 0,000064 0,000069 0,000042 0,000022 34% 

Krom 0,002 0,0022 0,0011 0,0009 45% 

Nickel 0,0019 0,0021 0,0009 0,001 53% 

Kvicksilver 0,000011 0,000013 0,00001 0,0000010 9% 

Suspenderad substans 17 21 4,7 12,3 72% 

Olja 0,12 0,13 0,015 0,105 88% 

PAH16 0,0004 0,00046 0,00034 0,00006 15% 

Bensapyren 0,0000078 0,0000083 0,0000062 0,0000016 21% 

      

Delavrinningsområde 7 

Totalfosfor 0,11 0,12 0,091 0,019 17% 

Totalkväve 1,2 1,8 1,1 0,1 8% 

Bly 0,0023 0,0039 0,0021 0,0002 9% 

Koppar 0,014 0,021 0,013 0,001 7% 

Zink 0,018 0,025 0,015 0,003 17% 

Kadmium 0,00026 0,00027 0,00022 0,00004 15% 

Krom 0,0033 0,0061 0,0031 0,0002 6% 

Nickel 0,0023 0,004 0,002 0,0003 13% 

Kvicksilver 0,000038 0,00005 0,000038 0 0% 

Suspenderad substans 12 32 11 1 8% 

Olja 0,047 0,64 0,045 0,002 4% 

PAH16 0,0001 0,00015 0,0001 0 0% 

Bensapyren 0,0000073 0,00001 0,000007 0,0000003 4% 

      

Totalt  

Totalfosfor 3 3 1,7 1,3 43% 

Totalkväve 30 35 22 8 27% 

Bly 0,077 0,12 0,022 0,055 71% 

Koppar 0,24 0,3 0,12 0,12 50% 

Zink 0,53 0,87 0,17 0,36 68% 

Kadmium 0,0064 0,012 0,0035 0,0029 45% 

Krom 0,081 0,11 0,036 0,045 56% 

Nickel 0,072 0,1 0,036 0,036 50% 
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Kvicksilver 0,00043 0,00049 0,00025 0,00018 42% 

Suspenderad substans 493 740 224 269 55% 

Olja 2,8 4,5 0,96 1,84 66% 

PAH16 0,015 0,02 0,004 0,011 73% 

Bensapyren 0,00026 0,00033 0,00013 0,00013 50% 
1Mänger som har ökat är markerade med rött.  

 

Exploateringen innebär ökade föroreningshalter och föroreningsmängder. Totalt från planområdet sker störst 

ökning av kadmium, zink, olja, bly, suspenderat material och nickel. Förändringen av föroreningar före och efter 

genomförande av planen är olika för de olika delområdena beroende på omfattningen av förändring inom 

respektive delområde. Inom vissa av delområden är förändringen av markanvändning liten, såsom inom 

Delområde 1, 3, 6, 7 och 2. Åtgärder behövs dock ändå inom alla områden för att uppnå Järfälla kommuns 

riktlinjer för dagvattenhantering och för att inte försämra påverkan på recipienten jämfört med befintlig situation. 

Totalt sett innebär de föreslagna reningsåtgärderna att föroreningarna från planområdet minskar och att alla 

riktvärden uppnås. Reduceringen i mängder ligger mellan 27 % (kväve) och 73 % (PAH), fosfor minskar med 

ca 43 %. Halterna för 9 av 13 ämnen minskar med ca 40-70 %. 

7. RESULTAT DAGVATTENHANTERING 

 Planerad dagvattenhantering 

För att hantera de ökade flödena och föroreningarna som den nya utformningen av planområdet innebär föreslås 

anläggning av nya växtbäddar, brunnsfilter, krossmagasin och krossdiken på strategiska platser, se Figur 7-1.  

Dagvattnet som passerat fördröjnings- och reningsanläggningarna leds via nya dagvattenledningar till befintligt 

dagvattennät. De nya dagvattenledningarna är inplacerade schematiskt i Figur 7-1, exakt sträckning samt placering 

av tillsynsbrunnar får avgöras i projekteringsskedet. Hantering av dagvattnet i respektive delområde presenteras 

mer detaljerat i avsnitt 7.3. 

 

Höjdsättningsjusteringar för skyfallshantering föreslås där det är möjligt och där marken ändå ska förändras. Detta 

beskrivs närmre i avsnitt 7.2.  

 

 

Figur 7-1. Framtida utformning och planerad dagvattenhantering inom planområdet  

I följande avsnitt presenteras lösningsåtgärderna. Hantering av dagvattnet i respektive delområde presenteras mer 

detaljerat i avsnitt 7.3. 
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7.1.1. Växtbädd 

Växtbäddar används för att fördröja, infiltrera och rena dagvatten från omgivande hårdgjorda ytor. De byggs upp 

så att dagvatten kan magasineras under en kort tid i samband med kraftiga regn. Växterna i en växtbädd bör 

anpassas till områdets förutsättningar och vegetationen kan bestå av gräs, buskar, träd, örter etc. Med en 

välkomponerad växtblandning får man en växtbädd som fyller en teknisk funktion samtidigt som den även medför 

estetiska och miljömässiga mervärden. Ytterligare fördelar med växtbäddar är växternas förmåga att avdunsta 

vatten vilket bidrar till ett ännu effektivare omhändertagande av dagvattnet. Växtbäddar kan bidra med grönska 

och biologisk mångfald, de är även estetiskt tilltalande. 

 

När de naturligt förekommande jordlagren har en begränsad infiltrationskapacitet ska en ledning kopplas från 

växtbädden till befintligt dagvattensystem. Ledningen bör ha en liten dimension för att fördröja dagvattnet men 

den ska säkerställa att vattnet kan dräneras inom 48 timmar. Det bör även installeras en bräddledning eller brunn 

för att undvika översvämningar vid kraftigare regn. Figur 7-1.1.1 visar en principskiss över en växtbädd och 

Figur 7-1.1.2 – 7-1.1.4 visar exempel på nedsänkt respektive upphöjd växtbädd. 

 

 
Figur 7-1.1.1 Principskiss på växtbädd (Stockholm stad, 2018) 

 

 

Figur 7-1.1.2. Exempel på nedsänkt växtbädd (Solna stad dagvattenstrategi, 2018) 

 

Figur 7-1.1.3 & 7-1.1.4. Exempel på upphöjd växtbädd som tar emot dagvatten från tak via stuprör (Vinnova, 2014) 
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7.1.2. Brunnsfilter 

Brunnsfilter installeras i dagvattenbrunnar eller efter en fördröjningsanläggning. Syftet med filtret är att öka 

reningen vid källan i både nya och befintliga dagvattensystem. Vilka föroreningar som reduceras varierar 

beroende på val av filtermaterial och reduktionen beror av flödet genom filtret. Fördelar med brunnsfilter är att de 

inte tar någon mark i anspråk och de kan monteras i befintliga dagvattensystem. Nackdelarna är det kontinuerliga 

underhåll i form av tillsyn och filterbyten som krävs för att upprätthålla en rening. I kunskapssammanställning 

dagvattenrening av Blecken (2016) rekommenderas att tillsyn sker var 2:a-4:e vecka och att filtret byts 1-3 gånger 

per år. Vid bristande underhåll finns risk för igensättning. Om bräddningsfunktion saknas finns det risk att 

föroreningarna urlakas vid höga flöden (Stockholm vatten och avfall, 2017). I Figur 7-1.2.1 redovisas en 

principskiss av utformningen av en dagvattenbrunn med brunnsfilter. 

 

 
Figur 7-1.2.1. Principskiss av en dagvattenbrunn med brunnsfilter. Illustrerad av WRS från Stockholm vatten och avfall 2017 

 

Enligt Stockholm vatten och avfall, 2017, är erfarenheten av brunnsfilter begränsad i Sverige. Studier på olika 

filter visar att reningsförmågan varierar kraftigt. Blecken (2016) redogör andra studier som påvisar låg 

reningsförmåga på grund av den korta kontakttiden mellan filtermaterialet och vattnet. 

7.1.3. Krossdike 

Genom att höjdsätta marken så att avrinningen sker mot gräsförsedda skålformade infiltrationsdiken kan dagvatten 

från hårdgjorda ytor tas omhand på ett effektivt sätt. Dagvatten som avleds till sådana diken, till exempel från 

stuprörsutkastare eller parkeringsytor, renas när det infiltrerar ner i diket och passerar gräs och makadam, se 

Figur 7-1.3.1. 

 

 
Figur 7-1.3.1. Typsektion över ett infiltrationsdike med makadam och dränrör (baserat på Svenskt Vatten P105) 

7.1.4. Dike och svackdike 

Diken är gräsbeklädda öppna diken där huvudsyftet ofta är att transportera dagvatten. En viss rening och 

fördröjning kan ske och beror bland annat på dikets släntlutning. Rening sker i första hand i slänterna som 

fungerar som översilningsytor. Svackdike är grunda breda diken med svagare släntlutning än ett dike. 
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Vattenhastigheten i ett svackdike är normalt sett långsammare än i ett dike vilket ger det en större potential till att 

ha högre reningseffekt.  

7.1.5. Krossmagasin 

Krossmagasin är ett underjordiskt magasin för att fördröja och rena dagvatten. Genom att vattnet infiltrerar ner 

genom magasinsmediet renas det från föroreningar. Magasinet är fyllt av grovt material, till exempel makadam. 

Med makadammagasin med en porositet på 33 % måste magasinets volym vara tre gånger större än den volym 

vatten det ska hålla. Dagvattnet leds in till magasinet genom en brunn eller dagvattenledning där det sedan fördelas 

över magasinet med en spridningsledning. Är infiltrationsförmågan i marken låg kan magasinet kläs med en 

geotextil. Magasinet dräneras då med en dräneringsledning i botten av magasinet, och det fördröjda vattnet leds då 

vidare till det allmänna ledningsnätet. Ett bräddlopp bör anslutas till magasinet för att leda bort vatten vid stora regn 

eller långvariga regn där magasinet blir mättat. Drift och underhåll av ett krossmagasin innefattar kontroller av 

ledningar och brunnar. Dessa kan behöva rensas också. Efter en tid kommer magasinsmediet behöva bytas för att 

porvolymen har täppts till. Stockholm vatten och avfall uppskattar att magasinet fungerar 25-50 år (Stockholm 

vatten och avlopp, 2017). 

 Höjdsättning  

Höjdsättning av marken bör göras med hänsyn till avledning av vatten vid dimensionerande regn men den bör 

även ta hänsyn till att minska risken för skador i samband med extrema regn. Området ska vara höjdsatt så att 

vatten avrinner från byggnaderna, en lutning på 1:20 från huslivet rekommenderas av Svenskt Vatten. Sekundära 

avrinningsvägar ska finnas då det befintliga systemet inte räcker till för att hantera de extrema flödena. 

Avrinningen styrs då lämpligast i riktning mot närliggande gator eller grönytor som kan tillåtas översvämmas. 

Instängda områden ska undvikas och grönytor premieras. 

 

Skyfallskarteringen visade risk för en stor vattenansamling i den nordöstra delen av planområdet (se Figur 3-5). 

Den viktigaste åtgärden där är att säkerställa att höjdsättningen ser till att vattnet rinner bort från byggnaderna. 

Parkeringar har lägre skyddsklassning än byggnader och ifall delar av en parkering översvämmas vid sällan 

återkommande extrema regn kan det vara en acceptabel risk. Att addera magasinsvolym för att hantera 

skyfallsflöden anses inte ekonomiskt försvarbart.  

 

Vid slänten parallellt med Enköpingsvägen inom Delområde 3 visar Figur 3-5 också en lågpunkt idag. Eftersom 

det inte planeras några förändringar inom detta område kommer lågpunkten finnas kvar. Som beskrivits ovan är 

det även här viktigt att se till att marken lutar från byggnaderna för att minimera skador på byggnader.   

 

Höjdsättningen utgår från att göra så lite ingrepp i den befintliga strukturen som möjligt. Dock föreslås en del 

justeringar, inte minst för att minska risken för skador vid extrema regn. Detta görs med utgångspunkt i 

kommunens skyfallskartering samt analys i SCALGO. Åtgärderna beskrivs nedan:  

 

- Grönytorna inom Delområde 2 föreslås sättas som lågpunkter dit vattnet kan avledas och fördröjas vid 

extrema regn.  

- Inom delområde 4 ska vattnet i första hand avrinna mot växtbädden i mitten av parkeringen. I andra hand, 

vid tillfällen med skyfallsflöden, föreslås att vattnet avleds ytligt mot lågpunkten på gräsytan inom 

Delområde 2.  

- Inom Delområde 5 kan grönytan utformas till en lågpunkt så att skyfallsflöden från parkeringen inte rinner 

vidare norrut och belastar Delområde 3, som redan är drabbat.  
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 Teknisk utformning och lösningar för dagvattenhantering 

I detta avsnitt presenteras dagvattenhanteringen för varje delområde samt ingångsvärden för beräkningarna i 

StormTac. De föreslagna anläggningarna är växtbäddar, brunnsfilter, befintligt dike, krossdike och krossmagasin. 

Växtbäddar föreslås som åtgärd för dagvattenhantering från parkeringsplatserna inom Delområde 2, 4 och 5 då 

dessa har en hög reningseffekt och god oljeavskiljande förmåga. Samtliga anläggningar kopplas på befintligt 

dagvattennät som går genom planområdet och fortsätter längsmed Herrestavägen. Figur 7-1 visar schematiskt var 

lösningarna kan placeras samt områdesindelningen. Anläggningarnas storlek och fördröjningsvolym sammanfattas 

i Tabell 7-3.1.  

 

  

Figur 7-3 Framtida utformning och planerad dagvattenhantering inom planområdet 

 

7.3.1. Delområde 1 

I Delområde 1 kommer det befintliga magasinet vid den rundade byggnaden att behöva flyttas på grund av 

utbyggnaden. Området kräver en fördröjningsvolym på 110 m3 vilket bedöms motsvara redan tillgänglig volym 

inom området. Ett befintligt krossmagasin kommer tas bort i och med ombyggnation. Detta magasin behöver 

därför ersättas med ett nytt magasin med motsvarande volym.  

 

För att uppnå recipientens riktlinjer för föroreningar behöver anläggningarna kompletteras med brunnsfilter i 

dagvattenbrunnar. I StormTac kan brunnsfilter väljas med hänsyn till hur ofta det byts, där har Standard valts. 

Övriga parametrar är styrda av StormTac och kan ej justeras.  

 

I Figur 7-3.1 redovisas de värden som använts i StormTac för att rena dagvattnet från Delområde 1 i ett 

krossmagasin. Standardvärden i StormTac har använts förutom att det totala innerdjupet ändrades till 0,8 då 

befintliga magasin har detta djup. I Figur 7-3.2. redovisas en skiss över ett brunnsfilter. 

 

I denna utredning beräknas allt dagvatten inom Delområde 1 passera ett brunnsfilter. Vid projektering kan man 

eventuellt anpassa antalet brunnar så att vissa brunnar, exempelvis de som tar emot takvatten som anses vara 

relativt rent, inte behöver anläggas med brunnsfilter. Görs detta behöver föroreningsberäkningarna anpassas.  
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Figur 7-3.1. Dimensioner för krossmagasin i Delområde 1 (StormTac)  

 

Figur 7-3.2. Brunnsfilter 

7.3.2. Delområde 2 

Inom Delområde 2 föreslås en nedsänkt växtbädd anläggas i gräsytan för att rena dagvatten från en del av vägen 

och halva parkeringsytan. Parkeringsytan och vägen inom Delområde 2 är oförändrad så lösningen bygger på att 

befintliga ytor idag lutar mot grönytan, så att dagvattnet kan ledas ytligt mot växtbädden. Placeringen av 

växtbäddar inom detta område behöver anpassas och placeras så att dagvatten avrinner mot dem och kan därför 

också delas upp i flera mindre växtbäddar. Växtbädden/växtbäddarna har dimensionerats för att uppnå god rening 

enligt Figur 7-3.2 och har då en tillgänglig volym på 16 m3 och upptar en yta på 50 m2.   

 

 

Figur 7-3.2 Dimensioner för växtbäddar i Delområde 2 (StormTac)  
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7.3.3. Delområde 3 

Markanvändningen inom Delområde 3 är i stort sett oförändrad från befintlig markanvändning. En lösning 

föreslås därför i befintlig lågpunkt längsmed släntfoten eftersom vatten enligt utförda analyser verkar ledas dit. 

Här kan ett avlångt krossdike rymmas som beräknas kunna rena och fördröja 34 m3 vatten. Med dimensioner 

enligt Figur 7-3.2 upptar makadamdiket en yta om 95 m2, diket beräknas då vara 0.5 m brett.  

 

Figur 7-3.3 Dimensioner för krossdike i Delområde 3 (StormTac)  

7.3.4. Delområde 4 

I Delområde 4 föreslås en växtbädd anläggas i mitten på parkeringen och delområdet höjdsätts in mot träden så att 

vattnet fördröjs och renas där. En yta på 120 m2 har avsatts till detta vilket ger hög reningsgrad och en fördröjning 

som kan klara även kraftigare regn. Dimensionerna som använts i StormTac redovisas i Figur 7-3.4. Totalt kan 

växtbädden fördröja 39 m3.  

 

Figur 7-3.4. Dimensioner för växtbäddar i Delområde 4 (StormTac)  

7.3.5. Delområde 5 

I Delområde 5 föreslås att den nya parkeringsytan höjdsätts så att den lutar mot grönytan i nordöst, så att 

dagvattnet kan avrinna mot en nedsänkt växtbädd. Med dimensioner enligt Figur 7-3.1 och en yta om 20 m2 

beräknas växtbädden kunna fördröja och rena 6,5 m3.  

 

Figur 7-3.5. Dimensioner för växtbäddar i Delområde 5 (StormTac) 
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7.3.6. Delområde 6 

Delområde 6 består av en halv parkeringsyta och en grönyta med befintliga träd. För att kunna bevara de 

befintliga träden föreslås att dagvatten avleds mot denna yta som bedöms fungera som ett dike vilket bidrar med 

rening och fördröjning av dagvattenflödet. Befintlig del av parkeringen förmodas redan luta västerut och de nya  

P-ytorna bör höjdsättas så att de också lutar västerut.  

7.3.7. Delområde 7 

Delområde 7 är i stort sett oförändrat efter genomförandet av planen. Enligt kontroll i Google Maps kan man se att 

det finns ett befintligt dike mellan vägen och GC-vägen. Det föreslås att detta dike bibehålls och används för 

fördröjning och rening av dagvatten från GC-vägen. Det krävs en fördröjningsvolym på 5,7 m3 inom delområde 7 

och befintligt dike bedöms ha betydligt högre kapacitet än så.  

7.3.8. Sammanfattning lösningarna 

I Tabell 7-1 redovisas data som använts för att uppnå fördröjningsvolym och reningsgrad. Den totala ytan för att 

uppnå erforderlig fördröjningsvolym har angetts i tabellen. Ingen uppdelning i flera magasin har gjorts i detta 

skede. Vissa anläggningar har dimensioner som är större än nödvändigt för att uppfylla fördröjningskraven. 

Anledningen till det är att anläggningar behöver ha vissa reglerdjup och uppta en viss yta för att fungera optimalt.  

 

Tabell 7-3.1. Anläggningsdata för utjämningsmagasin och reningsanläggningar som används i 

beräkningarna 

Åtgärdnr. 

i Figur 7-

3 

Typ3 Placering2 Yta (m2) Djup 

(m)   

Tillgänglig 

fördröjnings-

volym (m3) 

Reningseffekt 

för fosfor 

%1 

1 Brunnsfilter 

Krossmagasin 

Kvartersmark 

Kvartersmark 

Alla brunnar 

420 

 

0,8 

 

1104 40 

2 Växtbädd Kvartersmark 50 0,95 16 57 

3 Krossdike Kvartersmark  95 0,95 34 51 

4 Växtbädd Kvartersmark 120 0,95 39 79 

5 Växtbädd Kvartersmark 20 0,95 6,5 76 

6 Dike, 

befintligt 

grönyta 

Kvartersmark Befintlig 

grönyta 

Bef. 

djup 

Minst 1,2 33 

7 Befintligt 

dike 

Kvartersmark Befintligt 

dike 

Bef. 

djup 

Minst 5,7 25 

1För vattnet som leds till anläggningen 
2Kvartersmark eller allmän platsmark 
3Dubbla anläggningar anläggs i serie 
4 Befintligt makadammagasin, del av magasin behöver ersättas 

7.3.9. Åtgärder på befintligt dagvattensystem 

Stora delar av befintligt dagvattensystem kan behållas, den nya planen innebär främst tillägg för att förbättra 

hanteringen och reningen. Dagvattnet kommer fortsatt att ledas till huvudledningen som går genom Delområde 1.  

I samband med ombyggnationen kommer krossmagasinet längsmed den rundade byggnaden på Delområde 1 

behöva flyttas. Dagvattenledningar och brunnar på parkeringen inom Delområde 4 behöver flyttas. Även 

befintliga brunnar inom Delområde 3 kan komma att behöva justeras.   

 Materialval 

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som inte innehåller miljöskadliga ämnen väljas. Kända 

material som avger föroreningar är exempelvis takbeläggning, belysningsstolpar och räcken som är varmförzinkade 

eller i övrigt innehåller zink. Plastbelagda plåttak avger organiska föroreningar. Planen bör därför inte föreskriva 

material som ger ifrån sig miljöskadliga ämnen som exempelvis zinktak. Byggvaror bör klara egenskapskriterier 

som satts upp av branschorganisationer såsom BASTA eller Byggvarubedömningen. För att undvika onödigt 

tillskott av miljöfarliga ämnen är det viktigt att tidigt se över de materialval som ska användas för byggnation. 

 

För att minska avrinningen bör markytor med låg avrinningskoefficient premieras, exempelvis gräsytor framför 

asfalt. Armerat gräs kan med fördel användas istället för plattor på exempelvis cykelparkeringar.  
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 Investeringskostnad/kostnadsbedömning 

Enligt instruktioner i dagvattenmallen ska investeringskostnader för anläggningar på kvartersmark ej anges. 

Föreslagna nya anläggningar inom planområdet ligger på kvartersmark och därmed anges inga kostnader.  

 Drift- och underhållsaspekter 

I detta avsnitt beskrivs drift och underhåll för respektive anläggning översiktligt. En generell rekommendation är 

att parkeringsplatser, GC-vägar och övriga ytor på planområdet ej bör saltas då detta minskar reningseffekten av 

tungmetaller i dagvattenanläggningarna.  

 

Växtbäddar 

Ogräsrensning och växtskötsel. Inspektion och rensning av inlopp samt breddavlopp 1-2 gånger per år. 

Regelbundet utbyte av växtbäddens ytskikt (de 5-10 översta centimetrarna).  

 

Krossmagasin 

Inspektion ca 1 gång per år. Rensning av ledningar och brunnar 1-2 gånger per år. Efter uppskattningsvis 25-50 år 

kommer magasinsmediet behöva bytas för att porvolymen har täppts till. 

 

Brunnsfilter 

Brunnsfilter kräver kontinuerliga underhåll i form av tillsyn och filterbyten som krävs för att upprätthålla en 

rening. I kunskapssammanställning dagvattenrening av Blecken (2016) rekommenderas att tillsyn sker var 

2:a-4:e vecka och att filtret byts 1-3 gånger per år. 

 

Dike/svackdike 

Diken kräver underhåll i form av gräsklippning och rensning av skräp.  

 

 Genomförbarhet i planerat dagvattensystem 

Föreslagna dagvattenlösningar kompletterar redan existerande dagvattenlösningar och passar även väl in i 

områdets nya utformning. Lösningarna bidrar med ytterligare grönska på planområdet och de har i största möjliga 

mån lokaliserats till platser där ombyggnationen redan kommer att ske för att orsaka mindre störningar. 

Åtkomsten till alla anläggningar är god. 

 Hänsyn till miljökvalitetsnormerna 

Planen med de föreslagna dagvattenanläggningarna ökar möjligheterna för recipienten att uppnå 

miljökvalitetsnormerna. Då recipienten har en otillfredsställande ekologisk status på grund av höga halter av 

näringsämnen är det positivt för recipienten att fosfor och kväve minskar. Halter och mängder minskar för 

samtliga ämnen. Att 9 av 13 av de beräknade ämnenas halter minskar med minst 40 % och 12 av 13 

föroreningsmängder reduceras med minst 40 % är ett steg i rätt riktning i arbetet att förbättra förutsättningarna för 

Bällstaån. 

8. UNDERLAG TILL PLANARBETET 

 Planens lämplighet och förbättringspotential 

Den planerade planändringen anses inte riskera möjligheterna att uppnå en hållbar dagvattenhantering.  Den nya 

utformningen innebär inga större förändringar för majoriteten av områdets yta och på de delar där förändringar 

sker öppnas möjligheter upp för att öka reningsgraden av dagvattnet och därmed förbättra möjligheterna för 

recipienten att uppnå MKN. De nya grönytorna och den anpassade höjdsättningen bidrar även till minskad risk för 

skador i samband med stora regn.    

 Underlag till planbestämmelserna 

Följande punkter bör övervägas att tas med i planbestämmelserna: 

 

- Inom fastigheten ska det finnas 30 m3/ha fördröjningsvolym för dagvatten från den egna fastigheten.  

- Fasader och tak får inte bekläs med koppar eller omålad zink. 
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9. SLUTSATS OCH SAMMANVÄGD BEDÖMNING AV LÖSNINGAR 

Genom anläggning av de växtbäddar, krossmagasin, brunnsfilter och rening i befintliga diken som presenterats i 

denna utredning kommer halterna och mängderna av föroreningar från planområdet att minska. Samtliga 

föroreningshalter klarar de riktvärden som kommunen satt för Bällstaån. Reduceringen av mängder ligger mellan 

27 % (kväve) och 73 % (PAH). Majoriteten av övriga ämnen minskar med 30-45 %. Halterna av 9 av 13 ämnen 

reduceras med ca 40-70 %. Även flödeskravet inom planområdet uppnås. Anpassningen av höjder och 

markanvändning gör att riskerna för skador vid extrema regn minskar. 

10. REFERENSER 

Blecken G., 2016, Kunskapssammanställning Dagvattenrening, Svenskt Vatten AB, rapportnr. 2016-05. 

http://www.svensktvatten.se/contentassets/979b8e35d47147ff87ef80a1a3c0b999/svu-rapport_2016-05.pdf 

(hämtad 19-03-20) 

 

Solna stad dagvattenstrategi 

http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/nvb.pdf  

(2018-03-28) 

 

Stockholm stad, Nedsänkt växtbädd  http://miljobarometern.stockholm.se/vatten/atgarder-for-

vattenrening/nedsankt-vaxtbadd/ (2018-03-28) 

 

Stockholm stad, Skelettjord  

http://miljobarometern.stockholm.se/vatten/atgarder-for-vattenrening/skelettjord/ (2018-05-04) 

 

Stockholm vatten och avfall, 2017, Brunnsfilter, 

http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/brunnsfilter_h.pdf (hämtad 19-03-20) 

 

Vinnova. T. Lindfors, H. Bodin-Sköld, T. Larm Grågröna systemlösningar för hållbara städer - Inventering av 

dagvattenlösningar för urbana miljöer, 2014. 

 

 
 

http://www.svensktvatten.se/contentassets/979b8e35d47147ff87ef80a1a3c0b999/svu-rapport_2016-05.pdf
http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/nvb.pdf
http://miljobarometern.stockholm.se/vatten/atgarder-for-vattenrening/skelettjord/
http://miljobarometern.stockholm.se/vatten/atgarder-for-vattenrening/skelettjord/
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/enkel-karta.html
http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/brunnsfilter_h.pdf

