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Sammanfattning
I och med utbyggnaden av tunnelbanan har Järfälla kommun åtagit sig att bygga 14 000
bostäder inom tunnelbanans influensområde fram till år 2030. Veddesta 2 är ett av de
områden som ingår i detta influensområde och en detaljplan ska upprättas för området.
Förändringen i markanvändning medför en övergång från mestadels industriytor till en
sjukhusbyggnad och ett äldreboende med tillhörande kvartersmark. I och med
exploateringen kommer såväl mängden takyta som grönyta att öka inom planområdet.
Recipient för området är Bällstaån som klassas som en ytvattenförekomst med
otillfredsställande kemisk och ekologisk status.
En förtätning av området enligt föreslagen planskiss skulle utan användning av gröna tak
medföra ökade dagvattenflöden med cirka 17 % för ett dimensionerande 10-årsregn samt en
ökning med 15 % för årsmedelflödet. Om taket beläggs med 75 % gröna tak av tunnare
sedumtyp sker istället en minskning med 8 % respektive 20 % jämfört med nuvarande
förhållanden.
För att skapa en fungerande dagvattenhantering med en minskad belastning både på
befintligt dagvattensystem och på recipienten, efter planerade förändringar av planområdet,
föreslås följande åtgärder:






Dagvatten från hårdgjorda ytor, så som tak och asfaltsytor, inom planområdet leds till
makadammagasin för rening, fördröjning och infiltration. Dagvattnet leds sedan via
ledningar eller makadamdiken till befintliga eller planerade dagvattenledningar.
Som ett komplement till de större dagvattenlösningarna, som står för den största
delen av rening och fördröjning, kan mindre och mer lokala dagvattenlösningar
implementeras i främst park och grönområden, till exempel rabatter, växtbäddar,
gräsytor och trädplanteringar.
För ytterligare fördröjning kan en del av takytorna inom kvartersområdena anläggas
med gröna tak.
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1 Inledning och syfte
Planförslaget för Veddesta etapp 2 innebär att befintligt industriområde som idag använts
som lager- och uppställningsplats ersätts med ett sjukhus och ett äldreboende. Då
byggnationen inom planområdet innebär förändrade förhållanden avseende markanvändning
har Geosigma fått i uppdrag att genomföra en dagvattenutredning. En översiktskarta med
planområdets placering visas i Figur 1-1 och ett flygfoto över utredningsområdet och dess
närmaste omgivning visas i Figur 1-2.
Dagvattenutredningen syftar till att utreda vilka förändringar den planerade exploateringen
kan ha på dagvattensituationen inom planområdet samt att bedöma förutsättningarna för
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Bedömningen grundar sig på de lokala
markförhållandena, dimensionerande dagvattenflöden, samt dagvattnets föroreningsgrad.
Uppdraget syftar även till att dimensionera utjämningsmagasin och reningsanläggningar för
dagvattnet för att reducera flödestoppar och samtidigt rena dagvattnet genom sedimentation
och fastläggning av partiklar. Till grund för principlösningar i dagvattenutredningen ligger
Järfälla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering med tillhörande anvisningar.

Figur 1-1. Översiktskarta med ungefärlig placering av planområdet Veddesta etapp 2 markerat med
en svartstreckad polygon (Karta från hitta.se).

Sidan 5 (32)

Grapnummer

Uppdragsnummer

Version

17122

604764

1.0

Figur 1-2. Flygfoto med ungefärlig placering av planområdet Veddesta etapp 2 markerat med en röd
polygon (Karta från hitta.se).
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1.1 Allmänt om dagvatten
Dagvatten definieras som ett tillfälligt förekommande vatten som avrinner markytan vid regn
och snösmältning. Generellt är ytavrinningens flöde och föroreningshalt kopplad till
markanvändningen i ett område. Främst är det dagvatten från industriområden, vägar och
parkeringsytor som innehåller föroreningar. Exploatering av ett tidigare grönområde leder till
större areal av hårdgjorda ytor och det är därför viktigt att i ett tidigt skede utreda vilka
konsekvenser detta har på dagvattensituationen.
Vid lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) används dagvattenlösningar som efterliknar
vattnets naturliga kretslopp, såsom infiltration i mark, i stället för att leda bort dagvattnet i
konventionella ledningar. På så sätt minskas mängden dagvatten som behöver tas omhand i
dagvattennätet och det sker en naturlig rening av dagvattnet.
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2 Material och metod
2.1 Material och datainsamling
Bakgrundsmaterial och data som har använts för att genomföra denna utredning är bland
annat:






Jordarts- och jorddjupskarta (SGU)
Strukturplaner och markanvändning för pågående detaljplaner
Järfälla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering, 2016
Behovsbedömning Detaljplan för Veddesta etapp II, Järfälla kommun.
Granskningsversion 2016.
Svenskt Vattens publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016).

I samband med dagvattenutredningen har även en geoteknisk rapport tagits fram för
planområdet av Geosigma som även har använts som underlag i den här utredningen.

2.2 Platsbesök
Ett platsbesök genomfördes den 27 april 2017. Ett antal fotografier togs under platsbesöket
varav sex fotografier visas i Figur 2-2. Platser och riktningar för fotografierna visas i Figur
2-1.
Området inom markanvisningsgränsen används idag som lager och uppställningsyta för
byggcontainrar, maskiner med mera med grus och asfalt som huvudsakligt underlag. I östra
delen av området finns en mindre yta med naturmark och i söder skär planområdet en liten
del av nuvarande Veddestavägen. Förutom en mindre höjd i områdets sydvästra del samt vid
naturmarken i öster är planområdet relativt flackt. Vid platsbesöket ansågs de östra delarna
av uppställningsyta ha en svag lutning åt väster. En befintlig dagvattenbrunn fanns utanför
byggnaden i områdets norra del (bild A). Byggnaden i områdets östra del som syns på
flygfotot i Figur 1-2 fanns inte kvar vid platsbesöket och har inte inkluderats vid utredning av
befintliga förhållanden.
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Figur 2-1. Översiktskarta med platser och riktningar för fotografierna A till F i Figur 2-2.
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Figur 2-2. Fotografierna A till F visar planområdet från de platser och riktningar som redovisas i Figur
2-1. A: Befintlig dagvattenbrunn, B-D: Lageryta och uppställningsplats samt rester av tidigare tågräls,
E: Mindre höjd i områdets sydvästra del, F: Mindre del naturmark i öster.

2.3 Flödesberäkning
Dagvattenflöden för delområden med olika markanvändning har beräknats med rationella
metoden enligt sambandet:

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝑖(𝑡𝑟 ) ∙ 𝜑 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓

(Ekvation 1)

där Qdim är flödet (liter/sekund) från ett delområde med en viss markanvändning.
i är regnintensiteten (liter/sekund·hektar) för ett dimensionerande regn med en viss
återkomsttid och beror på tr som är regnets varaktighet, vilket är lika med områdets rinntid.
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φ är den andel av nederbörden som rinner av som dagvatten för rådande markförhållanden
och dimensionerande regnintensitet. Avrinningskoefficienter för olika
markanvändningskategorier har tagits från Svenskt Vattens publikation P110.
A är den totala arean (hektar) för det aktuella delområdet. Arealerna för områdena med olika
markanvändningstyper före och efter detaljplanens implementering har beräknats i ArcGIS
utifrån ortofoto och plankartor i dwg-format.
f är en ansatt klimatfaktor, Svenskt Vatten P104 rekommenderar generellt en klimatfaktor
mellan 1,05 - 1,30 beroende på i vilken del av Sverige planområdet ligger. En klimatfaktor på
1,25 har ansatts, i enlighet med Järfälla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering, för att ta
höjd för klimatförändringar och ökade nederbördsmängder.

2.4 Beräkning av dimensionerande utjämningsvolym
Beräkningar av dimensionerande utjämningsvolymer för eventuella fördröjningsanläggningar
görs med bilaga 10.6 till Svenskt Vatten P110, enligt ekvation 9.1 i samma publikation:

𝑉 = 0,06 ∙ (𝑖(𝑡𝑟 ) ∙ 𝑡𝑟 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 +

𝐾2 ∙𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛
𝑖(𝑡𝑟 )

)

(Ekvation 2)

där V är den dimensionerande specifika utjämningsvolymen (m3/hared), trinn är områdets
rinntid och K är den tillåtna specifika avtappningen från området (l/s∙hared). För att
kompensera för att avtappningen från magasinet inte är maximal annat än vid maximal
reglerhöjd multipliceras den tillåtna avtappningen K med en faktor 2/3.
V beräknas som en maxfunktion av olika regnvaraktigheter och intensiteter, vilket innebär att
sambandet tar höjd för vilken typ av regn (korta regn med högre intensitet eller långa regn
med lägre intensitet) som bidrar med störst volym vatten som behöver fördröjas.

2.5 Föroreningsberäkning
Beräkningar av föroreningsbelastning i dagvattnet utförs med modellverktyget StormTac
v.17.1.3. StormTac använder sig av schablonhalter framtagna inom ramen för olika
forskningsprojekt och längre utredningar och bygger på långa mätserier från olika typer av
markanvändningsområden (Larm, 2000). Halterna av olika ämnen kan momentant variera
kraftigt beroende på flödet och lokala förhållanden.
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3 Områdesbeskrivning och avgränsning
3.1 Markanvändning – Befintlig och planerad
Markanvisningsområdet för Veddesta etapp 2 är cirka 1,4 hektar stort och består idag av
industrimark. Till största del utgörs befintlig markanvändning av en lageryta för
byggbaracker, maskiner med mera (Figur 3-1). Förutom lagerytan som utgörs av både asfalt
och grus, så finns mindre befintliga områden bestående av tak-, grön-, och vägyta inom
markanvisningsgränsområdet.

Figur 3-1. Den befintliga markanvändningen inom planområdet Veddesta etapp 2 utgörs till stor del av
industrimark.

Exploateringen kommer att innebära att den befintliga markanvändningen ersätts med ett
sjukhus och ett äldreboende med tillhörande kvartersmark, se Figur 3-2 och figur 3-3. I och
med exploateringen kommer såväl mängden takyta som grönyta att öka. Se Tabell 4-1 i
Kapitel 4, för en mer detaljerad redovisning av befintlig och planerad markanvändning.
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Figur 3-2. Planerad markanvändning inom planområdet Veddesta etapp 2 efter den tänkta
exploateringen av området.

Figur 3-3. Skiss på situationsplan över planområdet (BSK Arkitekter).
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3.2 Hydrogeologi och Hydrologi
Den geotekniska undersökningen för Veddesta etapp 2 visar på grundvattennivåer som
generellt ligger 2-3 meter under befintlig markyta. Denna nivå uppmättes under en period då
grundvattennivåerna generellt är låga så högre, men även lägre grundvattennivåer, kan
förekomma inom planområdet.
3.2.1

Infiltrationsförutsättningar och geologi

Infiltrationskapaciteten för en jord beror bland annat på dess kornstorlek, packningsgrad och
markens vattenhalt. När marken är torr är infiltrationskapaciteten som högst för att sedan
avta vid ökad mättnadsgrad. Vid helt mättade förhållanden kan infiltrationskapaciteten sättas
lika med jordens hydrauliska konduktivitet, KS.
I sandiga eller grusiga jordar, som har hög dräneringsförmåga, kan man i allmänhet förvänta
sig att mättade eller nära mättade förhållanden aldrig uppkommer nära markytan, så att
jordens infiltrationskapacitet inte avtar särskilt mycket ens under långvariga regn med
dimensionerande intensitet. För att marken inte ska översvämmas måste markens
infiltrationskapacitet vara så stor att den kan hantera dimensionerande flöden. I Tabell 3-1
nedan anges infiltrationskapaciteter för olika svenska jordtyper.
Tabell 3-1. Mättad infiltrationskapacitet för olika svenska jordtyper (VAV, 1983)
Jordtyp

Infiltrationskapacitet
(millimeter/timme)

Morän

47

Sand

68

Silt

27

Lera

4

Matjord

25

Enligt jordartskartan och jorddjupskartan från SGU består jordlagren inom planområdet av
fyllning och jordlagrens mäktigheter uppges till mellan 3 och 10 meter, se figur 3-Figur 3-4
och figur 3-5.
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Figur 3-4. Jordartskartan i skala 1:25 000 från SGU. Svartstreckad polygon visar ungefärlig
utbredning för planområdet Veddesta etapp 2. Planområdet bedöms i huvudsak bestå av
fyllningsmaterial.

Figur 3-5. Jorddjupskartan i skala 1:50 000 från SGU. Rödstreckad polygon visar ungefärligt läge för
planområdet Veddesta 2. Området bedöms ha ett jorddjup mellan 3 och 10 meter.

Den geotekniska undersökningen som gjordes i samband med dagvattenutredningen visar,
beskrivet i grova drag för planområdet, på 1-2 meter fyllning följt av cirka 1 meter
torrskorpelera. Under torrskorpeleran finns ett lösare lerlager med en mäktighet på upp till 5
meter. De djupaste lerlagren hittas i den norra delen av planområdet på cirka 5 meter och i
de övriga delarna uppgår lerlagret generellt till cirka 2 meter. Berg i dagen påträffades på två
ställen inom planområdet. På vissa ställen påträffade fyllning direkt på berg. Friktionsjord
påträffades även på några ställen. Undersökningen visar på varierad och platsspecifik
variation för infiltrationskapaciteten inom planområdet.
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Översiktliga avrinningsförhållanden och befintlig dagvattenhantering

Planområdet är flackt, med något högre marknivåer i områdets sydvästra och östra delar.
Figur 3-6 visar ungefärliga nuvarande flödesriktningar för avrinnande dagvatten baserat på
de topografiska förhållandena inom och omkring utredningsområdet. Avrinningen inom
planområdet sker huvudsakligen i nordlig riktning med Bällstaån.

Figur 3-6. Flödesriktningen inom markanvisningsområdet går enligt topografin med befintlig
markanvändning i huvudsak i nordlig riktning. Huset i den östra delen av området är redan rivet.

3.3 Recipient – Miljökvalitetsnormer (MKN)
Utredningsområdet ingår i Bällstaåns avrinningsområde, se figur 3-7. Bällstaån rinner
nordost om planområdet och är recipient för dagvatten från planområdet.
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Figur 3-7. Veddesta etapp 2 ingår i Bällstaån avrinningsområde. Markanvisningsområdet är markerat
med svart pil och röd polygon.

Bällstaån har flera kända miljöproblem och är bland morfologisk påverkad, har kända
flödesförändringar och är kraftigt förorenad med avseende på näringsämnen, tungmetaller
och organiska föreningar. Framför allt är det förhöjda halter av zink och fosfor som utgör ett
problem. Bällstaån bedöms inte uppnå god kemisk status samt ha otillfredsställande
ekologisk status. Målet är god kemisk status ska uppnås till år 2021. Länsstyrelsen anser att
god ekologisk status omöjligt kan nås för Bällstaån fram till 2021. På grund av att åtgärderna
som behövs anses vara resurskrävande har Bällstaån fått förlängd tidsfrist för detta krav
fram till år 2027.
Då Bällstaåns avrinningsområde ofta svämmar över ställs stora krav på fördröjning vid
nybyggnation (Järfälla Kommun 2016). För att klara målen för Bällstaån har Järfälla kommun
ställt särskilt hårda riktlinjer för dagvattenhanteringen inom Bällstaåns avrinningsområde.

3.4 Förutsättningar för dagvattenhanteringen
För att skapa en långsiktigt hållbar hantering av dagvattnet med hänsyn till både kvalitet och
kvantitet har Järfälla kommun tagit fram riktlinjer för hur dagvattnet ska hanteras. Riktlinjerna
innehåller fem övergripande punkter:





Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som möjligt
Dagvatten ska inte medföra att recipientens status försämras eller att gällande
miljökvalitetsnormer inte uppnås
Dagvattnet ska omhändertas så det inte riskerar att orsaka översvämningar av
nedströms liggande områden
Dagvatten ska utgöra en positiv resurs i landskapet

Sidan 17 (32)




Grapnummer

Uppdragsnummer

Version

17122

604764

1.0

Dagvatten ska avledas skiljt från spillvattnet
Takdagvatten ska om möjligt ledas ut på grönyta

För dagvattenhantering inom Bällstaåns avrinningsområde har Järfälla kommun satt upp
särskilt hårda riktlinjer vad gäller flödesbegränsningar och riktvärden för utsläpp av
föroreningar. Tillåten flödesbegränsning i planområdesgräns inom Bällstaåns
avrinningsområde uppgår till 30 l/s, ha. För riktvärden gällande utsläpp, se tabell 4-3.
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4 Flödesberäkningar och föroreningsbelastning
4.1 Flödesberäkningar
I flödesberäkningarna har vedertagna avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vatten P110
använts. Avrinningskoefficienterna för respektive markanvändning, samt areor för befintlig
och planerad markanvändning inom planområdet presenteras i Tabell 4-1.
Planområdet består av flera olika typer av markanvändning och därför har en avvägd
avrinningskoefficient beräknats enligt sambandet:
𝜑𝐴𝑡𝑜𝑡 = (𝜑1 ∙ 𝐴1 + 𝜑2 ∙ 𝐴2 + 𝜑3 ∙ 𝐴3 … . )/𝐴𝑡𝑜𝑡

(Ekvation 3)

För befintlig lageryta har en uppskattning av avrinningskoefficienten gjorts utifrån en
sammanvägning av avrinningskoefficienter för grus- och asfaltsytor. Vid sammanvägningen
har hänsyn tagits till att grusytan kan anses som hårt packad av arbetsfordon och att
infiltrationsförmågan således kan anses begränsad.
För planerad markanvändning har beräkning för två olika scenarion gjorts: utan gröna tak
samt med 75 % gröna tak. För de gröna taken har tunnare jordlager med sedumväxter
antagits. Eftersom markanvändningen för gårdsytan inte är färdigställd har ett schablonvärde
för kvartersmark använts. Schablonvärdet är taget från referenssamlingen i StormTac och
avser en generell normal fördelning av grönytor och hårdgjorda ytor inom kvartersmark.
Tabell 4-1. Använda avrinningskoefficienter, samt beräknade avvägda avrinningskoefficienter
för befintlig och planerad markanvändning

Markanvändning

φ (-)

Area befintlig
markanvändning
(ha)

Lageryta, industrimark

0,65

Takyta

Area planerad markanvändning (ha)
Utan gröna tak

Med 75% gröna
tak

1,29

0

0

0,9

0,004

0,86

0,21

Vägyta

0,8

0,026

0,014

0,014

Grönmark, vägren

0,10

0,039

0

0

Kvartersmark

0,45

0

0,46

0,46

Garageinfart

0,8

0

0,029

0,029

Gröna tak

0,6

0

0

0,64

Summa yta

1,36

1,36

1,36

φAtot (-)

0,64

0,75

0,59

I enlighet med Järfälla kommuns riktlinjer för dagvatten har ett återkommande 10-årsregn
med klimatfaktor 1,25 använts för beräkning av dimensionerande flöden.
Dagvattenflöden från planområdet vid ett återkommande 10-årsregn med 10 minuters
varaktighet, för befintlig och planerad markanvändning är beräknade enligt Ekvation 1 i
Kapitel 2.3 och redovisas i Tabell 4-2. Enligt beräkningar utförda med bilaga 10.1 i Svenskt
Vatten P110 och Dahlström (2010) motsvarar ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet en
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regnintensitet på cirka 228 liter/sekund·hektar. Årsnederbörden har satts till 636 millimeter,
vilket är den korrigerade årsmedelnederbörden för Stockholm enligt StormTac.
Tabell 4-2. Beräknade dagvattenflöden för befintlig och planerad markanvändning vid
dimensionerande flöde för ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet (228 liter/sekund·hektar)
samt årsflöden (årsnederbörd 636 millimeter).
Flöde 10årsregn (l/s)

Förändring
10-årsregn
(%)

Årsmedelflöde
(l/s)

Förändring
årsmedelflöde
(%)

246

-

0,20

-

Utan gröna tak

288

+17

0,23

+15

Med gröna tak

227

-8

0,16

-20

Befintlig
Planerad

Små förändringar i avrinningskoefficienten kan ge relativt stora skillnader i flödet därför ska
de redovisade flödena främst ses som indikatorer på hur flödena kan förändras vid den nya
markanvändningen. En förtätning av området enligt föreslagen planskiss skulle utan
användning av gröna tak medföra ökade dagvattenflöden med cirka 17 % för ett
dimensionerande 10-årsregn samt med + 15 % för årsmedelflöde. Om taket beläggs med 75
% gröna tak av tunnare sedumtyp sker istället en minskning med - 8 % respektive -20 % i
jämförelse med nuvarande förhållanden.

4.2 Dimensionerande utjämningsvolym
4.2.1

Hela planområdet

Den dimensionerande utjämningsvolymen har beräknats enligt Ekvation 2 i Kapitel 2.4. För
att uppnå Järfälla kommuns riktlinjer för dagvatten inom Bällstaåns avrinningsområde, vilken
tillåter ett beräknat utflöde på 30 l/s ha får det beräknade utsläppet maximalt uppgå till 41 l/s
för hela markanvisningsområdet. För att uppfylla detta krav krävs utjämningsvolym på 230
m3 för byggnation utan gröna tak. För byggnation med 75 % gröna tak av sedumtyp minskar
behovet av fördröjningsmagasin till 170 m3.
De beräknade värdena utifrån P110 kan jämföras med Järfälla kommuns beräknade
erforderliga fördröjningsvolymer för olika markanvändning. För tät stadsstruktur krävs
normalt enligt Järfällas dagvattenriktlinjer ett magasin på 165 m3/ha för att klara kravet på
tillåtet maximalt utflöde om 30 l/s ha. Med en totalarea på 1,4 ha krävs därmed en total
fördröjningsvolym om 231 m3 inom området. Den erforderliga fördröjningsvolymen blir
således lika utifrån kommunens normalfördröjningsbehov och utifrån beräkningar utan grönt
tak enligt P110, vilket grundar sig i att kommunens beräkning har antagit en avvägd
avrinningskoefficient på 0,75 inom området, vilket stämmer överens med den beräknade
avvägda avrinningskoefficienten för planerad exploatering utan gröna tak.

4.3 Föroreningsbelastning
För beräkning av föroreningshalter i dagvatten från olika typer av markanvändning har
schablonvärden från databasen StormTac v.17.1.3 använts. Schablonvärdena är framtagna
vid vetenskapliga studier med långa mätserier av dagvatten. Beräknad föroreningsbelastning
från schablonhalterna jämförs med de riktvärden som Järfälla kommun har tagit fram som
riktvärden för dagvatten inom Bällstaåns avrinningsområde, se Tabell 4-3.
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Vid befintlig markanvändning indikerar schablonhalterna att så gott som samtliga ämnen som
ingår bland riktvärdena överstigs. Halterna kan dock anses som något överskattade i och
med att schablonvärden för mindre smutsig industrimark använts.
Efter planerad exploatering minskar så gott som samtliga schablonhalter. Undantaget är
kvävehalten som ökar något vid användning av gröna tak. Anledningen till ökade kvävehalter
med gröna tak är visst gödslingsbehov utav växterna. Medan schablonhalterna för
näringsämnen som kväve och fosfor ökar något med gröna tak minskar dock
schablonhalterna för flertalet av metallerna. Oavsett användning av gröna tak eller inte
överstiger ett antal av schablonhalterna innan rening tillåtna utsläppshalter till Bällstaån. Efter
rening av dagvattnet enligt metod med regn- och växtbäddar (50 % av fördröjningsvolym)
och makadammagasin (50 % av fördröjningsvolym), understiger dock samtliga
schablonvärden, både med och utan gröna tak, de tillåtna utsläppsvärdena.
Tabell 4-3. Föroreningsbelastning i dagvatten från planområdet för befintlig och planerad
markanvändning, samt föroreningsbelastning efter föreslagen rening, beräknat i StormTac
16.2.2 (Larm, 2000). Föroreningsbelastningen jämförs med Järfälla kommuns framtagna
riktvärden för dagvatten inom Bällstaåns avrinningsområde (Region- och trafikplanekontoret,
2009). Röd = halten överstiger riktvärde, Grön = halten understiger riktvärde, Orange =
riktvärde saknas.
Föroreningsbelastning
[µg/l]
Planerad
Planerad
markanvändning
markanvändning
utan grönt tak
med grönt tak
Innan
Efter
Innan
Efter
rening
föreslagen
rening
föreslagen
rening
rening

Riktvärde1

Befintlig
markanvändning

Fosfor

80

260

87

44

130

65

Kväve

-

1600

1700

980

2200

1270

Bly

3

22

2,6

0,59

2,1

0,47

Koppar

9

31

9,3

3,0

12

3,9

Zink

15

190

27

6,1

24

5,4

Kadmium

0,3

0,96

0,60

0,17

0,29

0,080

Krom

8

8,5

3,7

1,4

3,2

1,2

Nickel

6

11

3,8

1,3

2,9

1,0

0,04

0,056

0,014

0,0056

0,018

0,0072

40 000

72 000

27 000

5 400

25 000

5 000

Olja

500

1500

94

26

140

39

PAH

Saknas

0,71

0,42

0,13

0,76

0,23

0,05

0,092

0,0084

0,0025

0,0073

0,0022

Ämne

Kvicksilver
Suspenderad
substans

Benso(a)pyren

1

Riktvärdena är Järfälla kommuns föreslagna riktvärden för dagvatten inom Bällstaåns
avrinningsområde (med undantag av kväve).
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Även gällande totala utsläppsmängder, se tabell 4-4, minskar belastningen på recipienterna
för alla ämnen efter föreslagen rening med växtbäddar och makadammagasin jämfört med
förhållandena innan exploatering. Utifrån att totala utsläppsmängderna minskar samt att
halterna för samtliga ämnen bedöms understiga riktvärdena för Bällstaån bedöms
exploateringen därför inte innebära någon ökad risk för att vattnet i Bällstaån ska försämras.
Exploateringen av planområdet med implementerade, föreslagna dagvattenlösningar
kommer snarare innebära en positiv åtgärd i arbetet mot en bättre vattenkvalitet i
recipienterna.
Tabell 4-4. Årlig föroreningsbelastning från planområdet för befintlig och planerad
markanvändning, samt efter föreslagen rening, beräknat i StormTac (Larm, 2000).
Föroreningsbelastning
Planerad
Planerad
markanvändning
markanvändning med
utan gröna tak
gröna tak
efter
efter
innan
innan
föreslagen
föreslagen
rening
rening
rening
rening
0,62
0,31
0,65
0,33

Enhet

Befintlig
markanvändning

Fosfor

kg/år

1,6

Kväve

kg/år

10

12

6,9

11

6,3

Bly

kg/år

0,14

0,019

0,0043

0,10

0,023

Koppar

kg/år

0,20

0,066

0,021

0,059

0,019

Zink

kg/år

1,2

0,19

0,043

0,12

0,027

Kadmium

kg/år

0,0060

0,0043

0,0012

0,0014

0,00039

Krom

kg/år

0,053

0,026

0,0098

0,016

0,0060

Nickel

kg/år

0,067

0,027

0,0095

0,014

0,0049

Kvicksilver
Suspenderad
substans
Olja (mg/l)

kg/år

0,00035

0,000097

0,000039

0,00087

0,00035

kg/år

450

190

38

120

24

kg/år

9,3

0,67

0,18

0,68

0,19

PAH (µg/l)
Benso(a)pyren

kg/år

0,0044

0,0030

0,00090

0,0038

0,0011

kg/år

0,00058

0,000060

0,000018

0,000036

0,000011

Ämne

4.4 100-årsregn
I samband med förundersökningarna inför exploateringen av planområdet utfördes en
översvämningsutredning av DHI (2011). Utredningen bedömer att det finns risk för
dämningspåverkan från Bällstaån på grund av höjdförhållandena inom planområdet. De
översvämningsytor som finns beräknade inom planområdet beror på bristande lokal
kapacitet i ledningsnätet. Dagvattenlösningarna kommer att bidra till en ökad fördröjning av
dagvattenflödena inom planområdet och ett mindre momentant flöde från planområdet, vilket
kommer att bidra till en minskad översvämningsrisk för planområdet efter exploateringen.
Enligt behovsbedömningen av Järfälla kommun (2016) är finns det en ringa risk för
översvämning inom planområdet, se Figur 4-1.
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Figur 4-1: Risk för översvämning inom utredningsområdet (Järfälla kommun, 2016).
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5 Lösningförslag för dagvattenhantering
Enligt Järfälla kommuns riktlinjer, se avsnitt 3-4, för dagvatten ska det vid nybyggnation och
förtätning av befintlig bebyggelse eftersträvas lokalt omhändertagande av dagvatten och en
minskad belastning på dagvattennätet och recipienten. Fortsatt står i riktlinjerna att
dagvattenanläggningarna i första hand ska göras synliga och estetiskt tilltalande och om
möjligt integreras i parker och rekreationsområden.
Området har varit industriområde sedan länge vilket gör att flera föroreningar kan tänkas
förekomma. Det finns således ett behov av utredning om föroreningshalter, om halterna är
för höga får ingen infiltration ske varpå samtliga lösningar måste förses med tätt bottenskikt.

5.1 Lösningsförslag
I och med att planerad markanvändning för gårdsytan inte är gjord redovisas här generella
drag och riktlinjer för framtida dagvattenlösning. Beräknade ytor ska ses som riktlinjer för hur
stor andel mark som behövs tas anspråk för dagvattenlösningar, vilket således blir en
grundsten för senare planering och utformning av gårdsytan.
I följande stycke föreslås åtgärder för att skapa en fungerande dagvattenhantering, med en
minskad eller oförändrad belastning på befintligt dagvattensystem och recipient, efter
planerade förändringar av utredningsområdet.
För att uppnå ett maximalt tillåtet flöde i enlighet med Järfällas dagvattenriktlinjer krävs det
att en viss volym av avrinningen fördröjs. Fördröjningen föreslås att utgöras dels av
makadammagasin under lämpliga markytor och dels av eventuella gröna tak som anläggs för
att minska fördröjningsvolymsbehovet. Makadammagasinet bör i största möjliga mån
placeras på garagefria ytor då tyngden av stående vatten i dessa kan orsaka inläckage. Från
Makadammagasinen leds vattnet via ledningar eller makadamdiken till befintliga eller
planerade dagvattenledningar.
Den totala fördröjningsvolymen uppgår till 230 m3 under förutsättningen att gröna tak inte
används. Vid anläggningen av gröna tak minskar den beräknade fördröjningsvolymen med
ca 26 % från 230 m3 till 170 m3. Om semi-intensiva tak väljs minskar behovet av
fördröjningsvolym ytterligare.
Eftersom lämpliga garagefria gårdsytor är begränsade, föreslås att lokala lösningar såsom
regn- och växtbäddar implementeras för att uppta en del av fördröjningsvolymen. På så sätt
kan delar av den nödvändiga ytan makadammagasin ersättas med lösningar på små ytor
som kan anpassas till ny bebyggelse.
I Figur 5-1 visas en principskiss med flödesriktningar, enligt föreslagna höjdsättningar, för
planerad dagvattenhantering. Dagvattnet föreslås att ledas mot makadammagasin i
nordöstra delen av området, som sedan ansluts med eventuella befintliga eller planerade
dagvattenledningar.
Avrinning från taken bör ledas mot gårdsytans grönytor. Vattenutkastare bör placeras så att
vattnet leds ut en bit från väggen.
För att undvika inläckage vid garageinfarten föreslås en klack eller liknande för att förhindra
tillrinning. För att underlätta dagvattenhanteringen i planområdet bör kantsten mellan
hårdgjorda ytor och grönytor undvikas.
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Figur 5-1. Principskiss med ungefärligt förslag till flödesriktningar för planerad markanvändning.

I Kapitel 5.2 – 5.3 följer rekommendationer och utformning av den föreslagna
dagvattenhanteringen som minskar föroreningsbelastningen på recipienten genom
fördröjning och rening i makadammagasin och makadamdiken. Föreslagen
dagvattenhantering innebär ingen ökad flödesbelastning på befintligt dagvattensystem.

5.2 Makadammagasin och makadamdiken
I områden med begränsade markutrymmen är underjordiska fördröjningsmagasin en lämplig
lösning. Makadammagasin är ett exempel på ett underjordiskt magasin där både rening och
fördröjning sker.
Dagvatten fördröjs och renas i ett makadammagasin innan bortledning till det kommunala
dagvattensystemet. Magasinsvolymen utgörs av porvolymen i makadamen, vanligtvis cirka
30 %. En fördel med makadammagasin är att de kan anläggas under till exempel asfaltsytor.
Makadammagasinet byggs då upp av en makadam av grov och välsorterad fraktion under en
permeabel asfalt som möjliggör att dagvattnet tillrinner makadammagasinet, se Figur 5-1.
Makadammagasin har en bra rening, gällande metaller och suspenderad substans, och en
god flödesutjämnande förmåga (Nilsson, 2013). För suspenderad substans är den
genomsnittliga reningsgraden över 80 %, för kväve cirka 50 % och för samtliga tungmetaller
över 50 %:



Zink, bly, koppar, krom
Kadmium, nickel

cirka 70 – 80 %
cirka 50 – 60 %
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Det är viktigt att makadammagasinet avskiljs från omgivande material med en geotextil för att
inte riskera att magasinets funktion försämras över tid genom att porerna sätts igen av
finmaterial.

Figur 5-2. Illustration av hur en överbyggnad till hur en genomsläpplig asfalt kan byggas upp
(Bäckström, 1998).

Makadamdiken kan anläggas under en gräsyta som sluttar så att vatten ansamlas över diket.
Under gräsytan fylls ett cirka en meter djupt dike upp med exempelvis makadam eller något
annat genomsläppligt material. Mellan makadamen och de angränsande jordlagren läggs en
geotextil som hindrar jorden från att täppa igen porerna i makadamen. Längst ner i
makadamdiket, nära botten, anläggs en dräneringsledning som leder dagvattnet vidare, se
Figur 5-3. Dräneringsledningen kan underdimensioneras för att inte få en för snabb tömning
av makadamdiket.

Figur 5-3. Makadamdike (Källa: Svenskt vatten P105).

Det rekommenderas att ett makadammagasin placeras inom det nordöstra området, under
eventuell aktivitetspark (se Figur 5-4) och överlagras med gräs eller permeabelt material. I
beräkningen av dimensionen på makadammagasinet har mäktigheten 1 m och porositeten
0,3 använts. För uppnå en fördröjningsvolym på 230 m2 krävs då enligt beräkningarna en yta
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av ca 770 m2, vilket motsvarar 32 % av hela den garagefria gårdsytan. Motsvarande yta är
ca 530 m2 om gröna tak används.

Figur 5-4. Förslag på placering av makadammagasin samt område för växtbäddar etc.

I anslutning till infiltrationsanläggningarna är det viktigt att säkerställa att inte inträngning till
byggnaderna sker.
Både makadammagasin och makadamdiken behöver underhållas vid behov (ungefär någon
gång per år) där det ingår rensning av in och utlopp till magasinen, samt rensning av
eventuella brunnar och ledningar till makadamdikena.
Provtagning kan göras från de föreslagna dagvattenlösningarna genom att grundvattenrör av
material lämpliga för provtagning (exempelvis plast) sätts ner i makadammagasin och diken
nedströms, innan vattnet släpps på dagvattennätet, för att kunna mäta
dagvattenanläggningarnas reningseffekter.
Eftersom infiltrationskapaciteten visat sig variera inom planområdet bör en mer detaljerad
geotekniks undersökning göras när plats har bestämts för ett eventuellt makadammagasin.
Botten på makadammagasinet bör, om möjligt, placeras cirka 1 meter ovanför högsta
grundvattennivå för att möjliggöra infiltration till underliggande jordlager. Om det finns risk för
grundvattennivåer ovan botten på makadammagasinet kan det istället göras tätt för att inte
magasinet fylls med grundvatten istället.

5.3 Regn- och växtbäddar, porösa jordar och ”rain gardens”
Som ett komplement till de större dagvattenlösningarna, som står för den största delen av
rening och fördröjning, kan mindre och mer lokala dagvattenlösningar implementeras i främst
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park och grönområden, till exempel rabatter, växtbäddar, gräsytor och trädplanteringar.
Dessa kan vara till stor nytta i dagvattenhanteringen genom att de fördröjer nederbörd,
förbrukar en del av dagvattnet genom transpiration och renar dagvattnet. Regn- och
växtbäddar placeras förslagsvis i kanten av aktivitetsparken och runt lekplatsen, i möjligaste
mån utanför garageytan, se Figur 5-4. Vid eventuell anläggning av regn- och växtbäddar
med tät botten ovanpå garage måste vikten beaktas.
Om lösningen anläggs så att hälften av fördröjningsvolymen upptas av regnbäddar med plats
för 20 cm vatten minskar även den nödvändiga makadammagasinsytan till hälften. För att
uppnå en fördröjningsvolym på 230 m3 krävs en totalt yta på ca 960 m2, vilket motsvarar 40
% av den garagefria gårdsytan. Ytan av makadammagasinet uppgår då till ca 385 m 2 och av
växtbädd till ca 575 m2. Med gröna tak blir den totala ytan ca 670 m2 vid motsvarande
lösning. Ytan av makadammagasinet uppgår då till ca 270 m2 och av växtbädd till ca 400 m2.
Rain gardens med träd är fördelaktigt eftersom träd binder och förbrukar stora mängder
vatten, och regnvatten fördröjs också i lövverk och grenar på sin väg ner mot marken. En
växtbädd, trädplantering eller gräsyta kan till exempel anläggas med ett tunt mulljordslager
(10 – 20 centimeter) följt av ett tjockare lager skelettjord 20 – 100 centimeter. Skelettjorden
kan anläggas med makadam, singel eller mer porösa och lätta material såsom ”lecakulor”.
Fördelen med porösa och lätta material är att dessa möjliggör en fördröjande effekt och en
viss reningseffekt, samtidigt som träd, buskar och annan växtlighet inte torkar ut vid perioder
med små nederbördsmängder.
De porösa jordarna kan utformas på många olika sätt. I Figur 5-5 visas skissade exempel för
porös jord och trädplantering anlagd i gatumiljö.

Figur 5-5. Exempel på porösa jordar eller så kallad skelettjordskonstruktion vid
trädplantering (Tyréns Landskapsarkitekter, 2005).

5.4 Gröna tak
Gröna tak har potential att reducera dagvattenflöden inom fastigheten. För gröna tak varierar
avrinningskoefficienten beroende på utformning och växttyp.
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Ofta nämns två olika typer av gröna tak; semi-intensiva och extensiva tak. Kategorierna
baseras på hur arbetsintensiva de är, men de har också olika egenskaper när det kommer till
vattenhållande förmåga.
Semi-intensiva tak behöver ett visst mått av skötsel som klippning och bevattning vid torka,
och växterna är ofta fetbladsväxter, mossor samt olika typer av grässorter. För semiintensiva tak (med gräs, örter, sedum, mossa och eventuellt även buskar) anges i tekniska
beskrivningar avrinningskoefficienter mellan 0,1 – 0,4.
Sedumtak är en typ av extensiva tak som behöver minimal skötsel, växterna är ofta
fetbladsväxter som fetknopp, kärleksört och taklök. Sedumtak (extensiva tak med endast
tunn vegetation av sedum och mossa) som är lättare att sköta har avrinningskoefficienter på
0,5 – 0,6.
För att få ut den största fördröjningseffekten föreslås att semi-intensiva gröna tak anläggs,
vilka kan ta emot en större volym vatten innan de blir mättade.
Oavsett vilken typ av gröna tak man väljer kommer de bara att kunna fördröja ett regn upp till
en viss storlek. Enligt Svenskt Vattens P105 (Svenskt Vatten, 2011) brukar man normalt anta
att regn < 5 millimeter kan fördröjas nästan helt och vid regn med större regnmängder sker
ingen fördröjning utöver de första 5 millimeter. Detta beror på att vegetationstäcket blir mättat
och fördröjningseffekten reduceras för att till sist upphöra.
Figur 5-6 visar ett exempel på hur gröna tak kan se ut i praktiken.
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Figur 5-6. Exempelbild på sedumtak i stadsmiljö (Bild: Ljugssedum).

5.5 Effekt på recipient
Den föreslagna byggnationen inom utredningsområdet väntas inte ge upphov till ökade
föroreningsnivåer i dagvattnet. Industriytan som i dagsläget utgör en föroreningsbelastning
på recipienten försvinner och i och med detta minskar föroreningskoncentrationerna vad
gäller exempelvis bly, zink, suspenderat material, olja och PAH.
Med föreslagen dagvattenhantering, där dagvatten från tak- och gårdsytor leds till
makadammagasin, kommer stora delar av dagvattnet kunna renas och fördröjas innan det
leds vidare till ledningsnätet. Inga halter beräknas öka efter rening, men den totala mängden
kväve, samt vissa metaller kan möjligen öka något jämfört med nuvarande markanvändning.
Föroreningsbelastningen har beräknats med hjälp av StormTacs schablonhalter.
Schablonhalterna har stora osäkerheter för de använda markanvändningstyperna och
resultaten ska därför endast ses som en indikation. För kväveföroreningar från gårdsytor
inom kvarter är osäkerheten så pass stor att ingen standardavvikelse kan anges. Åtgärder
såsom genomtänkta val av takmaterial och en åtgärdsplan för eventuell gödsling av
kvartersmarken, kan minska föroreningsbelastningen på recipienten.
De föreslagna åtgärderna är beräknade att uppfylla både tillåtna flödesbegränsningarna och
riktvärden gällande utsläpp inom Bällstaåns avrinningsområde. Dessa riktlinjer för
dagvattenhantering är särskilt hårt satta av Järfälla Kommun för att uppnå god kemisk och
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ekologisk status för Bällstaån och för att undvika översvämning i Bällstaåns
avrinningsområde. Enligt den tillkomna Weserdomen räcker det med en försämring av en
kvalitetsfaktor för att en försämring av status ska ha skett (Havs- och vattenmyndigheten
2016). Sammantaget bedöms de föreslagna förändringarna av utredningsområdet inte
orsaka en försämrad status hos någon kvalitetsfaktor eller miljökvalitetsnorm för recipienten.
Till stor del kommer den planerade förändringen som helhet, i och med att industriytan byggs
bort, snarare bidra till en förbättrad vattenkvalitet.

5.6 Extremregn
Järfälla kommuns skyfallsmodell för ett 100-årsregn (DHI, 2011) visar på en viss
översvämningsrisk inom planområdet. De planerade förändringarna inom planområdet
kommer dock leda till att höjdsättningen inom området förändras, vilket gör skyfallsmodellens
resultat mindre tillämpbart inom planområdet.
Höjdsättningen av planområdet bör planeras för att klara hanteringen av extremregn, som till
exempel ett 50- eller 100-årsregn, genom att om makadammagasinet bräddar rinner
överskottsvattnet ut på vägarna som då fungerar som sekundära transportvägar. Denna
lösning medför att risken för skador på hus och grundläggning kan minskas.
Planområdet bör höjdsättas så att överskottsvatten ovanpå garaget kan rinna mot
omkringliggande gator. Dessutom bör markytan närmast huskropparna höjdsättas så att den
lutar bort från husväggarna för att förhindra att vatten tränger in i byggnaderna.
Fördröjningsmagasinen leder inte enbart till en förbättrad rening av dagvattnet utan även till
fördröjning av kraftiga flöden. Föreslagen dagvattenlösning bidrar således till en minskad
belastning på ledningsnätet vid extremregn.
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