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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 1 är ett av de
områden som ingår i detta influensområde och en detaljplan ska upprättas för området
Förändringen i markanvändning medför en något högre andel hårdgjorda ytor inom
planområdet.
Recipient för området är Veddestabäcken som leder vatten till Bällstaån som klassas som en
ytvattenförekomst med otillfredsställande kemisk och ekologisk status.
En förtätning av området enligt föreslagen planskiss medför ökade dagvattenflöden med
cirka 15 % (46 % med klimatfaktor efter exploateringen) för ett dimensionerande 10-årsregn
och cirka 12 % för årsflöden.
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, som tak och asfaltsytor, inom planområdet leds till
makadammagasin och makadamdiken för rening, fördröjning och infiltration.
Makadammagasinet ansluts till befintligt dagvattensystem och förses med
bräddavlopp till Veddestavägen i planområdets östra del.
Markytan vid busstationen förses med dagvattenbrunnar som möjliggör tillrinning till
makadammagsinet under markytan. Brunnarna bör spridas ut över busstationens yta
så att tillrinningen till makadammagasinet jämnas ut både ur flödes -och
reningssynpunkt.
För att underlätta dagvattenhanteringen i planområdet bör kantsten mellan
hårdgjorda ytor och grönytor undvikas.
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.

Sidan 3 (27)

Grapnummer

Uppdragsnummer

Version

16092

604231

1.0

Innehållsförteckning
1

Inledning och syfte ......................................................................................................... 5
1.1

2

3

Material och metod ........................................................................................................ 7
2.1

Material och datainsamling ...................................................................................... 7

2.2

Platsbesök .............................................................................................................. 7

2.3

Flödesberäkning...................................................................................................... 8

2.4

Beräkning av dimensionerande utjämningsvolym .................................................... 9

2.5

Föroreningsberäkning ............................................................................................. 9

Områdesbeskrivning och avgränsning ..........................................................................10
3.1

Markanvändning – Befintlig och planerad ...............................................................10

3.2

Hydrogeologi och Hydrologi ...................................................................................11

3.2.1

Infiltrationsförutsättningar och geologi .............................................................11

3.2.2

Översiktliga avrinningsförhållanden och befintlig dagvattenhantering ..............13

3.3

5

6

Recipient – Status ..................................................................................................14

3.3.1

Miljökvalitetsnormer (MKN) .............................................................................15

3.3.2

Markavvattningsföretag ...................................................................................15

3.4
4

Allmänt om dagvatten.............................................................................................. 6

Förutsättningar för dagvattenhanteringen ...............................................................16

Flödesberäkningar och föroreningsbelastning...............................................................17
4.1

Flödesberäkningar .................................................................................................17

4.2

Dimensionerande utjämningsvolym ........................................................................18

4.2.1

Hela planområdet ............................................................................................18

4.2.2

Fördröjningskrav för kvartersmark ...................................................................18

4.3

Föroreningsbelastning ............................................................................................19

4.4

100-årsregn ............................................................................................................20

Lösningförslag för dagvattenhantering ..........................................................................21
5.1

Generella rekommendationer .................................................................................21

5.2

Makadammagasin och makadamdiken ..................................................................22

5.3

Växtbäddar, porösa jordar och rain gardens ...........................................................24

5.4

Gröna tak ...............................................................................................................25

5.5

Extremregn ............................................................................................................26

Referenser ....................................................................................................................27

Sidan 4 (27)

Grapnummer

Uppdragsnummer

Version

16092

604231

1.0

1 Inledning och syfte
I och med utbyggnaden av tunnelbanan har Järfälla kommun åtagit sig att bygga 14 000
bostäder inom tunnelbanans influensområde fram till år 2030. Veddesta 1 är ett av de
områden som ingår i detta influensområde och en detaljplan ska upprättas för området, se
Figur 1-1.
Detaljplanförslaget innebär att de befintliga områdena med handel, kontor och industri
omvandlas till en blandstad som bland annat inrymmer bostäder, kontorskvarter, ett torg, en
urban park, fyra förskolor och en bussterminal.
Dagvattenutredningen syftar till att utreda vilka förändringar den planerade exploateringen
kan ha på dagvattenbildningen, samt att bedöma förutsättningarna för lokalt
omhändertagande av dagvatten (LOD), genom infiltration eller fördröjning. 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 ska Järfällakommuns riktlinjer för dagvattenhantering med tillhörande
anvisningar följas.
I uppdraget ingår det att uppskatta den fördröjningsvolym som varje kvarter inom det nya
detaljplanförslaget ska kunna fördröja utifrån Järfälla kommuns riktlinjer för
dagvattenhantering att ett kvarter får släppa ut högst 70 liter dagvatten per sekund och
hektar.

Figur 1-1. Översiktskarta med ungefärlig placering av planområdet Veddesta etapp 1, markerat med
en svartstreckad 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:
•
•
•
•
•
•
•

Trafikprognos för vägarna efter exploateringen (erhållet från beställaren)
Översvämningshöjder vid 10- och 100-årsregn, samt beräknat högsta flöde (DHI)
Jordarts- och jorddjupskarta (SGU)
Strukturplaner och markanvändning för pågående detaljplaner
Järfälla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering
Geoteknisk utredning för byggbarhetsbedömning (Norconsult)
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) (Norconsult)

2.2 Platsbesök
Ett platsbesök genomfördes den 11 april 2016 då bland annat områdets topografiska
förhållanden undersöktes och en översiktlig inventering av befintliga diken utfördes. Vid
platsbesöket gjordes även en okulär undersökning av den delen av Veddestabäcken som
rinner i områdets södra del och som är recipient för dagvattnet inom planområdet. Ett antal
fotografier togs under platsbesöket varav sex fotografier visas i Figur 2-2. Platser och
riktningar för fotografierna visas i Figur 2-1.

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.

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

∙

∙

∙

(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 ansatt
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 enligt sambandet (Larm & Alm, 2014):

60 ∙

∙

/1000)

(Ekvation 2)

där Vdmax är den dimensionerande utjämningsvolymen (m3) och Qout är den maximala
avtappningen från området.
Vdmax beräknas som en maxfunktion av olika Qdim och tr och 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 eller utjämnas.

2.5 Föroreningsberäkning
Beräkningar av föroreningsbelastning i dagvattnet utförs med modellverktyget StormTac
v.16.2.2. 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
Planområdet utgörs av ett område på cirka 13 hektar där marken idag upptas av ett antal
industritomter med anslutande parkeringsytor, ett fåtal grönytor, samt ett område med
kolonilotter, se Figur 3-1.

Figur 3-1. Den befintliga markanvändningen inom planområdet Veddesta etapp 1 utgörs mestadels av
industrimark.

Exploateringen kommer att innebära att den befintliga markanvändningen ersätts med bland
annat bostadskvarter, ett torg, en urban park, fyra förskolor och en bussterminal, se Figur
3-2. Den rena grönytefaktorn (ytan blandat grönområde) kommer att minska med cirka 43 %
enligt nuvarande planförslag. Men mycket av de rena hårdgjorda ytorna ersätts av
kvartersmark som har en mindre avrinningsfaktor (0,60 istället för 0,85 för de rena
hårdgjorda ytorna), vilket innebär att förutsättningarna för infiltration i stället ökar för dessa
områden. Se Tabell 4-1 i Kapitel 4, för en mer detaljerad redovisning av befintlig och
planerad markanvändning.

Sidan 10 (27)

Grapnummer

Uppdragsnummer

Version

16092

604231

1.0

Figur 3-2. Planerad markanvändning inom planområdet Veddesta etapp 1 efter den tänkta
exploateringen av området.

3.2 Hydrogeologi och Hydrologi
I samband med den miljötekniska undersökningen för Veddesta installerades 8
grundvattenrör inom planområdet. Mätningar utfördes cirka 2 veckor efter installationerna
och visade grundvattennivåer mellan 2,0 till 4,3 meter under markytan.
Grundvattenströmningen bedöms ske mot Veddestabäcken i södra delen av 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.
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Tabell 3-1. Mättad infiltrationskapacitet för olika svenska jordtyper (VAV, 1983)
Jordtyp

Infiltrationskapacitet
(millimeter/timme)

Morän

47

Sand

68

Silt

27

Lera
Matjord

4
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 3-3 och Figur
3-4.

Figur 3-3. Jordartskartan i skala 1:25 000 från SGU visar att planområdet Veddesta etapp 1 i
huvudsak bedöms bestå av fyllning.
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Figur 3-4. Jorddjupskartan i skala 1:50 000 från SGU visar att planområdet Veddesta etapp 1 bedöms
ha jorddjup mellan 3 och 10 meter.

En geoteknisk och markteknisk undersökning utfördes för planområdet under mars 2016.
Undersökningen bekräftar SGUs uppgifter gällande jorddjup, då fast berg påträffades på djup
mellan 3 till 10 meter inom planområdet vid sondering. De tunnare jordlagren fanns i
områdets södra och nordvästra del. Den geotekniska undersökningen visar på att det övre
jordlagret till största delen består av mulljord eller asfalt. Under mulljorden påträffades
fyllnadsmaterial och/eller torrskorpelera med en mäktighet på mellan 1 och 12 meter. Längst
ner påträffades lera som sträckte sig ner till som mest 10 meter i den nordöstra delen av
planområdet.
Baserat på denna information bedöms förutsättningarna för naturlig infiltration av dagvatten i
planområdet som mindre bra.
3.2.2

Översiktliga avrinningsförhållanden och befintlig dagvattenhantering

Avrinningen inom planområdet sker huvudsakligen i sydöstlig riktning med Veddestabäcken
som recipient för dagvattenflödena, se Figur 3-5. Dagvattnet från planområdet rinner i
dagsläget orenat till Veddestabäcken och vidare till Bällstaån genom en kulverterad
dagvattenledning.
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Figur 3-5. Flödesriktningen inom planområdet går i huvudsak i sydöstlig riktning.

3.3 Recipient – Status
Utredningsområdet ingår i Bällstaåns avrinningsområde, se Figur 3-6. Bällstaån rinner
nordost om planområdet och är tillsammans med Veddestabäcken recipient för dagvatten
från planområdet, eftersom Veddestabäcken är ett biflöde till Bällstaån och rinner längs med
utredningsområdets sydöstra avgränsning.
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Figur 3-6. Planområdet Veddesta etapp 1 ingår i Bällstaån avrinningsområde som avvattnas i
Mälaren. Planområdet är markerat med en rödstreckad polygon

3.3.1

Miljökvalitetsnormer (MKN)

3.3.1.1 Bällstaån
Bällstaån har flera miljöproblem och är kraftigt förorenad med avseende på näringsämnen,
tungmetaller och organiska föreningar. Bällstaån har även dålig ekologisk status. Målet är att
Bällstaån ska uppnå god ekologisk och kemisk status till år 2021.
Länsstyrelsen anser att god ekologisk status omöjligt kan nås för Bällstaån fram till 2021 på
grund av orimliga kostnader och därför har Bällstaån fått tidsfrist till år 2027.
3.3.1.2 Veddestabäcken
Veddestabäcken har inga egna miljökvalitetsnormer men eftersom bäcken är ett biflöde till
Bällstaån bör samma åtgärder utföras för Veddestabäcken som för Bällstaån för att minska
föroreningsbelastningen.
3.3.2 Markavvattningsföretag
Veddestabäcken ingår i ett dikesföretag som upprättades år 1922, se Figur 3-7. Detta
innebär, till exempel, att rensning av Veddestabäcken endast får ske till bäckens
ursprungliga djup och bredd, annars betraktas det som ny vattenverksamhet. Eftersom
dagvattenflödena efter exploatering, med föreslagna dagvattenlösningar, fördröjs till ett
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dagvattenflöde som är lägre än för den befintliga markanvändningen bör exploateringen
snarare innebära en mindre påfrestning när det gäller dagvattenflöden för Veddestabäcken.
Inför exploateringen av planområdet föreslås att dikesföretaget omprövas genom en ansökan
till Mark- och miljödomstolen, om att antingen upphäva eller ändra villkoren för
markavvattningsföretaget, eftersom det ursprungliga syftet med dikesföretaget inte längre
existerar.

Figur 3-7. Veddestabäcken ingår i dikeföretaget vid namn Väddesta.

3.4 Förutsättningar för dagvattenhanteringen
Järfälla kommun har utifrån kommunens dagvattenstrategi och dagvattenpolicy tagit fram
anvisningar för att underlätta arbetet för inblandade parter i deras arbete med
dagvattenfrågor.
Generella anvisningar:
•
•
•
•
•

Dagvattnet ska omhändertas så det inte riskerar att orsaka översvämningar av
nedströms liggande områden.
Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som möjligt.
Dagvatten ska utgöra en positiv resurs i landskapet.
Dagvatten ska inte medföra att recipientens status försämras eller att gällande
miljökvalitetsnormer inte uppnås.
Dagvatten ska avledas skiljt från spillvattnet.
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4 Flödesberäkningar och föroreningsbelastning
4.1 Flödesberäkningar
I beräkningarna har vedertagna avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vatten P110 använts,
se Tabell 4-1.
Planområdet består av flera olika typer av markanvändning och därför har en avvägd
avrinningskoefficient beräknats enligt sambandet:
∙

∙

∙

(Ekvation 3)

…. /

Det bör noteras att mycket små förändringar i avrinningskoefficienten kan ge relativt stora
skillnader i flödet så de redovisade flödena bör främst ses som indikatorer på hur flödena
kommer att förändras vid den nya markanvändningen och inte som exakta värden.
Observera att i de fall där planområdets gräns har delat en yta där hela ytan bedömts bidra
med dagvattenflöden till planområdet har även ytan utanför planområdet tagits med, vilket är
orsaken till den något högre totala arean för planområdet.
Tabell 4-1. Använda avrinningskoefficienter, samt beräknade avvägda avrinningskoefficienter
för befintlig och planerad markanvändning.

φ (-)

Area befintlig
markanvändning
(ha)

Area planerad
markanvändning
(ha)

Väg

0,85

1,30

5,12

Parkering

0,85

2,45

0

Industriområde

0,50

6,85

0

Blandat grönområde

0,10

2,68

1,16

Gång och cykelväg

0,85

0,30

0

Bussterminal

0,85

0

1,02

Urban park

0,18

0

0,47

Torg

0,80

0

0,12

Förskola

0,45

0

1,42

Kvartersmark

0,60

0

4,72

Koloniområde

0,20

0,45

0

14,03

14,03

Markanvändning

φAtot (-)
befintlig
markanvän
dning

φAtot (-)
planerad
markanvän
dning

0,52

0,67

I enlighet med Svenskt Vatten P110 har ett återkommande 10-årsregn använts för beräkning
av dimensionerande flöden.
Dagvattenflöden från planområdet vid ett återkommande 10-årsregn med 20 minuters
varaktighet, för befintlig och planerad markanvändning är beräknade enligt Ekvation 1 i
Kapitel 2.3 och visas i Tabell 4-2. I tabellen visas även förändringen i årsmedelflöde och
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dimensionerande flöde. Vid beräkningar av dagvattenflöde efter planerad förtätning av
fastigheten har en klimatfaktor på 1,25 multiplicerats för att få fram det dimensionerande
flödet. Enligt beräkningar utförda enligt Svenskt Vatten P104 och Dahlström (2010)
motsvarar ett 10-årsregn med 20 minuters varaktighet en regnintensitet på 151
liter/sekund·hektar. Årsnederbörden har satts till 636 millimeter.
Den procentuella förändringen är större för det dimensionerande flödet för ett 10-årsregn än
för årsflödena. Detta beror på att årsflödena inte är beroende av ett enskilt regns intensitet
och därmed inte heller rinntid och varaktighet.
Tabell 4-2. Beräknade dagvattenflöden för befintlig och planerad markanvändning vid
dimensionerande flöde för ett 10-årsregn med 20 minuters varaktighet (151 liter/sekund·hektar)
samt årsflöden (årsnederbörd 636 millimeter).

Dimensionerande flöde för ett 10årsregn med 20 minuters varaktighet
(liter/sekund)
Utan klimatfaktor

Befintlig
markanvändning

Klimatfaktor 1,25

Årsmedelflöde (liter/sekund)
Utan
klimatfaktor

960

Klimatfaktor 1,25

1,7

Planerad
markanvändning

1100

1400

Procentuell ändring

+15%

+46%

1,9

1,9
+12%

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 medföra
ökade dagvattenflöden med cirka 15 %, eller 46 % med klimatfaktor för ett dimensionerande
10-årsregn.

4.2 Dimensionerande utjämningsvolym
4.2.1

Hela planområdet

Den dimensionerande utjämningsvolymen har beräknats enligt Ekvation 2 i Kapitel 2.4. För
att fördröja områdets dagvatten så att ingen ökad belastning på befintligt dagvattensystem
kommer att ske i framtiden krävs en utjämningsvolym på 1 700 m3, beräknat med ett utflöde
på 30 liter/sekund · hektar (420 liter/sekund för planområdet) enligt Järfälla kommuns
riktlinjer för dagvatten.
4.2.2

Fördröjningskrav för kvartersmark

I uppdraget ingick även att beräkna den volym dagvatten som kommunen kan kräva att
exploatören fördröjer inom kvartersmark. Fördröjningsvolymen dimensionerades efter det
kvarter som skapade högst dagvattenflöden. Den volym dagvatten som minst bör fördröjas
inom kvartersmark är 60 m3/hektar eller 6,0 liter/m2 (det dimensionerande flödet var 88
liter/sekund för det dimensionerande kvartsområdet på 0,616 hektar). Denna volym är dock

Sidan 18 (27)

Grapnummer

Uppdragsnummer

Version

16092

604231

1.0

en generalisering, då beräkningen gjordes med antagandet att kvartersmarken har en
avrinningskoefficient på 0,7. Fördröjningsbehovet kommer dock att variera beroende på vad
exploatören väljer för markanvändning inom kvartersytorna.

4.3 Föroreningsbelastning
För beräkning av föroreningshalter i dagvatten från olika typer av markanvändning har
schablonvärden från databasen StormTac v.16.2.2 använts, se Tabell 4-3. 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.
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
Ämne

Enhet Riktvärde

1

Befintlig

Planerad

Efter föreslagen rening

Fosfor

µg/l

80

180

180

43

Kväve

µg/l

2000

1600

1900

260

Bly

µg/l

3

21

11

0,80

Koppar

µg/l

9

34

25

1,4

Zink

µg/l

15

170

89

5,3

Kadmium

µg/l

0,3

0,78

0,46

0,025

Krom

µg/l

8

11

8,4

0,51

Nickel

µg/l

6

9,1

6,1

0,30

Kvicksilver

µg/l

0,04

0,056

0,054

0,013

Suspenderad
substans

µg/l

40 000

89000

74000

4000

Olja (mg/l)

µg/l

500

1300

770

43

PAH (µg/l)

µg/l

Saknas

0,87

0,47

0,040

Benso(a)pyren

µg/l

0,05

0,079

0,36

0,0039

Schablonhalterna indikerar att samtliga ämnen som ingår bland riktvärdena överstigs innan
rening, både före och efter exploatering, förutom halterna för kväve.
Efter föreslagen rening i två makadamdiken och två underjordiska makadammagasin
minskar belastningen på recipienterna för alla ämnen jämfört med förhållandena innan
exploatering, och halterna för samtliga ämnen bedöms understiga riktvärdena.
1

Riktvärdena är Järfälla kommuns föreslagna riktvärden för dagvatten inom Bällstaåns
avrinningsområde (med undantag av kväve)
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Exploateringen bedöms därför inte innebära någon ökad risk för att vattnet i Bällstaån och
Veddestabäcken ska försämras. Eftersom planområdet inte har några dagvattenlösningar i
dagsläget kommer exploateringen av planområdet med dagvattenlösningar snarare innebära
en positiv åtgärd i arbetet mot en bättre vattenkvalitet i recipienterna.

4.4 100-årsregn
I samband med förundersökningarna inför exploateringen av planområdet utfördes även en
översvämningsutredning av DHI. Utredningen bedömer att det finns ringa risk för
dämningspåverkan från bäcken på grund av höjdförhållandena inom planområdet. De
översvämningsytor som finns beräknade inom planområdet beror på bristande lokal
kapacitet i ledningsnätet. Enligt översvämningsutredningen är det störst risk för
översvämning vid områdets södra avgränsare. 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.
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5 Lösningförslag för dagvattenhantering
5.1 Generella rekommendationer
Planområdet består av relativt tunna jordlager och lera, vilket medför att naturlig infiltration av
dagvatten till grundvatten inte är effektiv inom planområdet. Eftersom möjligheterna för
effektiv infiltration av dagvatten är begränsade, samt att ytor där dagvatten kan fördröjas är
begränsade, föreslås att man förutom större lösningar också arbetar med småskaliga lokala
lösningar för hantering av dagvatten. Dessa lösningar, till exempel, växtbäddar,
trädplanteringar och porösa jordar under hårdgjorda ytor, kan implementeras på små ytor i
planområdet och anpassas till ny bebyggelse.
Enligt Järfälla kommuns anvisningar för dagvatten ska det vid förtätning av befintlig
bebyggelse eftersträvas lokalt omhändertagande av dagvatten och en minskad belastning på
dagvattennätet och recipienten. Således bör dagvattenhanteringen inom
undersökningsområdet utformas så att den efterliknar naturliga lösningar för att maximera
den mängd vatten som kan fördröjas och därigenom renas, vilket kan åstadkommas med till
exempel porösa jordar dit dagvatten leds för att dels fördröjas och dels förbrukas av växter.
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, som tak och asfaltsytor, inom planområdet leds till
makadammagasin och makadamdiken för rening, fördröjning och infiltration.
Makadammagasinet ansluts till befintligt dagvattensystem och förses med
bräddavlopp till Veddestavägen i planområdets östra del.
Markytan vid busstationen förses med dagvattenbrunnar som möjliggör tillrinning till
makadammagsinet under markytan. Brunnarna bör spridas ut över busstationens yta
så att tillrinningen till makadammagasinet jämnas ut både ur flödes -och
reningssynpunkt.
För att underlätta dagvattenhanteringen i planområdet bör kantsten mellan
hårdgjorda ytor och grönytor undvikas.

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. Dagvattenlösningar under
mark har valts för det här planområdet både för att lämpliga ytor för dagvattenlösningar ovan
mark är begränsade och att det inte är lämpligt med ytvattendammar i närheten av de fyra
förskolorna som ska uppföras. Föreslagen dagvattenhantering innebär ingen ökad
flödesbelastning på befintligt dagvattensystem.
Ytterligare fördröjning av dagvatten är möjligt genom anläggande av gröna tak på
tillkommande byggnader. De gröna taken krävs inte för att klara flödeskraven och eftersom
takdagvatten är relativt rent har det endast en marginell effekt på föroreningshalterna i
dagvattnet. Det som åstadkoms med gröna tak är framförallt en minskad belastning på det
kommunala dagvattensystemet.
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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 %

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 5-1. 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 5-2. Dräneringsledningen kan underdimensioneras för att inte få en för snabb tömning
av makadamdiket.
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Figur 5-2. Makadamdike (Källa: Svenskt vatten P105).

Det rekommenderas att två makadammagasin placeras inom området, ett vid
Veddestabäcken och ett i den sydöstra delen av busstationen. Den effektiva
flödesutjämningsvolymen (den volym dagvatten som behöver fördröjas) är cirka 1 700 m3.
Den reningsvolym (beräknad utifrån makadammagasin) som krävs för att fördröja denna
volym till ett utflöde på 420 liter/sekund från planområdet (30 liter/sekund · hektar) är cirka 2
800 m3. Detta skulle exempelvis kunna fördelas enligt Figur 5-3, där makadamdiken har
beräknats utifrån sin längd och ett antaget mått på höjd och bredd på 1 meter. Ett magasin
med ett totalt djup på 1 meter skulle kräva en yta på cirka 1 150 m2. Ytan för busstationen är
cirka 1 hektar stor, vilket skulle innebära att cirka 12 % av dess yta skulle upptas av ett
underjordiskt makadammagasin. Den tunga trafiken vid busstationen gör att det inte är
lämpligt att anlägga genomsläpplig asfalt. Istället används dagvattenbrunnar för att
möjliggöra att dagvattnet rinner ner till makadammagasinet under markytan.
Dagvattenbrunnarna sprids ut över hela ytan så att tillrinningen av dagvatten till
makadammagasinet fördelas jämnt ur flödes- och reningssynpunkt. Här bör även
oljeavskiljare installeras.
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.
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Figur 5-3. Principskiss med ungefärlig placering av föreslagen dagvattenhantering. Blå pilar visar hur
dagvatten troligtvis kommer att ledas via tillkommande hårdgjorda ytor. Orange ytor visar förslag på
möjlig placering av makadammagasin och orange linjer visar förslag på möjlig placering av
makadamdiken.

5.3 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
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.
Trädplanteringar, eller så kallade rain gardens, 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. Lämpligtvis placeras rain gardens
längs med några av de vägar inom planområdet som går i nord-sydlig riktning och som
transporterar dagvatten ner till makadamdiken och makadammagasin.
De porösa jordarna kan utformas på många olika sätt. I Figur 5-4 visas skissade exempel för
porös jord och trädplantering anlagd i gatumiljö.
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Figur 5-4. 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.
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 5-5 visar ett exempel på hur gröna tak kan se ut i praktiken.
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Figur 5-5. Exempelbild på sedumtak i stadsmiljö (Bild: Ljugssedum).

5.5 Extremregn
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 för vidare transport mot recipienten. Denna lösning medför
att risken för skador på hus och grundläggning kan minskas.
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