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1 BAKGRUND
Arbete har påbörjats för att ta fram en ny detaljplan för en del av fastigheten
Säby 3:69 i Järfälla kommun. I samband med planarbetet har Gerson Real
Estate AB anlitat WSP för att genomföra en dagvattenutredning för planområdet. Fastigheten är idag delvis bebyggd. I den nya detaljplanen ingår ett förslag
om att uppföra ett flerbostadshus i 4-6 vån.
I utredningen har undersökts hur dagvattenflödet och föroreningsbelastningen
förändras vid den föreslagna utbyggnaden av fastigheten. Ett förslag på dagvattenhantering har tagits fram som inkluderar en erforderlig magasinsvolym för
fördröjning av det tillkommande flödet samt raingardens för kompletterande rening av dagvatten.

2 UTREDNINGSOMRÅDET OCH DESS
FÖRUTSÄTTNINGAR

\\se.wspgroup.com\projects-mlm1\5170\Gerson Real Estate AB\10236018 Dagvattenutredning Särby 3_69\3_Dokument\36_PM_Rapport\PM_Säby
3_69_Dagvatten_Justerad_20170322.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Fastigheten Säby 3:69 ligger vid Flyginfarten på andra sidan gatan från Ikea i
Järfälla. Figur 1 visar en kartbild med befintlig bebyggelse och fastighetsgräns
utritad. Större delen av fastigheten rymmer en befintlig byggnad. Den delen som
nu föreslås för nybyggnaden utgörs i dagsläget av en mindre byggnad med ett
hunddagis och i övrigt obebyggd kvartersmark. Figur 2 visar en ritning över fastigheten med den föreslagna nybyggnaden. I ritningen framgår det hur fastighetsgränsen rundar en trädbevuxen höjd som sluttar mot den befintliga bebyggelsen i nordöst och den planerade nybebyggelsen i väst.

Figur 1 Fastigheten med befitlig bebyggelse utritad.
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Figur 2. Programhandling av Wass arkitektur som visar den föreslagna nybyggnaden med ett flerfamiljshus.
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2.1

Geologiska förutsättningar

Figur 3 visar SGUs jordartskarta över området. I den framgår att den största delen av fastigheten täcks av ett lager fyllning. Utanför området med fyllning visar
kartan att områdets geologi utgörs av urberg som till stor del täcks av morän.
Enligt SGUs kartvisare ligger berget på 1-3 m djup i området.
En markprovtagning har gjorts för en del av fastigheten där nybyggnationen planeras. I rapporten från provtagningen slås det fast att risken bedöms som liten
att påträffa markföroreningar i området. Enligt rapporten består det översta jordlagret av makadam och jord. Proverna togs på ett 0,25 – 0,5 m djup.
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Figur 3 Jordartskarta över området runt fastigheten framtagen med SGUs
kartvisare.

2.2

Hydrologiska förutsättningar

Inga aktuella mätningar av grundvattennivån finns inom området. Inga grundvattenförekomster eller andra vattenskyddsområden har identifierats i närheten av planområdet.

2.3

Dagvattenhantering i nuläget
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Den befintliga huvudbyggnaden på fastigheten avvattnas idag till kommunens
dagvattennät med anslutning i nordvästra hörnet av fastigheten.

2.4

Riktlinjer för dagvattenhantering

Enligt kommunens riktlinjer för dagvattenhantering från 2016 ska dagvatten tas
omhand lokalt inne på fastighetsmark, i första hand genom infiltration, i andra
hand genom annan åtgärd som medför fördröjning och rening. Strategin anger
även att avledning ska ske ytligt och att genomsläpplig mark samt gröna tak och
väggar förespråkas.
Vid mindre detaljplaner och ändringar i redan exploaterade områden gäller kravet att dagvattenflödet inte får öka till följd av ändrad markanvändning vid ett dimensionerande 10-årsregn med en pålagd klimatfaktor 1,25.
Riktlinjerna anger även att recipientens vattenstatus inte får försämras vid nya
detaljplaner.
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För parkeringsytor med plats för mer än 40 bilar krävs vidare avskiljning av olja
och sediment.

2.5

Recipient och riktvärden för föroreningar

Förändringar av fastigheten enligt den nya föreslagna detaljplanen medför ingen
ny typ av ytanvändning men däremot en utökad area av parkeringsytor. Då det
är avrinning från dessa ytor som förväntas stå för de högsta halterna av förorenade ämnen kommer dagvattnets vattenkvalitet att försämras till följd av utbyggnaden.
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Fastigheten ligger inom Säbysjöns avrinningsområde som visas i Figur 4.

Figur 4. Fastigheten Säby 3:69 som har markerats i rött ligger precis i utkanten av avrinningsområdet till Säbysjön.

I kommunens dagvattenstrategi anges riktvärdena för dagvatten i Säbysjöns avrinningsområde enligt Tabell 1. För att bedöma potentiellt överstigna halter har
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föroreningsberäkningar utförts i stormtac. Belastningen från befintlig bebyggelse
jämförs med exploateringen med och utan nödvändiga åtgärder för rening av
dagvatten. De tre fallen jämförs med kommunens riktvärden i Tabell 1 och Tabell
2. De halter som överskrids har markerats i fetstil.
För att klara riktvärdena krävs att större delen av parkeringsytan och den befintliga byggnaden avvattnas till grönytor i form av raingardens. Detta redovisas vidare i kapitel 5. Det krävs även att den nya byggnaden anläggs med tak och avvattningssystem som inte bidrar med zinkföroreningar.
Tabell 1 Föroreningshalter beräknade i Stormtac tillsammans med riktvärden
för Säbysjöns avrinningsområde. Halter i fetstil överstiger riktvärdena.
Före utbyggnad

Efter utbyggnad

Fosfor
µg/l

80

83

97

45

SS (mg/l)

40

70

94

15

Oljeindex
(mg/l)

0,5

0,35

0,47

0,07

Pb (µg/l)

3,0

14

19

2,3

Cd (µg/l)

0,3

0,48

0,6

0,2

Hg (µg/l)

0,4

0,026

0,03

0,008

Cu (µg/l)

9,0

21

27

5

Zn (µg/l)

15

73

94

14

Ni (µg/l)

6

3,5

4,3

1,6

Cr (µg/l)

8

7,8

10,4

2,9

BaP (µg/l)

0,05

0,029

0,04

0,01
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Riktvärden
för Säbysjön
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Tabell 2 Föroreningsmängder beräknade i Stormtac tillsammans med riktvärden för Säbysjöns avrinningsområde. Mängder i fetstil överstiger riktvärdena.
Riktvärden
för Säbysjön

Före utbyggnad

Efter utbyggnad

Efter utbyggnad
med nödvändiga
åtgärder

Fosfor
kg/år

0,22

0,21

0,27

0,13

SS
kg/år

111

180

260

42

Oljeindex
kg/år

1,4

0,9

1,3

0,2

Pb kg/år

0,008

0,035

0,052

0,0063

Cd kg/år

0,0008

0,0012

0,0016

0,0005

Hg kg/år

0,001

0,000

0,000

0,000

Cu kg/år

0,02

0,054

0,075

0,014

Zn kg/år

0,04

0,18

0,26

0,039

Ni kg/år

0,017

0,009

0,012

0,005

Cr kg/år

0,022

0,020

0,029

0,008

BaP kg/år

0,00014

0,00007

0,00011

0,00003

3

DIMENSIONERANDE
DAGVATTENFLÖDEN

3.1

Kartering av området

En kartering av fastighetens markanvändning har gjorts för den befintliga utformningen och för den föreslagna utformningen enligt den nya detaljplanen,
dessa redovisas i Figur 5 och Figur 6. För att uppskatta dagvattenflöden från de
båda situationerna har sedan en reducerad yta bedömts utifrån antagna avrinningskoefficienter, dessa har antagits enligt Tabell 3.
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Figur 5. Kartering av ytanvändning enligt befintlig bebyggelse.

Figur 6. Kartering av ytanvändning enligt förslag till den nya detaljplanen.
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Tabell 3 Avrinningskoefficienter för aktuella marktyper enligt Svenskt vattens
publikation P110.

Markanvändning
Grusplan och grusad gång

Avrinningskoefficient
0,2

Asfalt

0,8

Tak

0,9

Jungfrulig mark (obebyggd kvartersmark)

0,2

Parkering

0,8

Plattor

0,7
0,1

Grönyta

3.2

Dagvattenflöden före och efter genomförande
av plan

För att beräkna dimensionerande dagvattenflöden från området har rationella
metoden använts, den beskrivs av formeln:
𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟 )
där:
qd dim är det dimensionerande flödet (l/s)
A är avrinningsområdets area (ha)
𝜑är avrinningskoefficienten
i(tr) är den dimensionerande nederbördsintensiteten (l/s, ha)
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tr är regnets varaktighet (min)
För nederbörd med återkomsttiden 10 år och en varaktighet på 10 minuter är
den dimensionerande nederbördsintensiteten enligt Dahlström (2010) 228 l/s,
ha. Det resulterande flöde detta regn ger upphov till i form av avrinning från området redovisas i Tabell 4. Dagvattenflödet från fastigheten enligt den nya detaljplanen redovisas även med en pålagd klimatfaktor 1,25 vilket ger en ökning till
intensiteten 285 l/s, ha.
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Tabell 4. Jämförelse av beräknade flöden för ett 10-årsregn för den befintliga
ytanvändningen och den föreslagna enligt den nya detaljplanen.

Reducerad
area (Ha)

Area (Ha)

10-årsregn
(10 min) (l/s)

Befintlig bebyggelse

0,52

0,33

74

Bebyggelse
enligt ny detaljplan

0,52

0,43

99

10-årsregn
(10 min) med
klimatfaktor
1,25 (l/s)

123

Den föreslagna utformningen enligt den nya detaljplanen förväntas enligt utfärda beräkningar ge en ökning av dagvattenflödet med 32 % utan klimatfaktor
inräknat. Ökningen blir 65 % då klimatfaktorn räknas in.

3.3

Behov av fördröjningsvolymer

Fördröjningsvolymer har beräknats enligt kravet på fördröjning av ökade dagvattenflöden till följd av förändrad markanvändning. Fördröjningsvolymen ska dimensioneras så att ett flöde vid ett 10-årsregn inte blir högre än för den befintliga markanvändningen.
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Den tillkomna volymen avrinning som nybyggnaden bidrar till ska alltså fördröjas. Beräknade flöden och volymer vid 10 års återkomsttid redovisas i Tabell 5.
Flöden från regn med 50 och 100 års återkomsttid har lagts till i tabellen för att
ge en indikation om vilka återkomsttider som kan uppnås om fördröjningsvolymerna utökas ytterligare.
Tabell 5 Beräknade magasinsvolymer för att fördröja den tillkommande avrinningen vid den planerade nybyggnationen.
Återkomsttid för regn

Flöde befintlig
markanvändning (l/s)

Flöde planerad
markanvändning (l/s)

Erforderlig
magasinsvolym (effektiv
volym) (m3)

10 år

74

123

41

50 år

127

210

69

100 år

160

264

87

En total fördröjningsvolym på 41 m3 rekommenderas för fastigheten. Då uppnås
en fördröjningsvolym som kompenserar för tillkommande flöden vid ett 10-årsregn.
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4 ÖVERSVÄMNINGSRISK
För att undvika risk för skador på byggnader inne på fastigheten är det viktigt att
tänka på vid höjdsättning att inte skapa några instängda områden, framför allt
inte kring byggnader. Då fastigheten här angränsar till en höjd på ena sidan är
det extra viktigt att därför säkerställa ett fall från byggnaderna ut till gatan. Byggnaden ska anläggas med färdigt golv högre än gatan med en lutning närmast
byggnaden på 5 % och längre ut från byggnaden ett fall mot gatan på 1-2 %.

5 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING
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Olika förslag för dagvattenhantering inom den nya detaljplanen ges här för olika
antaganden om de förutsättningar som ännu inte är kända i det aktuella området. Om det visar sig i en vidare geologisk undersökning att områdets marktyp
lämpar sig för infiltration förespråkas metoder av typen genomsläppliga ytor. Ett
exempel på en beläggning som lämpar sig för parkeringsytor visas i Figur 7. I
detta fall rekommenderas den här typen av yta för alla parkeringsytor där infiltrationskapaciteten är god.

Figur 7 Exempel på genomsläpplig beläggning på parkeringsplats.

Då antagandet istället görs att jordtypen i underliggande mark inte lämpar sig
för infiltration krävs magasinering av den totala beräknade fördröjningsvolymen.
I förslaget av utformning till den nya detaljplanen ingår ett antal mindre grönytor
eller planteringar. Dessa antas vara tillgängliga för fördröjning och eventuellt infiltration. Den totala grönytan uppnår till 80 m2. Av dessa är ca hälften placerade
i anslutning till parkeringsytor. Dessa ytor behövs i dagvattenhanteringen för att
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säkerställa den reduktion av föroreningar som krävs. Grönytorna föreslås anläggas som raingardens, de bidrar till en viss fördröjning men dimensioneras vanligtvis för ett 2-årsregn. För att få till fördröjning av ett 10-årsregn rekommenderas att avrinningen från parkeringsytan leds till ett underjordiskt magasin som
placeras i områdets lågpunkt vid infarten till området och ansluts till en oljeavskiljare.

5.1 Utformning
För utformningen av magasinet rekommenderas ett kassettmagasin. Dessa varierar lite i djup men ett minsta djup på ett lager kassetter antas här till 40 cm.
En minsta täckning på 90 cm under marknivå ger ett totalt djup på 1,30 m. För
den rekommenderade totala fördröjningsvolymen skulle en yta på 102 m2 tas i
anspråk med denna föreslagna åtgärd. En vidare geologisk utredning krävs för
att undersöka behovet av tätduk runt magasinet.
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I Figur 8 visas en skiss över vilka ytor som föreslås för omhändertagande av
olika rekommenderade anläggningar. Då det är avrinning från parkeringsytorna
som utgör det mest förorenade dagvattnet rekommenderas att dessa flöden
leds till magasinet via raingardens medan avrinning från den nya byggnaden
leds förbi magasinet direkt till anslutningspunkten. Förslaget är baserat på den
översiktliga höjdsättning som erhållits och som även redovisas i figuren. För de
ytor som enligt redovisade höjder kan ledas till magasinet eller till anslutande
grönytor har ungefärliga rinnvägar ritats ut. Ytor som ligger utanför redovisad
höjdsättning antas även dem kunna ledas till magasinet då dagens anslutningar
till det kommunala dagvattennätet är placerade i en punkt med synbart gott fall
till magasinet. Vid en noggrannare höjdsättning av området är det viktigt att
hänsyn tas till möjlighet till avledning av parkeringsytor till anslutande
raingardens och vidare till magasinet.
En ny anslutningspunkt i höjd med magasinet har ritats in i skissen, om detta alternativ är mer lämpligt än att använda någon av de tidigare anslutningspunkterna får en mer detaljerad utredning av befintliga ledningar visa. I anslutning till
magasinet placeras en oljeavskiljare för ytterligare rening av dagvatten från parkeringsytorna.
I skissen över föreslagen dagvattenhantering har avrinning från anslutande parkeringsytor letts till grönytor som föreslås anläggas som raingardens. De ytor
som fanns med i erhållen situationsplan räcker inte för att nå de riktvärden som
gäller för föroreningar i dagvatten, ytterligare ytor som föreslås för anläggning
av raingardens har markerats i Figur 8. Totalt sett krävs det en yta på 110 m2 för
raingardens som avvattnar 0,22 ha av parkeringsytan. Ett skissat förslag på avledningen av olika delar av parkeringsytan till ytor med raingardens redovisas i
Figur 9. För att nå gränsvärdet för zink krävs även att befintligt tak leds till en renande raingarden som motsvarar ca 3 % av takytan, denna slutsats bygger på
antagandet att detta tak bidrar med föroreningar av zink enligt stormtacs schablonvärden. Raingardens beskrivs mer utförligt nedan.
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Figur 8 Förslag på omhändertagande av dagvatten från de olika ytorna i den
nya detaljplanen för fastigheten. Gröna ytor som kopplats till dagvattensystemet är befintliga grönytor som anläggs som raingardens. Ytor i orange är föreslagna nytillkomna ytor för raingardens.

Figur 9 Skiss över föreslagen avvattning av parkeringsytan. Avrinningsytor
markerade i samma färg som den till ytan anslutna raingarden.
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5.2 Rening av dagvatten
En raingarden eller biofilter är en vegetationsbeklädd markbädd som kan vara
upphöjd eller nedsänkt och som är försedd med en fördröjnings-/översvämningszon. Vid korta perioder efter ett regn bildas en synlig vattenyta som sedan
sakta rinner undan. Överskottsflöden avleds via bräddavlopp till dagvattennätet,
i det aktuella förslaget vidare till magasinet under mark. Om infiltrationen är begränsad kan dräneringsrör läggas under anläggningen. Ett exempel på en
raingarden visas i Figur 10.

Figur 10 Ett exempel från Vegtech av en anläggning av en raingarden.
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Rekommenderad dimension på raingardens brukar variera mellan 3 - 10 % av
den hårdgjorda ytan. Den föreslagna utformningen med raingardens i planområdet bygger på att förutsättningarna finns för att leda vattnet från de tänkta ytorna
till dess anslutande grönyta.
Reningseffekten i en optimalt fungerande raingarden har uppskattats av stormtac enligt värden presenterade i Tabell 6 tillsammans med jämförande siffror för
oljeavskiljare. Värdena ska dock ses som en indikation snarare än ett absolut
värde. För många tungmetaller är den förväntade reningseffekten högre i en
raingarden. Då föroreningsberäkningarna visade att raingardens och avsättningsmagasinet innebär en tillräcklig reduktion av olja skulle oljeavskiljaren teoretiskt sett kunna ersättas av de rekommenderade anläggningarna, oljeavskiljaren ger dock en extra säkerhet då raingardens måste anläggas och skötas rätt
för att uppnå önskad funktion.

Tabell 6 Tabell med uppskattade reningseffekter i % enligt Stormtac.
N

Pb

Cu

Zn

Cd

SS

Oil

Lamelloljeavskiljare

5

15

10

10

10

15

80

Biofilter/raingarden

25

82

60

90

80

85

60
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5.3 Materialkrav
Föreslagen utformning av dagvattenhanteringen inom planområdet bygger på att
inga halter av zink tillförs från taket på den nya byggnaden. Zink kan avges från exempelvis takavvattningssystem. Andra källor till ytterligare zink-föroreningar som
borde undvikas är belysningsstolpar och även räcken som innehåller eller har behandlats med zink.

6 SLUTSATS
Den föreslagna utformningen och nybyggnationen enligt förslaget till den nya
detaljplanen innebär en högre grad hårdgjord yta inom fastigheten och därmed
ökade dagvattenflöden vid regn. De ökade flödena bör enligt förslaget fördröjas
genom i första hand infiltration om det är möjligt, annars genom magasinering i
ett kasettmagasin under mark. En vidare geologisk undersökning krävs för att
fastställa jordlagrets infiltrationskapacitet på ett djup upp till 1,5 m. Denna
undersökning behövs även för att redogöra för om där finns ett lager morän under fyllningen och vilken infiltrationskapacitet det har då det kan variera mellan
olika typer av morän.
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Nybyggnationen förväntas ge avrinning med högre halter av föroreningar då
parkeringsytor kommer byggas ut. Det är därför viktigt att i så stor utsträckning
som möjligt välja infiltrationslösningar där det går. Om infiltration inte är möjligt
rekommenderas kompletterande raingardens för rening av parkeringsytornas
och den befintliga byggnadens dagvatten. För att nå kommunens riktvärden för
föroreningar krävs det att dagvatten från parkeringsytor renas i raingardens av
den totala ytan 110 m2 och även att den befintliga byggnadens takvatten renas i
en raingarden på 37 m2. Den nya byggnaden behöver anläggas med tak och
avvattningsanläggning som är fritt från zink.
Området bör höjdsättas så att dagvatten leds ut från byggnaderna och att avrinning från höjden med naturmark intill tomten ges rinnvägar förbi fastigheterna.
Om åtgärden med raingardens och ett kasettmagasin väljs måste även avledning av dagvatten från anslutande parkeringsytor till anläggningarna beaktas i
höjdsättningen.
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