
    
 

     

    

    

 
 

       

    

 

 

 

 

 
                
                

       

 

     

UTREDNING FÖR HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING 

SKÄLBY 3:794 0CH 3:795 

BRYNJEVÄGEN 19 OCH 21 

JÄRFÄLLA 

Lennart Nylund 073-708 09 60 arde.nylund@gmail.com 

Anläggningsingenjör och Ekonomie kandidat 

2022-04-01 

Inledning 
Det pågår ett detaljplanearbete för att dela två fastigheter med var sitt enfamiljshus till 4 fastigheter 
med var sitt enfamiljshus. Denna utredning ska föreslå vilken hänsyn som behöver tas till miljön och 
översvämningsrisker samt vilka åtgärder som bör utföras. 

Figur 1 Situationsplan över planområdet 
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Figur 2 Satellitbild källa Google maps. 

Förslag till lösning utifrån resonemang redovisade senare i texten 
 Planregel om minsta växtklädda jordyta kan införas 50% av respektive fastighet. 
 Planregel om att öppna förstärkningslager ska användas under hårdgjorda ytor. 
 Hus och ytor för utomhusvistelse bör placeras något högt på respektive fastighet och luta 

mot lägre liggande beväxta jordytor. 
 Allt takvatten och vatten från täta ytor ska rinna ut över växtklädda jordytor. 
 Mark ska höjdsättas så att vatten rinner från och förbi hus, i enlighet med Boverkets 

byggregler. Om nya byggnader placeras bakom vattendelaren kan det bli lite vatten som 
måste styras runt husen. 

 Hus ska grundläggas mor berg eller morän. Se till att vatten kan passera under huset. Vid 
bergschakt ökas därför underborrningen ett par decimeter. Mot morän anbringas alltid minst 
15 cm kapillärbrytande grus. 

 Takvatten ska ledas ut på gröna ytor. 
 Hårda ytor ska luta mot gröna ytor. 
 Tillförsel av gödningsmedel ska inte ske. 
 Även hårda ytor i skaftväg ska avledas mot växtklädda jordytor, som då finns inom skaftet. 
 Dagvatten ska inte avledas med rör. Dränering får anslutas till kommunens förbindelsepunkt 

för dagvatten efter att ha passerat dagvattenbrunn med sandfång och vattenlås. 

Med denna utformning bedöms näringsläckaget och flödet från planområdet vara lägre än för orörd 
mark, då ett något tjockare matjordtäcke skapas där rening och fördröjning naturligt sker. Någon risk 
för översvämning av byggnader finns inte för denna plats. Med föreslagen utformning finns det till 
och med en möjlighet för dagvattenflöden att tränga ned till dalarnas spricksystem under 
dalgångarnas leror. 
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Geologi och hydrologi 
Det är ett sprickdalslandskap runt Stockholm. Det finns även rullstensåsar, men inte nära denna 
plats. Berggrunden är nära 2 miljarder år och består av magmatiska och metamorfa bergarter från 
rotzonen av en bergskedja som bildades. Urberget är uppdelat med sprickbildningar. Där de större 
sprickbildningarna finns har inlandsisen med infrusna bergblock fått extra grepp som har skjuvat bort 
berg, varvid sprickdalar har skapats. När senaste inlandsisen smälte bort för cirka 20 000 år sedan 
spreds ett moränlager ut över berggrunden. Vattennivån i Stockholm låg då ca 150 meter högre än 
idag. Vågor har spolat bort morän från topparna i berget. I närområdet har grövre material avlagrats 
och längre bort har ”grumlet” avlagrats till lera som har fyllt upp sprickdalarna, ofta upp till i nivå 
med högsta bergnivå i desamma, där trösklar uppstått. 

Markens vattengenomsläpplighet 
Urberget är tätt, utom där det finns sprickor. De stora sprickbildningarna som kan ge stora flöden för 
att fylla på det under grundvattenmagasinet ligger under täta kohesionsjordar. 

Uppepå höjderna finns varierat mäktighet med morän, som påverkats av ras, omblandning och även 
urspolning av finsedimenten när vågor i strandzonen ombesörjt den utsorteringen. Efter det har en 
organisk aktivitet och ansamling av humusämnen skett. Så en sektion genom höjderna består av 
överst vegetation, delvis nedbrutet organiskt material, morän utan de minsta fraktionerna korn, 
opåverkad morän och nederst tätt berg med enbart mindre sprickor. 

I sprickdalarna har de finkorniga kornen hamnat. Närmast höjderna kan grövre fraktion förväntas och 
längre ut i dalgångarna kan mer finkornig ler förväntas uppstå. Denna jord är i sig i stort sett 
vattentät. 

Den påfyllnad av grundvatten till djupgrundvattnet som kan förväntas ske, sker via höjdernas slänter 
via moränlagret mellan urberg och lera ned till sprickorna i botten av sprickdalarna. 

Men de övre marklagren på höjderna är genomsläppliga och nederbörd som hamnar där kan tränga 
ned till tätare marklager och följa det ned mot dalens botten. 

I dalgångarnas leror står grundvattenytan naturligt mestadels nära markytan en stor del av året. Det 
är tätt, stora ytor som leder vatten dit, och låg, ofta obefintlig, gradient. Om ett ”krondike” med 
djupet 1,2 meter grävs längs dalens botten och tvärgående diken, eller täckdiken, på 0,8 meters djup 
ned till detta krondike blir denna mark utmärkt för odling. Rötter, mull och aggregering av lerpartiklar 
ger en genomsläpplig jord i de övre jordlagren. Detta har skett på i stort sett alla sådana dalgångar i 
Sverige. 

På nu aktuella plats är det ett tunt osammanhängande jordlager på urberg enligt uppgifter på SGU. 
Man kan anta att det översta lagret morän saknar de finaste kornfraktionerna. Över detta finns 
naturligt ett lager av jord med hög humushalt och överst markvegetation. En sådan mark har hög 
infiltrationsförmåga. Regn infiltrerar, där humusämnen fastnar i vegetationsskiktet, och lösta 
näringsämnen vidhäftar framför allt till humuslagret närmast under. Humus har hög förmåga att 
”hålla i” fosfatjoner. (Marklära Eriksson, Dahlin, Nilsson, Simonsson Stundentlitteratur 2015 fjärde 
upplagan tabell 2.6). Vattnet tränger ned till tätare lagren under och följer detta ned mot dalgången. 
Under sommarhalvåret är avdunstningen potentiellt högre än nederbörden, och bara vid mycket 
intensiva regn kan detta förväntas ske, och även under höst och vårsmältning, så nederbörd 
respektive smältvatten ibland överstiger avdunstningen. Just detta vatten är det vatten som kan 
förväntas ge ett bidrag till bildningen av djupgrundvatten. 

Sida 3 av 13 



    
 

 

           

     
              

             
             

              
           

                   
              

             
                  

                
              

                
                 

               
               

                 
     

            
              
                

            
         

                
                  

           
  

Figur 3 Utskrift från jordartskarat SGU. Tunt osammanhängande jordlager på urberg 

Koppling till en hållbar dagvattenhantering 
Det tunna jordlagret, topplagret med humus och underliggande morän, är den jord som finns 
tillgänglig för både fördröjning av dagvatten som för att ”hålla i” näringsämnen mellan 
växtsäsongerna. Växtligheten håller markytan öppen för infiltration. Rötter, och särskilt döda rött, 
befrämjar perkolation. Förmultnade rötter och växtdelar bildar humus med både stor specifik yta och 
hög förmåga att hålla i positivt laddade joner, såsom fosfat. 

Om det finns önskan om en än större fördröjande förmåga, så skapar man ytor som är plana och ökar 
ytjordens mäktighet ovanpå de naturliga jordlagren. En lämplig utformning är att skapa en relativt 
plan yta närmast runt huset något upphöjd. Täta markytor för uteplatser lokaliseras närmast 
byggnaden. Att ha en platt yta närmast väggen, kanske 840 mm bred (fyra stenar 140 * 210) håller 
bort vatten närmast grunden, den enda plats där vatten ger negativ påverkan. Takvattnet släpps på 
denna yta, som sprider vattnet ut över kringliggande gräsytor och planteringar. (I studiesyfte har 
författaren släppt takvatten från någon meters höjd i en punkt på gräsmattan på ovansidan av hus 
med källare för att provocera fram problem, utan att ha lyckats. Nu provas att släppa hela baksidans 
takvatten från fem meters höjd en meter från vägg mot växtbädd med rododendronslätt för att 
provocera fram något problem. Efter ett halvår har inga problem uppdagats). Mot tomtgränser är det 
av hänsyn till miljön som man ska behålla en mager matjord med ängsmark, som skötes med årlig 
slåtter och upptag. 

Om man väljer att använda öppna förstärkningslager inom fastigheterna så bibehålls markens 
förmåga att leda vattnet under marken ned mot dalgångarna. Det finns i trafikverkets anvisningar 
siktkurva för förstärkningslager där fraktion mindre än 4 mm saknas. Det kan bedömas ge risk för 
spårbildning vid tung trafik, vilket inte kommer förekomma på dessa ytor. Enligt 
underhandskontakter med författare till nästkommande anläggnings-AMA kommer där med 
beskrivning av öppet förstärkningslager med stenfraktion ned till 2 mm som ska ha klarat försök att 
inte få spårbildning. Denna text får ännu inte åberopas då den för närvarande är ute på remiss. Det 
ska enligt uppgift från AMA-författaren redan idag om beskrivningar på genomsläppliga 
förstärkningslager. 
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Det är två långa skaft, som kommer att vara en relativt stor andel av två av fastigheterna. Om dessa 
utförs med ett hårdgjorda spår med mellanliggande grönyta, så minskar påverkan på de ekologiska 
systemen. Två spår med plattor med bredden 800 mm med grönremsa med samma bredd gör att det 
går att köra utan att hamna utanför med hjulen. Utanför dessa 2,4 meter kan ängsmark eller annan 
växtlighet väljas. Genomsläppligt förstärkningslager, som sagts, och sättgrus av flis 4-8 fungerar 
utmärkt. 

Problemet med dagvatten för denna fastighet är framför allt att moränen dränerar i väg mycket mer 
vatten än det som kommer som nederbörd. Det är i fastighetsägarnas intressen att se till att inte 
mista något vatten alls, eftersom vattnet behövs för växligheten. Här är torka problemet. 

Grundläggning 
Grundläggning sker mot morän eller sprängt berg. De nya byggnaderna hamnar nära eller på 
vattendelare. 

Risken för översvämningar 
Området har studerats via programmet Scalgo som tolkar stående vatten och flödesvägar från 
nationell databas för höjdskanning. Fastigheten ligger på en liten höjd med fall ned mot gatan. 
Nedströms finns en del byggnader där vatten kan bli stående mot fasad om inte ledningsnät för 
dagvatten avleder tillräckligt flöde. Det finns stora exploateringsprojekt i Veddesta i anslutning till 
det största antalet hus som har denna risk, så det får antas vara löst i det stadsutvecklingsprojektet. 

På de bakre tomterna finns ett fall åt andra hållet mot fastigheternas baksida. Enligt höjdanalys har 
ett hus där felaktig höjdsättning så att ytvatten kommer att rinna mot dess fasad. Denna fastighet 
bör justera utformning så ytvatten rinner från och förbi byggnaden. Så länge nu aktuella fastigheter 
följer råden i denna utredning är de förväntade flödena lägre än i orörd natur. Då torde inte den 
fastighet där vattnet kommer ifrån kunna ställas till ansvar enligt Jordabalkens Grannlagerätt. För 
den intresserade kan detta utläsas i dom refererad i NJA 1971 sid. 468. I den berörs vatten från en 
skog i Danderyds kommun som rinner mot en enfamiljsfastighet nära Gränsgärdet i Stocksund. Krav 
ställdes mot Danderyds kommun som ägde skogen. En senare fastighetsägare tog kontakt med 
kommunen i samma ärende runt år 2015, och de fick domen av författaren, som även var där och 
besiktigade platsen. Fastighetens problem var att nedanförliggande fastighet höjt sin mark, så att den 
skadelidande hade fått sin tomtmark i ”instängt” läge. Man hade valt fel motpart i sitt 
skadeståndsanspråk. 

Planområdet ligger långt upp i Bällstaåns avrinningsområde, och fördröjning här ger stor effekt för 
Bällstaåns maxflöde närmare Bällstaviken. Planområdet är relativt högt och det gäller att hålla i 
mesta mängd vatten i jordarna i största möjliga mån. Det sker genom infiltration på så stor yta som 
möjligt och genom att öka jordlagrens mäktighet, där man vill ha trädgårdsliknande växtlighet. Om 
man vill ha buskar att ha ett gott liv bör det skapas ett djupare jordlager där dessa planteras. Att sålla 
bort stenar från moränen och blanda den kvarvarande jorden med lövkompost ger en jord som både 
har hög förmåga att hålla vatten, samt även ger nödvändig dränering under blöt säsong som höst 
samt vid vårflod. Om vatten från tak och hårdgjorda ytor styrs dit ges ett gott tillskott av vatten 
under varma torra somrar, som även under en väderlek som ger upphov till intensiva skyfall under 
juli månad och däromkring. Då minskar risken för översvämningar längs Bällstaån nere i 
Stockholm/Sundbyberg. 

Nedan finns en bild från Scalgo som visar en punkt på fastigheten vid gatan. Planområdet är placerat 
mitt på en lokal vattendelare så inga ytor avleder vatten dit. Ljusblått är ytor där vatten kan ställa sig 
nedströms, blått är vattenvägar. 
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Figur 4 Scalgoanalys 

Nedan ser man vatten för de bakre delarna av fastigheterna. Man ser hur vatten från detta område 
rinner mot nedanförliggande byggnad. Kan bli ett spännande skadeståndsmål om vatten från en 
läckande vattenledning på de planerade husen rinner i det befintliga huset och ger upphov till 
skador. Den ena har ansvar för sin vattenledning och den andra bryter mot sunt förnuft och 
Boverkets byggregler med sin höjdsättning. 

Strax utanför bild sammanstrålar flödesvägen med vatten från fastigheterna närmast gatan. 

Figur 5 Vattenflöden från fastigheternas baksida 

Sida 6 av 13 



    
 

 

       

            
             

              
              

             
            
               

            
           

 
               
               

                 
           

                
                

               

Figur 6 sektion över planområde från Scalgo 

Lägsta grundläggningsnivå bör ligga över marknivån för markens höjd vid framtida förbindelsepunkt 
för spillvatten. Om denna uppgift finns med i planreglerna så kan bygglovsprocessen eventuellt 
förenklas. Men att inte lägga golvnivåer som ger förhöjd risk för källaröversvämning innefattas i 
Boverkets byggregler om höjdutformning som ska ske för att minska risken för fuktskador. Full 
källare med spillvatten är en sådan skada. Men det har naturligtvis bygglovsavdelningen full 
kännedom om. Där kommunen har gett bygglov som tillsynsmyndighet torde kommunen som VA-
huvudman ha ansvaret för om det blir baktrycksskador. För just kombisystem finns det enligt domar, 
begränsningar för kommunens ansvar som VA-huvudman. Men vilket försäkringsbolag som står för 
förväntade/riskerade skador torde inte påverkas av kommunens valda planregler. 

Recipient 
Recipient är Bällstaån. Den har idag mycket låga ekologiska värden, och har även bebyggelse i 
dalgången vilket gör att den översvämningsrisk som finns kan ge stora skadekostnader. Enligt VISSs 
är den naturlig, men få nog anses mest vara ett dike, mycket långa trummor under vägar, järnvägar 
och travbanor och är dessutom ersatt av tunnel förbi Spånga station. 

Ekologisk status är dålig, vilket är den sämsta klassificeringen i en femgradig skala. Vid provfiske med 
el har inte en levande fisk kunnat hittats. Ån har även ekologiskt dålig anslutning mot omgivningen 
med branta slänter och avsaknad av svämplan. När det gäller näringsämnen, vilket är väl undersökt 
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av totalfosfor och totalkväve, så är klassificeringen otillfredsställande - den näst sämsta 
klassificeringen. 

Det finns även lite för höga halter av koppar och ammoniak. Ammoniak är en kväveförening som kan 
härledas till för mycket kväve. 

Bällstaån uppnår inte god kemisk status för följande ämnen: 

Bromerade difenyleter; Detta gäller i samtliga undersökta ytvattenförekomster i Sverige. 

Kvicksilver; Detta gäller i samtliga undersökta ytvattenförekomster i Sverige 

PFOS; Mycket för hög. Har använts sedan 1950-talet för dess vattenavvisande förmåga, bland annat i 
brandskum, men även teflonbeläggningar och impregnering av tyger (källa Sveriges vattenmiljö) 

Bensopyrene; En PAH. Uppstår vid ofullständig förbränning. Kol-väte-ringar som är svåra, men inte 
helt omöjliga, att bryta ned vid biologisk aktivitet. 

Bensoperylen; En annan PAH. Se ovan 

Tributyltenn är inte undersökt eller klassad. Kommer från idag förbjuden båtbottenfärg och torde 
inte vara aktuellt för Bällstaån. Är annars oftast ett problem i vattnen runt Stockholm. 

En reflektion om ”syreförbrukande” och bitumen 
När det gäller sjöars kvalitet och spillvatten har alltid sjöarnas syrehalt varit den viktigaste 
parametern. Fortfarande i slutet av 1940-talet pratade man mycket om hur mycket avlopp som 
sjöarna klarade av att hantera utan att bli syrefria. Först tog man bort slammet för att öka denna 
mängd, sen de lösta organiska föreningarna i biosteg, sen fosfor, som i steg 2 blev syreförbrukande 
då de gödda algerna skulle brytas ned. Till sist började man även reducera kväve. Trots det uppnås 
inte önskad kvalitet, och nu anses dagvatten vara orsaken, en syn författaren delar. 

Inom stadsbyggnaden idag asfalteras det både mycket och tjockt, vilket är grus hopklistrat med 
bitumen. Denna bitumen löser ständigt ut, påskyndat av biologisk aktivitet. Om man låter växtlighet 
växa över asfaltytor så ökar denna nedbrytning, asfalten ”murknar”. 

Om man tar upp sediment utanför ett dagvattenutlopp, så är slammet svart och luktar av 
lösningsmedel och svavelväte. Detsamma gäller slam som uppstår i dagvattenledningar som står 
dämda, så att sedimentation sker. Det kanske borde finnas skäl till att reflektera över om det inte 
finns ett orsakssamband mellan ovan nämnt. 

Vid en större parkering hade man löst dagvattenhanteringen (konsultuppdrag) med genomsläpplig 
asfalt och underliggande dränering till stenkistor. Vid kontroll av stenkistan efter föreläggande om 
dagvattenhantering från kommunen, så observerades tjockflytande, kladdig bitumen i stenkistan. 

Som redan beskrivits bryts bitumen ned av organisk aktivitet. Det sker där det finns mycket näring till 
bakterier, syre och värme, inte i stenmagasin långt under marknivå med ”bara ” bitumen som mat till 
bakterierna. 

Åtgärder för att förbättra Bällstaån 
Idag är då Bällstaån ett smutsigt dike från Järfälla till Bällstaviken. Delvis passera ån långa sträckor 
längs Mälarbanan och Enköpingsvägen i breda gröna stråk. Där finns all möjlighet att förbättra dikets 
utformning för att uppnå en hög ekologisk standard. Längs de sträckor där det är mer exploaterat 
sker stadsutvecklingsprojekt. Det finns alltså mycket bra förutsättningar att i samband med dessa 
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åtgärda de stora bristerna i åns utformning, både gällande estetik, ekologi och säker avledning av 
tillräckliga flöden. 

Längs några sträckor närmast Bällstaviken har man redan exploaterat, kanske för nära ån, så där 
saknas goda möjligheter till förbättrad utformning gällande ekologi. Gällande vattengenomströmning 
måste man även sänka botten för att öka flödeskapaciteten. I bland annat Nederländerna och Norra 
Tyskland, där man har problem på riktigt, löses det ofta med kvarsittande spont med en mer estetiskt 
tilltalande uttryck med överkant av betong, som även kan inklädas med till exempel stenplattor. 

Det finns en bergtunnel på sträckan vilket inte är ekologiskt bra. Att flytta tillbaka diket till sitt 
ursprungliga läge torde bli alltför dyrt och därför inte överensstämma med kravet på god hushållning. 
När det gäller kapacitet i tunneln, så är upprymning av tunnlar ett av de mer enkla bergarbetena. 

Enligt VISS finns det ett definierat mål att minska mängden totalfosfor till ån med 240 kg/år. Det 
finns skäl att reflektera över denna definition och även kvantitet. Fosfor i partikelbunden form är inte 
direkt tillgängligt som näring för alger, utan det är bara fosfor löst i vattenmassan. En konsekvens är 
att om man skapar en sedimentationsdamm, så torde det ske sedimentation av det partikelbundna 
medan det lösta passerar. Att det är så kan utläsas från den undersökning av dagvattendammar som 
några norrortskommuner lät utföra (NOS-dagvatten SVU-rapport nr 2012-02) där den damm som 
föregicks av en dykartunnel släppte ut lika mycket fosfor som det kom in. Den sedimentation som 
kan ske, har redan skett. Nu kan även växlighet i dammar ta upp fosfat, men rötterna lyfter även 
fosfat från dammens sediment, så att fosfat som inlagrats där sprids igen. 

Det finns även skäl att reflektera över och bedöma hur mycket fosfor som säljs som gödningsmedel 
varje år för spridning inom Bällstaåns avrinningsområde. Det torde vara bra mycket mer än 240 
kg/år. 

När det gäller koppar så bör koppar sluta användas inom avrinningsområdet (och alla andra 
avrinningsområden). Eldning ska ske sparsamt och bara med höga temperaturer i elden. Produkter 
med PFOS och närbesläktade ämnen ska inte användas. Övriga problemämnen kommer inte från nu 
aktuellt planområde. 

Nödvändiga åtgärder inom planområdet för recipientens del 
Inom planområdet bör alltså följande uppnås: 

1. Lokal nedbrytning av organisk substans som är syreförbrukande i recipienten 
2. Minskat läckage av partikelbunden fosfor 
3. Minskat läckage av löst fosfor 
4. Minskat läckage av koppar 
5. Lokal nedbrytning av andra organiska föreningar (PAH, bitumen mm) 

Lagstiftning 
Hur man bygger och planerar den fysiska samhällsbygganden styrs av Plan och Bygglagen. 
Kommunerna har fått ansvaret och uppgiften att styra detta inom givna ramar. Den hänvisar vidare 
till annan lagstiftning för att visa sambandet. Annan lagstiftning gäller även utan en sådan hänvisning. 
Hur och var man får bygga styrs av denna lag. Man bygger efter de regler som gäller när man bygger. 
Vissa saker ska regleras och andra saker får regleras. Planregler utöver detta saknar rättsverkan. 
Miljöfrågor finns inte här utan i miljöbalken. Byggnadsinspektörer i kommunen bedriver tillsyn. 
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Miljön styrs av Miljöbalken. I andra kapitlet stipuleras att alla ska ta hänsyn till miljön. Det finns även 
en hänvisning att man även ska ta hänsyn till annan lag. Det betyder alltid att man måste ta hänsyn 
till ekonomi och samhällets utveckling, bland annat genom Plan och Bygglagen. Hur det man bygger 
påverkar miljön styrs av denna lag. Gällande miljöhänsyn måste man ändra sitt beteende vid ny 
lagstiftning eller kunskapsläge. Om en byggnad efter ny kunskap har negativ påverkan på miljön så 
bryter det mot miljöbalken, och i miljöfrågor torde miljöbalken vara ”lex specialis” (den som är 
gällande). Miljöinspektörer i kommunen bedriver tillsyn. 

I Jordabalken finns bland annat en allmän hänsynsregel att alla fastigheter (dess ägare) ska ta skälig 
hänsyn till omgivningen. Gäller bland annat hänsyn till hur man påverkar dagvattenflöden. 

I Kommunallagen finns ett begrepp ”likställighetsprincipen” som betyder att alla ska behandlas lika. 
Det saknas alltså grund för att ställa högre krav på en fastighetsägare som vill bygga för att en annan 
fastighetsägare redan förorenar recipienten. 

EU-direktiv; Det finns även ett vattendirektiv där Sverige som land har åtagit sig att se till att våra 
vatten blir rena och friska, på vanlig svenska. Kraven har inarbetats i miljöbalken, och Plan och 
Bygglagen hänvisar dit. Men man bör påpeka att det är ett samlat grepp inom en recipients 
avrinningsområde som ska leda till att beslutat status ska uppnås. I de fall statusen är uppnådd 
(ovanligt runt Stockholm) får ingen försämring ske. 

Reflexion 
Det här betyder att när man planlägger ska planen efter regler i PBL styra mot att kvaliteten i 
recipienten kan uppnås, men samtidigt så är det miljöbalken som är den lagstiftning som 
fastighetsägaren är skyldig att följa gällande miljön. Detta har gett en stor osäkerhet i hur arbetet 
med att uppnå beslutade miljömål ska bedrivas, vilket sällan är positivt för saken. Och det blandas 
gärna mellan syften, lagar och mål i de utredningar som exploatörer låter konsulter ta fram för att 
visa att det de vill bygga är okey enligt lagar och samhällsmål. En favorit är att skriva om 
planområdets miljökvalitetsnorm för vatten i planområden utan vattenområden. Att växla mellan 
fördröjning (jordabalken) och renad volym, är nästan standard. Och vad jag vet så drivs inte frågorna 
upp till domstol så att vi får vet vad som egentligen gäller. 

Vad kan man styra i planregler gällande dagvatten 
Man får ange markens höjdläge, utformning och växtlighet (PBL 4:10). En förutsättning för att 
hantera natur och ekologi är att det finns naturliga förutsättningar för detta. Antingen styr man via 
en exakt karta där det står hur varje markbit ska utformas. Ett annat sätt är att ange minsta eller 
största andelar av olika markutformningar, ex; 

1. Minst 50 % av respektive fastighet ska vara beväxt jord. 
2. Hårdgjorda ytor får vara max 20 % av fastigheten. 
3. Byggnad får max uppta 25 % av respektive fastighet. 
4. Hårdgjorda ytor ska ligga högre än och luta mot växtklädda jordytor. 

Förslag 4 kan nog anses vara lite över gränsen av vad som får regleras enligt denna lag. 
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Hur hanterar man fosfor på sin mark 
Fosfor är ett grundämne som är nödvändigt för både växter och djur. Det stora kretsloppet är att det 
eroderar från bergmineral, finns i ett kretslopp i landmiljön och läcker ut till sjöarna där de lagras upp 
i bottensedimentet tillsammans med andra grundämnen som tungmetaller. På lång sikt blir 
sedimentet berg och processen kan börja om. 

Det lilla kretsloppet i tempererade områden är att fosforn finns bunden till mull eller mineralkorns 
yta i jorden under vintern. När våren kommer börjar växterna ta upp fosfat som byggsten i växten, 
som överförs till djurens uppbyggnad, och återförs till jorden via fekalier, dödsfall eller döda 
växtdelar där fosforn är bundet till mull eller binds till mineral över nästa vinter. 

Om man ersatt jorden med asfalt, som lutar mot en brunn, som leder till recipienten så sker ett 
läckage från land till sjön. Om asfaltytan lutar mot en växtklädd jordyta så stannar näring och mull på 
land. 

Trots jordens förmåga att hålla i fosforn så sker en urlakning, särskilt om marken är vattenmättad och 
vattnet dessutom rör sig. Ökad fosfathalt ger ökat läckage naturligtvis. 

Om man vill minska näringshalten på en yta, så låter man växtligheten växa upp, vartefter man tar 
bort växtligheten. Om man komposterar denna växtlighet får man bra näringsrik mull att göda de 
ytor där man vill ha mer näringskrävande växter. Detta finns beskrivet i moderna böcker, men ska 
enligt uppgift även finnas med i bondepraktikan; ”äng är åkers moder”. På ängen har man slåtter 
med upptag, höet processas genom kreaturens magar och produkten används som gödning till de 
mer ädla växterna, som till exempel kål. På den privata tomten kan det var de vackra 
plantskoleväxterna närmast sin uteplats eller trädgårdslandet som får motsvara åker och kålgård, 
medan den extensiva gröna, och blommande med beskriven metod, ner mot tomtgränser och 
bredvid garageuppfarterna, motsvara ängsmarken. En kompost kan ersätta kons mage, och det går 
även att transportera klippet till avfallsbolaget som ombesörjer omdaningen från hö till 
jordförbättring 

Nederbörd 
Nederbörden är i genomsnitt 1,7 mm/dygn i Stockholm 

Det kommer över 20 mm nederbörd på ett dygn drygt 2 gånger per år i Stockholm (Vallentuna 
mätstation) 

Det har kommit ca 200 mm nederbörd på ett dygn i alla delar av Sverige på ordinarie mätstationer. 

(I Fulufjällen finns ett regnväder identifierat där 276 mm nederbörd uppmätts, men i en privat 
regnmätare. Beräkningar pekar mot att det kom ca 350 mm i regnvädrets centrum) 

WRS har räknat ut att regn upp till 20 mm motsvarar över 90% av årsnederbörden. 

Jag påstår att om det har regnat 20 mm så har de flesta ämnen tvättats bort från hårda ytor. 

Det känns rimligt att för rening torde de första 20 millimetrarna vara tillfyllest att ha bra rening av 
dagvatten, en uppfattning som har börjat spridas i landet. Men lagstiftaren anger hänsyn, och det ska 
ställa mot kostnad/hushållning. OM man får bygga få bostäder på stor yta, villor, i centrala delar runt 
Stockholm, kan det nog anses överensstämma med proportionalitet att högre krav borde vara av 
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handen. (se även Regionplanekontorets riktvärdeslista nedan där man menade att ett lågt 
markutnyttjande gav frisedel mot miljöbalkens hänsynsregler) 

Dagvattenmetoder som inte hanteras i denna utredning 
Regionplanekontorets riktvärdeslista (Stockholmsregionen) 
En skrift som togs fram 2009 där man menade att den spridning av olämpliga ämnen som sker från 
ett villasamhälle med en dålig dagvattenhantering, där alla hårda ytor styrde sitt vatten mot sjön via 
rör, var den nivå man skulle sikta mot. Togs fram i samarbete med ett antal kommuner av Sweco. 

Stormtac 
Ett mycket behjärtansvärt arbete från 1990-talet där man med insamling av statistik tog fram 
genomsnittligt föroreningsinnehåll från olika typer av markanvändning. Genom kartering kunde man 
få fram en skattning på hur mycket ämnen som släpptes vid varje utsläppspunkt. En schablonmetod 
som inte tog hänsyn till det mesta som påverkar föroreningsinnehållet. 

Denna har sedan utvecklats till att även bedöma ”dagvattenanläggningars” reningsförmåga. 

”Mallen för dagvattenutredningar” 
Bygger på att man ritar in hus, gator och torg utan hänsyn till det mesta, inklusive 
dagvattenhantering. Utifrån Stormtac räknar man ut flöde och förorening före och efter åtgärd. Sen 
sätter man in åtgärder från facit till Stormtac. Om alla siffor blir gröna så bygger man. Om det uppstår 
gula eller röda siffror så ändar man input eller försöker dölja det på annat sätt. 

Olika typer av stenkistor (skelettjordar, krossdiken, svackdiken etc) 
För att näringsämnen ska fastlåsas krävs stor specifik yta. För att den fasthållna näringen ska kunna 
tas upp av ny växtlighet måste näringen finnas i ytjordar. För att organiska föroreningar ska brytas 
ned krävs en aktiv biologi, som finns i ytliga, humusrik jordar med stor specifik yta. Inget av detta är 
uppfyllt i dessa typer av lösningar varför det finns skäl att reflektera en gång till. 

Metoder för att få träd att må bra att växa under asfalt och betong 
När man gick från att använda naturgrus, som saknar de finaste kornen, till samkross, som har stor 
finfraktion kvar, som förstärkningslager blev vägkroppen så tät att inge trädrötter trivdes där. 
Vägkroppen blev då även ett hinder för perkolation, grundvattenbildning och vägen tappade även sin 
dränerande förmåga. I Stadsmiljö dränerades vägkroppen via förstärkningslagret över vägterassen till 
dagvattenbrunnar (kallades rännstensbrunnar, RB, då) med perforerad överdel. 

I Stockholm började men då skapa skelettjordar med matjord, utan matjord eller med näringsberikad 
kol. Fungerar utmärkt för att få träden att må bra. Det torde vara så att de föroreningar och 
näringsämnen som lagras i dessa ”stenkistor” till en början ackumulerar och sedan så småningom 
börjar läcka samma ämnen. Om man tillsätter näring från början så börjar nog näringsläckaget direkt. 
Att det är så har Nacka visat i en undersökning finansierad av naturvårdsverket i några 
försöksanläggningar längs gamla Värmdövägen. Om man leder vägdagvatten genom en växtbädd 
som är maxad med näring så läcker näring med. 
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Rationella metoden 
Rationella metoden är ett enkelt sätt att beräkna flöden i ett rör som uppkommer från regn. Flödet 
är mindre i röret än det totala regnet. Det beror på många orsaker, som uppbromsningar och 
uppsugning, ja till och med i mycket liten nedträngning till djupgrundvattnet. Metoden är enkel och 
tillräckligt (o)exakt för att dimensionera rör som ska se till att vattnet inte rinner ytligt för ofta. Men 
inte för att skydda mot översvämning av hus och stadsdelar. 90 % av vattnet på en grön yta 
försvinner vare sig i intet eller ned till djupgrundvattnet. Det finns väl beskrivet i Svenskt vattens 
rekommendation om rördimensionering P110 att avrinningskoefficienten stark påverkas av storleken 
på regnet, utöver det helt uppenbara. På sommaren avdunstar den mesta nederbörden, om vattnet 
får chansen att sugas upp av marken. Om det kommer 200 mm regn i en skur så är det för marker 
som mäktar med detta. Fria vattenvägar tar mindre plats och kostar mindre än fördröjningsmagasin. 
Sjöar som kan dämma kan ge stor fördröjning, men om det kommer denna mängs krävs stora sjöar 
med stor reglerhöjd, och det är inte aktuellt för Bällstaån. 

Slutord 
Inget resultat uppnås om frågorna inte hanteras på rätt sätt ända fram till färdigt resultat. Exakt 
utformning bör ske i sammanhang med byggnad- och markutformning. Det saknas bra exempel att 
tillgå. Det finns lösningar tillgängliga om man Googlar ”Portland stormwater” men de är ganska 
överarbetade. Författaren har en del DWG-filer framtagna med principer som kan användas som 
grund. Om man lämnar landet och reser till miljönationer som Polen, så finns inspiration att finna, 
kan jag se på mina semesterbilder, så mina principer har även andra inte bara ritatss, utan även 
utfört. 
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