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1

Allmänna förutsättningar

1.1 Bakgrund och syfte
Detta PM syftar till att presentera en översiktlig utredning av framtida dagvattensituation för den
nya stadsdelen Barkarbystaden i Järfälla kommun. Området planeras för ca 12 000 bostäder
och 10 000 kontorsplatser samt utökade kommunikationsvägar i och med utbyggnaden av
tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby Station.
I utredningen har avrinning efter utbyggnad beräknats för de olika deletapperna samt nödvändig
magasinsvolym för fördröjning av dagvatten från utbyggnaden uppskattats. Detta PM
presenterar även översiktliga förslag till lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inom
allmän platsmark efter utbyggnaden, samt översiktliga rekommendationer vad gäller områdets
höjdsättning.
Området består i nuläget av grönområden utmed E18, samt ett antal villa- och radhustomter i
anslutning till Barkarby pendeltågstation och Järfälla Kyrka. Inom området finns även ett äldre
flygfält samt militärområde (Robothöjden). Området kommer att byggas ut med nya bostäder,
kontorslokaler samt skolor och fritidsområden i flera ettapper. I områdets centrala delar
planeras för tunnelbanestationen Barkarbystaden och i anslutning till den befintliga
pendeltågsstationen planeras ytterligare en tunnelbanestation, Barkarby Station.

1.2 Omfattning
Utredningen omfattar att ta fram ett översiktligt förslag till dagvattenhantering i Barkarbystaden.
Förslaget ska ge riktlinjer för arbetet med dagvattenhantering i samband med Barkarbystadens
utbyggnad. En viktig fråga är valet mellan fördröjning eller annan hantering av dagvattnet på
tomtmark jämfört med allmän mark. I utredningen ingår även att ta fram ett förslag på hur
Bällstaån ska hanteras inom Barkarby II samt vilken effekt gröna tak skulle ha på
dagvattenflöden och därmed behov av fördröjningsvolymer.

1.3 Underlag
Underlag i form av skisser, situationsplaner, höjddata, rapporter från tidigare utredningar m.m.
har erhållits från Järfälla kommun (Anna Sundén samt Elenor Lennartsson). Tillgängliga
höjddata framgår av figur 1. FÖP och genomförandestrategi för Barkarby har hämtats från
kommunens hemsida. Jordartskarta från SGU för området finns i Bilaga 1.
Befintliga VA-ledningar har erhållits som dwg-fil från Hans Gabrielsson.
Rapporter (kompletteras med lista på de rapporter vi fått som underlag)
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Figur 1. Höjddata som varit tillgängliga för uppdraget. Ljusa områden är högt belägna
och mörka områden ligger lågt.

1.4 Höjder och höjdsättning
Höjder är angivna i RH2000 och det koordinatsystem som används är Sweref 99 18 00.
För att anpassa nya områden till avledning av dagvatten har Järfälla kommun angivit att en
anpassning av marknivån med 1 – 2 meter kan accepteras.

1.5 Recipineter
Dagvattnet från den utbyggda Barkarbystaden kommer att avledas till Bällstaån samt eventuellt
Igelbäcken. Igelbäcken är en känsligare recipient och en förutsättning för att leda dagvatten dit
är att dagvatten från huvudgator inte leds dit samt att dammar för rening av dagvatten utformas
så att en hög reningsgrad erhålls.

1.6 Beräkningar av magasin
Magasinvolymer är beräknade på tre sätt beroende på om kvarteren ligger inom Igelbäckens
eller Bällstaåns avrinningsområde samt om de i det senare fallet är lågt eller högt belägna. Inom
Igelbäckens avrinningsområde behöver magasin och dammar ha så pass stor volym att vattnet
får sådan uppehållstid i dagvattenanläggningarna att en hög reningsgrad kan förväntas ske.
Dammar och magasin inom Bällstaåns avrinningsområde beräknas med villkoret att de under
ett pågående 10-årsregn inte kan avtappas under 4 timmar om de ligger lågt i förhållande till
Bällstaåns och Kyrkparkdammens högvattenstånd. Detta eftersom Bällstaåns nivå antas stiga
till en sådan nivå att avtappning inte kan ske förrän åns nivå sjunkit efter regntillfället. Enligt
uppgift som framkom på möte med Järfälla kommun 26/4 2015 gäller +9.15. Dammar och
magasin inom kvarteren kan antas ligga grundare än 2 meter under mark och därmed påverkas
därmed av detta om marknivån inom kvarteren är lägre än +11 m. Dammar och magasin på
allmän platsmark och grönområden utanför kvarteren kan förväntas anläggas djupare och där
kan påverkan från Bällstån förväntas inom områden med marknivå lägre än +12. För områden
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som ligger högre än +11 (kvartersmark) respektive +12 (allmän platsmark och grönområden)
antas dammar och magasin kunna avtappas med ett flöde som motsvara 25 % av maximalt
oreglerat flöde från området vid ett klimatanpassat 10-årsregn.

1.7

Uppskattning av avrinningskoefficienter för kvartersmark inom
Barkarbystaden

En genomsnittlig avrinningskoefficient för kvartersytorna inom Barkarbystaden baseras på
beräkningar av avrinningskoefficienten för Barkarby II. Avrinningskoefficienten för Barkarby II är
0,70 beräknat med avrinningskoefficient 0,9 för tak; 0,8 för gator; 0,2 för tomtmark och 0 för
park. Gatu- och takytor är i stort sett lika stora och står för 47 % vardera av den sammanvägda
avrinningskoefficienten medan tomtmark står för 6 %. Då de fortsatta etapperna planeras för att
byggas något tätare än Barkarby II, därför används avrinningskoefficient 0,75 för kommande
etapper.

2

Befintligt VA

Delar av Barkarby är redan utbyggt och där finns VA utbyggt sedan tidigare. Det finns även
äldre områden med utbyggt VA varifrån dagvatten avleds till samma dagvattenanläggningar
som den framtida utbyggda Barkarbystaden. Det gäller Barkarby I, villakvarteren vid Järfälla
Kyrka, delar av Barkarby Handelsplats och Flottiljområdet.

Figur 2. Befintliga dagvattenledningar (gröna linjer) och diken (blå)
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2.1

Barkarby I och angränsande områden

Området Barkarby I är ett redan utbyggt område nordväst om de planerade tillkommande
kvarteren i Barkarbystaden. Barkarby I är ett relativt tätt utbyggt område. Huvuddelen av
avrinningen från Barkarby I samt delar av Barkarby Handelsplats och Flottiljområdet avleds till
Kyrkparksdammen. De delar av Barkarby I, Barkarby Handelsplats och Flottiljområdet som inte
avleds till Kyrkparksdammen avleds norrut till Bällstaån. Detta dagvatten påverkar inte något av
de avrinningsområden som avvattnar framtida bebyggelse i Barkarbystaden.

2.2 Villkvarteren vid Järfälla kyrka (kompletteras)
I området runt Järfälla kyrka finns ett antal villområden sedan tidigare. Dessa är förhållandevis
glest bebyggda och avrinningskoefficient 0,25 har använts. Dagvattnet avleds i huvudsak till
Kyrkparksdammen.

2.3 Kyrkparksdammen
I Kyrkparken finns en dagvattendamm. Ett syfte med Kyrkparksdammen är att rena dagvattnet
innan det släpps ut i Bällstaån. Men dammen utgör också en viktig del av parken och skall
därför inte påverkas mer än nödvändigt. Behöver förbättringar av funktionen för dagvattenrening
ordnas ska det göras, men på ett sätt som påverkar utformningen så lite som möjligt.
Kyrkparksdammens får dämma till en högsta nivå på +9,15. Dammen har enligt tidigare
3
3
3
utredningar ca 4000 m permanent volym och en totalvolym på ca 14 000 m , dvs. ca 10 000 m
finns tillgängligt som reglervolym. Uppgifterna bedöms som något osäkra då dammen inte fullt
ut utfördes enligt den utredning som låg till grund för detta. Därför bör det kontrolleras om dessa
uppgifter stämmer innan slutlig bedömning av tillkommande behov av permanent volym och
utjämningsvolym görs.

3

Avrinningsområden

3.1 Naturliga avrinningsområden
En uppdelning av avrinningsområden baserat på nuvarande markhöjder togs fram för
planområdet, se figur 3. Analysen visar att området är uppdelat i tre avrinningsområden. Ett av
avrinningsområdena avrinner mot Igelbäcken och två stycken mot Bällstaån. De två mot
Bällstaån kommer vidare att benämnas Bällstaån-Kyrkparken och Bällstaån 2, där BällstaånKyrkparken är det större avrinningsområdet. Bällstaån 2 är troligen en del av ett större
avrinningsområde som sträcker sig in i Stockholms kommun, men endast områden inom
Järfälla kommun har inkluderats i denna utredning eftersom tillgängliga höjddata enbart täcker
områden inom Järfälla kommun.
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Avrinningsområde
Igelbäcken

Avrinningsområde
Bällstaån 2

Avrinningsområde
Bällstaån-Kyrkparken

Figur 3. Naturliga avrinningsområden inom planområdet. Inom området finns tre
avrinningsområden, ett mot Igelbäcken och två mot Bällstaån. Tillkommande bebyggelse
visas som färglagda fält där rosa ytor visar tillkommande kvarter, gröna ytor visar
grönområden och torgytor och blå linjer visar nya huvudgator och primära lokalgator.
Gula områden visar de befintliga villaområdena kring Järfälla kyrka och brun yta visar
utbyggnaden av Barkarby II.
Den tillkommande bebyggelsen för respektive avrinningsområde togs fram utifrån figur 3 och
listas i tabell 1 nedan. Notera att områdena Barkarby I och Barkarby II inte ingår i denna
areauppskattning utan behandlas separat.
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Tabell 1. Beräknade tillkomande ytor för Barkarbystaden inom respektive
avrinningsområden, samt uppdelning av dessa ytor.
Vägar (ha)

Allmänna ytor
(grönområden
och torg) (ha)

Avrinningsområde
Igelbäcken
Bällstaån-Kyrkparken
Bällstaån 2
103

4
6
1
12

Kvartersmark
(ha)

13
25
23
61

Total yta (ha)

40
53
10
103

57
84
34
175

Kategorierna baseras på information från strukturplans samt information från möte om
strukturplan 30/3 2015. Till kategorin vägar räknas huvudgator samt primära lokalgator enligt
strukturplan, mindre lokalgator inkluderas som kvartersmark. Allmänna ytor omfattar
grönområden och torg.

3.2 Tekniska avrinningsområden
Två alternativa förslag har tagits fram för utbyggnad av huvudstråk för det framtida
dagvattennätet inom området för de nya kvarteren med avseende på befintliga markhöjder.
Framtida markhöjder har därmed antagits kunna justeras med 1 – 2 meter och ambitionen har
varit att dagvattenledningarna inte ska behöva läggas djupare än 3 meter under befintlig
marknivå. Alternativ 1 är mer anpassat efter områdets befintliga markhöjder. I alternativ 2 har
dagvattennätet i större utsträckning anpassats till att minimera belastningen på Kyrkparksdammen med avvattning från utbyggnadsområdena utan att huvuddelen av dagvattnet ska gå
mot den nya dammen söder om Hästa klack. I båda förslagen har avledning av trafikdagvatten
mot Igelbäcken minimerats. Detta för att Igelbäcken är en mycket känslig recipient och det
trafikdagvatten som avleds mot Igelbäcken föreslås samlas upp innan det når Igelbäcken och
pumpas mot Bällstaån.
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3.2.1 Tekniska avrinningsområden – alternativ 1

Figur 4. Dagvattenavledning i huvudstråk, alternativ 1. Alternativet visar hur
dagvattennätet för området kan byggas ut med hänsyn till befintlig höjdsättning. I detta
förslag kommer ungefär hälften av de nya områdena att avledas mot den befintliga
Kyrkparksdammen (blå linjer). Röda linjer visar hur delar av området kan avledas mot
damm söder om Hästa klack. Några områden, lila linjer avleds mot damm eller
pumpstation beroende om vattnet slutligen ska gå mot Igelbäcken eller Bällstaån. Gula
punkter visar brunnar som kommer att behöva placeras på mer än 3 meters djup med
nuvarande markhöjder.
Figur 4 visar hur dagvattennätet kan byggas ut anpassat till befintliga markhöjder. En sak att ta
hänsyn till utbyggnaden av dagvattennät inom området är att det finns flera platser med dåliga
fallförhållanden vilket behöver tas hänsyn till vid utbyggnaden av dagvattennätet. Platser med
sämre fall än 5 promille i alternativ 1 visas i Bilaga 2. Det finns också platser där
dagvattenbrunnar skulle behöva anläggas på mer än 3 meters djup. Dessa visas med gula
punkter i figur 4 ovan. Som visas i Figur 4 finns ett område (lila linjer) där det är svårt utifrån
områdets höjdsättning att få avvattning mot Igelbäcken att avrinna mot Bällstaån med självfall.
Vägar (ha)

Allmänna ytor
(grönområden
och torg) (ha)

Avrinningsområde
Igelbäcken
Bällstaån-Kyrkparken
Bällstaån 2

2
6
4

Kvartersmark
(ha)

0
26
35
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Summa

12

61

103

175

3.2.2 Tekniska avrinningsområden - alternativ 2

Figur 5. Dagvattenavledning i huvudstråk, alternativ 2. Alternativet visar hur
dagvattennätet för området kan byggas ut med hänsyn till befintlig höjdsättning med
riktlinjen om att huvuddelen av dagvattnet ska ledas till ny damm söder om Hästa klack.
Röda linjer visar hur området kan avledas mot damm söder om Hästa klack. Några
områden kommer troligen behöva avledas mot Kyrkparken och lila linjer avleds mot
damm eller pumpstation beroende om vattnet slutligen ska gå mot Igelbäcken eller
Bällstaån. Gula punkter visar brunnar som kommer behöva placeras på mer än 3 meters
djup med nuvarande markhöjder.
I figur 5 visas hur dagvattennät kan byggas ut för Barkarbystaden om man försöker få så stor
del av den nya bebyggelsen som möjligt att avledas mot en damm söder om Hästa klack. Det
finns trots detta några kvarters som kommer behöva avledas mot Kyrkparksdammen, markerat
med blå linjer.
Det finns ett större antal brunnar som skulle behöva läggas djupare än 3 meter i alternativ 2
jämfört med alternativ 1, se gula markeringar i figur 5. På några platser behöver brunnarna ligga
på ett djup av 5-6 meter för att få fall på ledningssträckorna. Ledningssträckor med sämre fall
än 5 promille visas i Bilaga 2.
Precis som i huvudalternativ 1 finns ett område (lila linjer) där det är svårt utifrån områdets
höjdsättning att få avvattning mot Igelbäcken att avrinna mot Bällstaån med självfall. Detta rör
sig om samma område som i alternativ 1 och därför gäller samma alternativ för dammar eller
pumpning för alternativ 2 som för alternativ 1.
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Avrinningsområde
Igelbäcken
Bällstaån-Kyrkparken
Bällstaån 2
Summa

4

Allmänna ytor
(grönområden
och torg) (ha)

Vägar (ha)

2
2
8
12

Kvartersmark
(ha)

0
20
40
61

Total yta (ha)

14
11
79
103

16
34
127
175

Dammar och magasin

4.1 Dagvattendammar i Barkarbystaden
För att undersöka lämplig placering av framtida dagvattenmagasin undersöktes höjdmodellen
för att hitta lämpliga lågpunkter. Inom avrinningsområdet Bällstaån-Kyrkparken finns en befintlig
damm, Kyrkparksdammen. Kyrkparksdammen (samt Barkarby II) ligger i avrinningsområdet
Bällstaån-Kyrkparkens lågpunkt. Kyrkparksdammen tar emot avrinning från stora delar av de
redan utbyggda etapperna Barkarby I och Flottiljen. Delar av de befintliga villakvarteren fördröjs
även i Kyrkparksdammen.
Inom området lokaliserades två lämpliga placeringar för dagvattendammar utifrån höjdmodellen,
en plats inom Bällstaån 2:s avrinningsområde samt en för avrinning mot Igelbäcken. Dessa
platser visas schematiskt i figur nedan.
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Ny reningsdamm innan
Igelbäcken

Kyrkparksdammen
(befintlig)

Ny damm
söder om
Hästa klack

Figur 6. Platser lämpliga för dagvattendammar.

4.2 Dammar och magasin för naturliga avrinningsområden
4.2.1 Magasin inom avrinningsområde Bällstaån-Kyrkparken
Ungefär hälften av utbyggnaden av fortsatta etapper inom Barkarbystaden kommer att ingå
inom Bällstaån-Kyrkparkens naturliga avrinningsområde, dit även Barkarby I och Barkarby II
ingår samt huvuddelen av befintlig bebyggelse. Inom detta avrinningsområde finns en befintlig
damm, Kyrkparksdammen.
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Figur 7. Planerad bebyggelse inom Bällstaån 1:s avrinningsområde. Rosa ytor visar
kvartersmark, gröna ytor allmän platsmark (grönområde samt torg), gula ytor befintliga
villatomter, beige ytor visar Barkarby II och blå linjer visar primära lokalgator och
huvudgator. Befintligt dagvattennät från Barkarby I samt befintliga villatomter visas som
gröna linjer. Befintligt dagvattennät inom avrinningsområdet går huvudsakligen till
dammen i Kyrkparken.
Som visas i figur 7 ingår det huvudsakligen kvartersmark i utbyggnaden av Barkarbystaden
inom Bällstaån-Kyrkparkens avrinningsområde. Nedan listas i tabell 2 hur stort magasinsbehov
som krävs för att fördröja alla tillkommande ytor inom avrinningsområdet under 4 timmar vid ett
10-årsregn. Att magasinsvolymerna är beräknade med förutsättning att de inte kan avtappas
förrän 4 timmar efter ett 10-årsregn är på grund utav att Bällstaåns nivå antas stiga så pass
högt under regntillfället att magasinen inte kan avtappas förrän Bällstaåns nivå sjunkit undan.
Tabell 2. Magasinsbehov för tillkommande ytkategorier inom Bällstaån-Kyrkparkens
avrinningsområde. Notera att Barkarby I och Barkarby II inte ingår i denna tabell.
Ytkategori

Total (ha)

Reducerad yta (ha)
(avrinningskoefficient)

Totalt magasinbehov 103
årsregn/1,2*10-årsregn (m )

Vägar

6,11

4,89 (0,8)

1820/2190

Allmänna
ytor

24,68 (grönområden)
0,10 (torg)

3,70 (grönområden; 0,15)
0,07 (torgyta; 0,7)

1380/1660 (grönområden)
27/32 (torg)
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Kvartersmark

52,85

40,17 (inkl. lokalgator; 0,75)

14970/17960

Total yta

83,74

Genomsnittlig avr.koefficient

18200/21900

0,58
Resultaten visar att det totala magasinbehovet för den tillkommande bebyggelsen inom
3
3
Bällstaå-Kyrkparkens avrinningsområde uppgår till 18200 m (21900 m ) för ett 10-årsregn.
Magasinen är uppskattade att inte ha avtappning till Bällstaån 4 timmar efter ett 10-årsregn.
Huvuddelen (ca 80 %) av magasinsbehovet behövs för att fördröja kvartersmarkens avrinning.
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4.2.2 Magasin inom avrinningsområde Bällstaån 2
Den minsta andelen (ca 20 %) av utbyggnaden av Barkarbystaden kommer att vara inom
avrinningsområdet Bällstaån 2. Området består till störst del av allmän platsmark (främst
grönområden) samt en del kvartersmark. Området avgränsas från de andra
avrinningsområdena via Hästa klack samt en höjdrygg som går genom det befintliga
villaområdet. Inom Bällstaån 2:s område finns möjligheter för placering av en ny damm,
markerad schematiskt med en blå cirkel i figur 8. Notera att avrinningsområdet enbart inkluderar
delar inom Järfälla kommun, avrinningsområdet sträcker sig troligen även in i Stockholms
kommun.

Figur 8. Planerad bebyggelse inom Bällstaån 2:s avrinningsområde. Rosa ytor visar
kvartersmark, gröna ytor allmän platsmark (grönområde), orange befintligt villaområde
och blå linjer visar primära lokalgator och huvudgator. Öster om planerad idrottsplats
finns en lokal lågpunkt (inringad) som skulle kunna användas för placering av en ny
dagvattendamm.
Nedan listas i tabell 4 hur stort magasinsbehov som krävs för att fördröja alla tillkommande ytor
inom avrinningsområdet vid ett 10-årsregn. Magasinsvolymerna är beräknade med villkoret att
25 % av maxinflödet till magasinet kan avtappas under regntillfället.
Tabell 3. Magasinsbehov för olika ytkategorier inom Bällstaån 2:s avrinningsområde.
Ytkategori

Total (ha)

Reducerad yta (ha)
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(avrinningskoefficient)

årsregn (klimatanpassat)
3
(m )

Vägar

1,30

1,04 (0,8)

140/170

Allmänna
ytor

23,06 (grönområden)
0,01 (torg)

3,46 (grönområde; 0,15)
0,003 (torgyta; 0,7)

470/470 (grönområden)
0/1
(torg)

Kvartersmark

9,94

7,55 (inkl. lokalgator; 0,75)

1030/1240

Total yta

34,30

Genomsnittlig avr.koefficient

1650/1980

0,35
Resultaten visar att det totala magasinbehovet för den tillkommande bebyggelsen inom
3
3
Bällstaån 2:s avrinningsområde uppgår till ca 1700 m (2000 m ) för ett 10-årsregn. Störst andel
avrinning uppstår från grönområdena samt kvartersmarken.

4.2.3 Magasin inom avrinningsområde Igelbäcken
Ungefär en tredjedel av Barkarbystadens utbyggnad kommer att ingå inom Igelbäckens
avrinningsområde. Igelbäcken är en mycket känslig recipient med högt naturvärde. Detta
innebär att om avvattning från de nya utbyggnaderna ska avrinna till Igelbäcken krävs
reningsåtgärder innan.

Figur 9. Planerad bebyggelse inom Igelbäckens avrinningsområde, gräns för
avrinningsområdet visas i svart. Rosa ytor visar kvartersmark, gröna ytor allmän
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platsmark (grönområden samt torg) och blå linjer visar primära lokalgator och
huvudgator.
Inom Igelbäckens avrinningsområde ingår huvudsakligen kvartersmark. Eftersom avrinning till
Igelbäcken har höga krav på sig att vara rent har magasinsvolymerna istället beräknats för att
ha låga uppehållstider vid mindre regn. I tabell X nedan presentaras hur stor magasinsvolym
som krävs för att fördröja ett 2-årsregn i 36 timmar med och utan klimatfaktor.
Tabell 4. Magasinsbehov för olika ytkategorier inom Igelbäckens avrinningsområde.
Magasinen är uppskattade att inte ha avtappning till Igelbäcken inom 36 timmar efter ett
2-årsregn (med och utan klimatfaktor). Magasinsvolymerna för 36 timmars uppehållstid
för ett 2-årsregn fördröjer ett 10-årsregn över 12 timmar. Magasinbehov uppskattas för
kvartersmark inklusive och exklusive lokalgator.
Ytkategori

Total (ha)

Reducerad yta (ha)
(avrinningskoefficient)

Totalt magasinbehov
2-årsregn/
3
1,2*2-årsregn (m )

Vägar

4,29

3,44 (0,8)

1900/2280

Allmänna ytor

11,51 (grönområde)
1,24 (torg)

1,73 (grönområden; 0,15)
0,87 (torgyta; 0,7)

960/1150 (grönområden)
480/580 (torg)

Kvartersmark

39,72

30,19 (inkl. lokalgator; 0,75)

16700/20054

Total yta

56,76

Genomsnittlig avr.koefficient

20050/24060

0,64
Total yta exkl.
vägar

52,47

Genomsnittlig avr.koefficient

18150/21780 (inkl. lokalgator)

0,58

Magasinsstorlekarna beräknad ovan ger en uppfattning om den volym som kan krävas för att ha
tillräcklig storlek på exempelvis dagvattendammar med renande egenskaper för tillkommande
ytor inom Igelbäckens avrinningsområde. Eftersom vägdagvatten är den ytkategori som har
högst föroreningsbelastning visas det i tabell X hur stor magasinsyta som krävs om man inte
avleder vägdagvatten till magasin.

4.3 Dammar och magasin för tekniska avrinningsområden, alternativ 1
Med förslag tekniskt avrinningsområde, huvudalternativ 1 kommer Kyrkparksdammen behöva
3
vara ca 14000–45000 m (beräknat för ett klimatanpassat 10-årsregn) om alla kvarter som
avleds i det blåa ledningsnätet behöver fördröjas inom Kyrkparksdammen. Att osäkerheten är
stor beror på hur pass stor avtappning Bällstaån kan ha under ett pågående 10-årsregn. För att
kunna utreda detta krävs ytterligare underlag om hur Bällstaån stiger under ett 10-årsregn.
För att fördröja det vatten som avleds mot ny damm söder om Hästa klack (röda linjer i figur 4)
3
krävs en ca 5000 m damm (beräknat för ett klimatanpassat 10-årsregn med 25 % avtappning
av maximalt inflöde).
Som visas i figur 4 finns ett område (lila linjer) där det är svårt utifrån områdets höjdsättning att
få avvattning mot Igelbäcken att avrinna mot Bällstaån med självfall. För att ta hand om vattnet
som går mot Igelbäcken finns tre alternativ som listas nedan;
1. En reningsdamm dimensioneras för alla ytor som avrinner mot Igelbäcken. Detta ger
3
upphov till en ca 7900 m stor damm. Dammen är dimensionerad för en uppehållstid på
36 timmar för ett klimatanpassat 2-årsregn (ca 12 timmars uppehållstid för ett
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klimatanpassat 10-årsregn).
2. En reningsdamm dimensioneras för att ta emot vatten för kvartersmark. Dammen
dimensioneras som ovan med 36 timmars uppehållstid för ett 2-årsregn, vilket ger en
3
volym på ca 6300 m . Det vägvatten som uppkommer pumpas till damm söder om
Hästa klack. Det totala pumpbehov som skulle krävas för att pumpa hela områdets
vägavvattning (huvudgator samt kvartersgator) vid ett klimatanpassat 10-årsregn har
beräknats till 1600 l/s. Om vägvattnet först leds till en damm och sedan pumpas vidare
därifrån till dammen söder om Hästa klack har den dammvolym som bedömts behövas
3
beräknats till 1500 m om pumpen förses med en kapacitet på 100 l/s. Är
3
pumpkapaciteten istället 300 l/s blir den dammstorlek som behövs 900 m . Det totala
3
dammbehovet för dammen söder om Hästa klack blir då 7200 m om man pumpar 100
3
l/s och 10200 m om pumpkapaciteten är 300 l/s.
3. All avrinning, både från kvartersmark och vägar, som avleds mot Igelbäcken samlas
upp och pumpas till damm söder om Hästa klack. Totalt pumpbehov som skulle krävas
för att pumpa hela områdets avvattning har beräknats till 3000 l/s. Om vattnet först leds
till en damm och sedan pumpas vidare därifrån till dammen söder om Hästa klack har
3
den dammvolym som bedömts behövas beräknats till 3800 m om pumpen förses med
en kapacitet på 100 l/s. Är pumpkapaciteten istället 300 l/s blir den dammstorlek som
3
behövs 2500 m .

4.4 Dammar och magasin för tekniska avrinningsområden, alternativ 2
Byggs områdets ledningsnät ut enligt tekniskt avrinningsområde alternativ 2 (figur 5) bedöms
3
dammen söder om Hästa Klack behöva bli 8900 m (beräknat för ett klimatanpassat 10-årsregn
med 25 % avtappning av maximalt inflöde). Ska även det område som ingår inom Igelbäckens
avrinningsområde fördröjas inom dammen söder om Hästa klack behöver dammen vara ca 10
3
3
300 m om pumpkapaciteten är 100 l/s och ca 13 200 m om kapaciteten är 300 l/s.
Det finns en del områden inom Bällstaån-Kyrkparksdammens avrinningsområde som inte kan
avledas mot dammen vid Hästa Klack. Kyrkparksdammen bedöms behöva vara mellan 10000–
3
30000 m beroende på hur stor avtappning som är möjlig under ett 10-årsregn.

5

LOD inom allmän platsmark samt höjdsättning

5.1 Boulevarden
I Barkarbystadens mitt ska en bred huvudgata anläggas, kallad Boulevarden. Boulevarden är ca
30 meter bred och har en total yta på ca 2,4 ha. Eftersom gatan är så pass bred finns det
möjligheter för lokalt omhändertagande av dagvatten utmed gaturummet. Två varianter på LOD
för gatuvattnet har beräknats, ett där gatan antas vara helt asfalterad och ett där gatan har en
10 meters grönzon utmed hela gaturummet, ca en tredjedel av hela Boulevarden.
3

I alternativet där Bolevarden är helt asfalterad krävs ett ca 315 m magasin utmed gatan för att
fördröja vägvattnet. Detta kan antingen utgöras av kassetter eller stenkistor under gatan eller ett
ca 1,6 meter brett vägdike längs hela gatusträckningen om vägdiket antas ha ett genomsnittligt
djup på 0,5 meter.
3

Utgörs istället en tredjedel av gatan av en grönzon på 10 meter krävs 230 m för att fördröja
gatuvattnet, eller ett ca 1,20 m brett dike (medeldjup 0,5 meter). Utnyttjas istället alla 10 meter
3
av vägytan för fördröjning kan ett dike med en magasineringskapacitet på ca 2000 m finnas
inom vägområdet (räknat för ett horisontellt liggande dike med medeldjup på 0,5 meter.)
Utnyttjas hela denna volym för att fördröja väg- eller kvartersvatten skulle de större dammarna
3
kunna göras ca 2000 m mindre.
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5.2 Fördörjning på allmän platsmark
Flera av de större grönområdena inom Barkarbystaden är högt belägna, och/eller kraftigt
kuperade, vilket innebär att dessa inte är lämpliga att använda för dagvattenhantering. Det finns
dock ett antal allmänna ytor (torg samt grönområden) inom Barkarbystaden som skulle kunna
användas för dagvattenhantering. Dessa finns markerade i figur nedan.

1

2
4

3

5
Figur 10. Barkarbystaden, allmänna ytor som går att använda för dagvattenhantering.
Markerat i rött visas allmän platsmark (grönytor och torg) som skulle kunna användas för
dagvattenhantering. Området markerat med nr 1 visar ett grönområde, nr 2 visar en lågt
belägen del av en större parkyta som skulle kunna användas för dagvattenhantering, nr 3
visar en lågt belägen grönyta som kan nyttjas för dagvattenhantering strax norr om
Tunnelbanetorget, nr 4 markerar en del av landningsbana som ska byggas om till
aktivitetspark samt nr 5, idrottsplats.
2

Grönytan markerad med 1 i figur 10 är en ca 3450 m yta belägen mellan några
kvartersområden inom Igelbäckens avrinningsområde. Om denna yta används som
3
översvämningsyta, genom att sänkas ner 0,3 meter skulle en volym på ca 1000 m kunna
användas för att fördröja avrinning från närliggande kvartersmark och vägar vid extrema regn.
2

Liknande nummer 1 gäller yta nummer 2 i figur 10. Detta är en ca 2500 m yta inom parken som
ligger lägre än omgivande parkmark. Här kan platsen förslagsvis utnyttjas för att anlägga en torr
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damm/översvämningsyta eller anlägga dikeskonstruktioner som kan fördörja dagvatten vid
extrema regn.
2

Området markerat med nummer 3 i figur 10 är ett ca 3600 m område inom ett större parkstråk
strax norr om det tänkta Tunnelbanetorget. Denna yta föreslås kunna användas som skyddszon
för att inte riskera att vatten rinner ner i tunnelbaneingång vid häftiga skyfall. Eftersom delar av
den stora grönytan lutar mot Tunnelbanetorget rekommenderas att utnyttja denna del av
grönområdet som säkerhetszon och inte anlägga en särskild dagvattenanläggning här.
Dagvatten kan istället fördröjas inom Boulevardens grönområde.
Den planerade aktivitetsparken (nr 4) som ska byggas från en del av den tidigare
2
landningsbanan i anslutning till en planerad skola har uppskattats till ca 4500 m . Eftersom
aktivitetsparken i huvudsak planeras att vara hårdgjord kan ytan utnyttjas som
översvämningszon för extrema regntillfället. Förslagsvis kan aktivitetsparkens yta sänkas så att
den ligger lägre än omgivande kvarter. Där kan man exempelvis placera ut kupolbrunnar på
ytan så att dagvatten kan rinna ut över ytan om dagvattennätet överbelastas. När den höga
nivån i ledningen sedan hunnit sjunka undan rinner det överläckta vattnet ner i ledningsnätet
igen.
Idrottsplatsen markerad som nummer 5 i figur 10 kan som förslag användas som
översvämningsyta om både den nya dammen söder om Hästa klack och utloppsdiket från
dammen överbelastas. För att inte idrottsplatsen ska översvämmas allt för ofta kan området
exempelvis höjdsättas på så vis att idrottsplatsen bara översvämmas vis extrema regn större än
exempelvis 20-årsregn. En noggrannare studie av detta kan göras i samband med att dammen
söder om Hästa klack dimensioneras.

5.3 Fördröjning på kvartersmark
För att utreda om det finns möjlighet att fördröja avrinning på kvartersmark genomfördes en
exempelstudie av ett kvartersområde. Exempelstudien utfördes för att få en uppfattning om hur
stor kvartersvis fördröjning kan bli samt om den kan samlas i vägutrymme. Den kvartersvisa
fördröjning som studerats är om varje kvarter förses med dagvattenkassetter eller med
stenkista.

5.3.1 Exempel på fördröjning inom Kvartersmark, Barkarby III
Eftersom Barkarbystaden kommer att byggas ut etappvis men med likande struktur och täthet
togs det fram ett exempel för fördröjning inom kvartersmark. Området som valdes är etappen
Barkarby III. Barkarby III är en etapp på ca 12 kvarter med den täta struktur som planeras
genomgående i framtida etapper. Dessutom ligger Barkarby III på en nivå högre än +11 m vilket
betyder att magasinen antas kunna avtappas med ca 25 % av det maximala inflödet till
magasinen under ett 10-årsregn. I figur X nedan visas hur stor yta det skulle krävas att ha
kvartersvisa dagvattenkassetter och krossfyllda magasin inom varje kvarter.
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4

3
1

2

Figur 11. Barkarbystaden III med schematiska magasin. Magasinen illustrerats med ett
djup på 1 meter. Orange rektanglar visar magasin med dagvattenkassetter och grå
rektanglar visar krossfyllda magasin. Magasinbehovet visas för varje enskilt kvarter samt
det totala magasinsbehovet. Ytor markerade med siffror visar; 1: totalt magasinbehov för
vägavvattning med stenkista. 2: totalt magasinbehov för vägavvattning med
dagvattenkassett. 3: totalt samlat magasinbehov för alla kvarter och gata. 4: total samlat
magasinbehov för kvarter samt gata illustrerat med ungefär hur stor plats det tar i
gaturummet.
Den fördröjning på kvartersmark som visas är dagvattenkassetter under gårdsytorna samt
stenkistor. För området har det antagits att den fördröjningsvolym som krävs för ett 10-årsregn
tillåter att ca 25 % av maxinflödet till magasinet kan avtappas. Eftersom stora delar av området
inom Barkarbystaden ligger i områden med lera (se jordartskarta i Bilaga 1) antas att
infiltrationskapaciteten inom området är låg. Därför kommer alla dagvattenfördröjande åtgärder
kräva avtappning till ledningsnät.
Illustrationen visar att det utrymmesmässigt är möjligt med magasin inom varje kvarter. Detta är
dock förutsatt att gårdarna inte är underbyggda. Om gårdarna är underbyggda rekommenderas
inte att anlägga magasin inom gårdsytorna, då det finns risk för överbelastning samt att problem
kan uppstå om magasinen skulle börja läcka. Ifall gårdarna underbyggs kan man istället fördröja
kvartersvattnet inom gaturummet. De kvarter som skulle kunna använda denna typ av
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magasinering måste också ligga på en nivå högre än ca +11 meter då de annars inte kan
avrinna med självfall mot Bällstaån.

6

Barkarby II (kompletteras)

Området mellan E18 och Kyrkparken (se bild 12) benämnt Barkarby II är den etapp som står
närmst på tur att byggas ut. Det planeras för att anta detaljplanen för området redan under
sommaren 2015. Barkarby II består av ca 20 st kvarter, främst bostadshus men även vissa
kontorslokaler och parkeringshus. Området kommer även inrymma det planerade Barkarby
Collage.
Det som gör ettappen Barkarby II speciell är främst att det är planerat att leda en del av
Bällstaån öppen genom området. Bällstaån är planerad att avledas genom ett parkområde i
områdets mitt och åns strand kommer växelvis variera mellan en ”hård” stadsmässig karaktär”
och ”mjuka” öppna grönytor.

6.1 Dagvattenhantering i Barkarby II (kompletteras)
En översiktlig beräkning har tagits fram för den utjämning som krävs vid ett 10-årsregn antaget
en avrinningskoefficient på 0,7 för områdets bebyggda delar (ca 13 ha) samt parkområdet (ca
3
1,2 ha). För utjämning av ett 10-årsregn beräknas det krävas ca 3000 m magasinsvolym,
3
motsvarande uppskattning är ca 4000 m vid ett klimatanpassat 10-årsregn.
Skulle den 1,2 ha stora parken utnyttjas helt för fördröjning innebär detta att parken skulle
behöva fyllas med i medeltal 30-40 cm vatten. Eftersom parkytan troligtvis inte kommer att vara
helt plan måste vattendjupet troligtvis uppgå till 60-80 cm på vissa platser.
Skulle istället detta vatten behöva utjämnas inom de uppskattningsvis 20 kvarteren behövs ett
3
utjämningsmagasin om 150 m /kvarter. Om detta anläggs som ett underjordiskt magasin kan
2
djupet antas vara 1 meter och ytan därmed 150 m . Med en ytlig översvämningsyta kan
2
medeldjupet antas vara 25 cm och därmed krävs en yta på 600 m . Hur stor plats dessa tar
inom ett kvarter framgår av figur 12.
Ovanstående beräkningar förutsätter att det enbart är dagvatten som bildas inom Barkarby II
som behöver hanteras. Om t ex Bällstån skulle tillföra ett större flöde in än ut från området
kommer ytterligare utjämningsvolymer att krävas.
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Underjordiskt
magasin

Översvämningsyta

Figur 12

Utjämning av dagvatten på kvartersmark inom Barkarby II.

6.2 Hantering av Bällstaån inom Barkarby II (kompletteras)
En viktig förutsättning för Bällstaån och Barkarby II är att ån leds i öppen dag genom området.
Dels eftersom det öppna vattendraget tillför ett mervärde till området och dels med hänsyn till
åns biologiska status eftersom kulverterade delar av en å ofta utgör vandringshinder för djur.
Vårt förslag är att ån leds permanent genom Barkarby II och att allt flöde leds den vägen vid
normalflöde i ån. Vid större flöden, i samband med nederbörd och snösmältning bör flödet
strypas ganska hårt varvid överskottet leds in i befintlig kulvert förbi Barkarby II. Vid flöden som
överstiger kulvertens kapacitet kan en bräddning in i parkstråket i Barkarby II övervägas. Det
gäller i så fall att flödet i Bällstaån är fördröjt i förhållande till dagvattenflödet inom Barkarby II. I
annat fall riskerar flödet från Bällstaån att orsaka översvämning i Barkarby II. För att undvika
detta kan en översvämningsyta planeras utanför Barkarby II.

6.3 Beräkningar med gröna tak för Barkarby II (kompletteras)
Beräkningar har genomförts där samtliga byggnader inom Barkarby II försetts med gröna tak
(sedumtak 4 cm). Beräkningarna visar att maxflödena av dagvatten från taken reduceras
avsevärt. Den avrunna dagvattenvolymen minskar och en betydande fördröjning och utjämning
sker. Eftersom det antagits att dagvattnet från vägytor avleds på konventionellt vis får dock de
gröna taken en begränsad effekt på nödvändig utjämningsvolym. Särskilt gäller det om
Bällstaån dämmer upp så att ingen avtömning av dessa kan ske i samband med regn.
Avrinningen från de gröna taken är förvisso fördröjd men om dämningen från Bällstaån blir
långvarig kommer denna avrinning ändå at hinna rinna till utjämningsdammen innan denna
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börjar tömmas. I områden som ligger högre och inte påverkars av Bällstaån bör gröna tak
kunna få en bättre effekt.

Bilaga 1, Jordartskarta

Markförhållanden i planområdet, planområdet visas innanför streckad markering. Gul yta
= lera, blå = silt, röd = berg i dagen, brun med prickar = kärrtorv, gråstreckat =
oklassificerat. Röda och grå linjer visar vissa vägar och grå rektanglar vissa byggnader.
Karta hämtad från SGU.se 2015-03-26.
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Bilaga 2, Ledningar med lite lutning för dagvattennätsalternativ
1 och 2

Figur 13. Huvudalternativ 1 för dagvattennät. Alternativet visar hur dagvattennätet för
området kan byggas ut med hänsyn till befintliga marknivåer. I detta förslag kommer
ungefär hälften av de nya områdena att avledas mot den befintliga Kyrkparksdammen
(blå linjer). Röda linjer visar hur delar av området kan avledas mot damm söder om Hästa
klack. Några områden, lila linjer avleds mot damm eller pumpstation beroende om vattnet
slutligen ska gå mot Igelbäcken eller Bällstaån. Gula linjer visar de sträckor som har
mindre än 5 promilles lutning.
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Figur 14. Dagvattenavledning i huvudstråk, alternativ 2. Alternativet visar hur
dagvattennätet för området kan byggas ut med hänsyn till befintliga marknivåer med
riktlinjen om att huvuddelen av dagvattnet ska ledas till ny damm söder om Hästa klack.
Röda linjer visar hur området kan avledas mot damm söder om Hästa klack. Några
områden kommer troligen behöva avledas mot Kyrkparken och lila linjer avleds mot
damm eller pumpstation beroende om vattnet slutligen ska gå mot Igelbäcken eller
Bällstaån. Gula linjer visar de sträckor som har mindre än 5 promilles lutning.

Bilaga 3, Ledningsprofiler (kompletteras)
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