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1 Uppdraget
1.1 Bakgrund
Stena Fastigheter har gett Geosigma AB i uppdrag att utföra en dagvattenutredning för
planområdet Nybergs Torg öster om Mälarbanan i Jakobsberg. Det aktuella planområdet kan
ses på översiktskarta i Figur 1-1.

1.2 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.

1.3 Syfte
Syftet med denna utredning är att klargöra vilka konsekvenser den avsedda exploateringen
kan ha för dagvattenflöden från planområdet och hur detta kan påverka övriga delar av
planområdet och dess recipienter.
Den planerade exploateringen av Nybergs Torg innebär att det kommer att bli en
omfördelning av de hårdgjorda ytorna. Valet av beläggningsmaterial på ytorna i planområdet
avgör om dagvattenflödet från planområdet kommer att minska eller öka efter exploateringen.
En anslutning till det kommunala dagvattensystemet medför en ökad flödesbelastning på det
kommunala dagvattensystemet som kan leda till bräddning av obehandlat spill- och dagvatten.
Det är ur det perspektivet viktigt att dagvatten från hårdgjorda ytor, såsom tak och parkering,
tas omhand inom området i den utsträckning det är möjligt.
Utredningen syftar också till att bedöma förutsättningarna för lokalt omhändertagande av
dagvatten (LOD), genom infiltration eller fördröjning, samt till att dimensionera eventuella
erforderliga LOD-anläggningar. Bedömningen grundar sig på de lokala markförhållandena,
dimensionerande dagvattenflöden, samt dagvattnets föroreningsgrad.
Dagvattenhanteringen ska ske i enlighet med Järfälla kommuns riktlinjer för
dagvattenhantering och utgångspunkten är att den nuvarande vattenbalansen ska upprätthållas,
vilket innebär att exploateringen inte ska leda till en ökad belastning på det kommunala
dagvattennätet.
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Figur 1-1. Översiktskarta över planområdet Nybergs Torg med omgivning (Järfälla
kommun). Det ungefärliga läget på planområdet är markerat med en vit linje (flygfoto från
Eniro, 2014).
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2 Material och metoder
2.1 Material och datainsamling
Det insamlade bakgrundsmaterial och data som har använts för att genomföra denna utredning
är bland annat:
•
•
•

•
•
•
•

Grundkarta med höjddata (erhållet från beställare)
Ledningskartor (erhållet från beställare)
COWI, Stena Fastigheter, Nybergs torg, Järfälla, Planerade byggnader, Geoteknisk
undersökning, Projekteringsunderlag, Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik
(MUR/Geo), Uppdrag nr A055660, 2014-08-12
COWI, Stena Fastigheter, Nybergs torg, Järfälla kommun, PM Geoteknik, Projektnr.
A055660, 2014-08-29
SGU, Jordarts- och jorddjupskarta framtagna med SGUs kartgenerator
Stena Fastigheter/Kontur arkitektkontor AB, Situationsplan, Nybergs Torg,
Detaljplaneunderlag, 2014-08-14
Riktlinjer för dagvattenhantering, Järfälla kommun, 2013.

2.2 Platsbesök i planområdet
Ett platsbesök genomfördes den 24 november 2014. Planområdet är lätt kuperat med de
högsta höjderna i planområdets södra och östra delar, Figur 2-1. Hela området sluttar mot
nordväst där planområdets lågpunkt finns, Figur 2-2. Området består till stor del av
parkeringsytor med ett parkområde söder om parkeringsytan, Figur 2-3. Det regnade under
fältbesöket och avrinningen var tillsynes tillfredställande från den stora parkeringsytan som
avvattnas mot kvartersvägen som går längs Mälarbanan. Längs kvartersvägen finns tre
dagvattenbrunnar genom vilka dagvatten tillförs det kommunala dagvattensystemet.
Dagvatten infiltrerar också marken mot Mälarbanan och Frihetsvägen.

Figur 2-1 Planområdets högsta punkt i söder med utsikt mot nordväst.
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Figur 2-2 Planområdets lågpunkt i nordväst mot Mälarbanan och Frihetsvägen (bakom
fotografen).

Figur 2-3. Parkområdet söder om parkeringsytorna.
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2.3 Flödesberäkningar
Dagvattenflöden för delområden med olika markanvändning har beräknats med rationella
metoden enligt sambandet:
(Ekvation 1)

 ∙∙

där Q är flödet (liter/sekund) från ett delområde med en viss markanvändning, i är
regnintensiteten (liter/sekund·hektar), A är den totala arean (hektar) för det aktuella
delområdet och φ är den andel av nederbörden som rinner av som dagvatten för rådande
markförhållanden och dimensionerande regnintensitet. Arealerna A för områdena med olika
markanvändningstyper före och efter detaljplanens implementering har beräknats i ArcGIS
utifrån ortofoto och plankarta.
Dimensionerande dagvattenflöden från respektive markanvändning beräknas för ett 10årsregn med 10 minuters varaktighet och en regnintensitet av 228 liter/sekund · hektar där 20
% adderas för att ta höjd för kommande klimatförändringar.

2.4 Beräkning av dimensionerande utjämningsvolym
Beräkningar av dimensionerande utjämningsvolymer för eventuella fördröjningsanläggningar
görs enligt sambandet:
ௗ௫  60 ∙



∙ ௗ

(Ekvation 2)

௨௧ /1000)
3

där Vdmax är den dimensionerande utjämningsvolymen (m ) och Qout är den maximala
avtappningen från området. ௗ är det dimensonerande flödet från området och  är
rinntiden för 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 Föroreningsberäkningar
Beräkningar av föroreningsbelastning i dagvattnet baseras på schablonhalter som har hämtats
från modellverktyget StormTac. Schablonhalterna är 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 dock
variera kraftigt beroende på flödet och lokala förhållanden.
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3 Planområdets förutsättningar
Den berörda delen av planområdet omfattar totalt cirka 0,8 hektar och ligger i Jakobsberg med
Mälarbanan i väster, Vasavägen i öster och Frihetsvägen i norr, se Figur 1-1. För
flödesberäkningar och magasinsvolymer ingår endast den del av fastigheten som påverkas av
den kommande exploateringen. Övriga delar av fastigheten har en fungerande
dagvattenhantering som inte kommer att påverkas av exploateringen.

3.1 Bebyggelse och infrastruktur – Befintlig och planerad
3.1.1 Befintlig bebyggelse och infrastruktur
Den befintliga bebyggelsen i planområdet består av fyra huskroppar som ringar in Nybergs
Torg. Väster och öster om själva torget Nybergs Torg finns det asfalterade parkeringsplatser.
Till parkeringsplatserna i väster går en asfalterad kvartersväg från Vasavägen i söder, längs
Mälarbanan i väster, som ansluter till Frihetsvägen i norr. Det är den enda bilvägen inom
planområdet.
Trafikintensiteten på kvartersvägen längs med Mälarbanan uppskattas vara låg då den endast
leder in till husen i området.
I samband med de geotekniska fältundersökningarna (COWI, 2014) utfördes
miljöprovtagning i fyra punkter, och miljötekniska laboratorieundersökningar utfördes på
prov från två undersökningspunkter. Vid miljöprovtagningen noterades lukt, färg och
konsistens för jordarterna. Några noteringar i samband med miljöprovtagningen:
•
•
•

•

Fyllningsjorden är delvis rostfärgad och är tegelröd i en punkt och en nivå. Svarta
fläckar förekommer i fyllningsjorden.
Vid provtagning noterades svag lukt i en punkt.
De utförda miljötekniska analyserna indikerar spill av motorolja i en punkt men
halterna av alifatiska oljekolväten är lägre än riktvärdena för känslig markanvändning
(KM).
De analyserade föroreningarnas halter ligger under Naturvårdsverkets riktvärden för
känslig markanvändning (KM).

Den utförda miljöprovtagningen är mycket översiktlig och markföroreningar kan förekomma
inom området.
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Figur 3-1. Flygfoto med planområdets befintliga bebyggelse, infrastruktur och vegetation.
Röd färg = Takyta, Mörkblå färg = Parkering (asfalt), Blå färg = Väg (asfalt), Turkos färg =
gång- och cykelbana (asfalt), Grön färg = Grönyta med gräs och träd.
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3.1.2 Planerad bebyggelse och infrastruktur
Planerad bostadsbebyggelse består av två flerfamiljshus i 5 – 10 våningar med totalt 136
lägenheter (Situationsplan Nybergs torg, 2014-08-12). Ett parkeringsgarage i två plan med
cirka 100 bilplatser planeras. Utefter befintlig kvartersgata planeras kantstensparkeringar.

Figur 3-2. Situationsplan Nybergs Torg, Detaljplaneunderlag (Stena Fastigheter/Kontur
arkitektkontor AB, 2014-08-14).
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Figur 3-3. Flygfoto med planområdets planerade bebyggelse, infrastruktur och vegetation.
Röd färg = Takyta, Mörkblå färg = Parkering (asfalt), Blå färg = Väg (asfalt), Turkos färg =
gång- och cykelbana (asfalt), Grön färg = Grönyta med gräs och träd.
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3.2 Topografi
Planområdet är lätt kuperat med en nivåskillnad som varierar mellan +19,1 meter i nordväst
och +27,3 meter i söder. De lägsta nivåerna i området finns i den nordvästra delen, då
området generellt lutar från sydöst mot nordväst, Figur 3-4. Det finns i nuläget inga tydliga
lågpunkter eller instängda områden i planområdet som kommer att orsaka problem avseende
dagvattenhanteringen. Dock noterades det vid platsbesöket att regnvatten samlades på flera
platser i grunda vattensamlingar på den asfalterade parkeringen och gång- och cykelvägarna.
Detta beror på lokala ojämnheter i ytbeläggningen. Nordväst om området i Frihetsvägens
viadukt under Mälarbanan finns de lägsta punkterna i planområdets närområde.
Det finns ett förslag på höjdsättning av markytan (Figur 3-2) och därmed ungefärlig
grundläggningsnivå för bostäderna i planområdet, då dessa skall byggas utan källare.
Fyllnadsjord skall schaktas bort och då bör man i planeringen se till att den blivande
höjdsättningen i området underlättar dagvattenhanteringen, liksom att man väljer lämplig ny
fyllnadsjord med bra porositet. Koordinatsystemet som används i planområdet är SWEREF
99 18 00, och RH 2000 används som höjdsystem.
3.2.1 Avrinning
Det samlade vattenflödet från ett område i naturen kallas avrinning. Avrinningen per ytenhet
är ett mått på vattentillgången i området. Storleken på avrinningen beror av
nederbördsmängden, samt av hur mycket vatten som magasineras i området eller avgår till
atmosfären genom avdunstning. Avrinningen varierar mycket mellan olika årstider, vilket till
stor del beror på hur nederbörden magasineras – i mark- och grundvatten eller i form av snö. I
södra Sverige faller mindre andel av nederbörden som snö. Snösmältningen kan ske under
flera perioder, vilket tillsammans med regn kan ge hög avrinning vintertid. I södra Sverige är
avrinningen låg under sommaren på grund av hög avdunstning. Årsavrinningen kan variera
kraftigt från ett år till ett annat, vilket främst beror på att nederbörden kan variera mycket
mellan åren. Under perioden 1961-2005 var medelavrinningen i Sverige för det våtaste året
(2000) cirka 17 liter/sekund · km² och för det torraste året (1976) cirka 8 liter/sekund · km².
För en given yta eller sträcka i ett område kan man bestämma det landområde som bidrar med
yt- och/eller grundvatten till ytan/sträckan. Detta landområde kallas för avrinningsområde. Ett
avrinningsområde begränsas av en vattendelare som skiljer ett avrinningsområde från ett
annat. Avrinningsområdet för ytvatten kan bestämmas med hjälp av topografin. Där man har
tunna lager av morän eller blandjordarter följer vanligtvis grundvattenytan topografin ganska
väl och den topografiska vattendelaren är en hygglig approximation även för
grundvattendelaren.
Figur 3-4 visar en generaliserad bild över hur potentiellt ytvatten i planområdet skulle röra sig
i terrängen under förutsättning att det inte fanns några avskärmande diken eller andra hinder.
Det finns inga tydliga vattendelare inom planområdet och den huvudsakliga flödesriktningen
för ytvatten och grundvatten bedöms vara från sydost mot nordväst.
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GV-rör

Figur 3-4. Topografi i planområdet (vit linje) med omgivningar. Höjdkurvor (röda),
höjdpunkter (vit text) och ungefärliga flödesriktningar (blå pilar) för ytvatten och
grundvatten, om grundvattenytan följer markytans topograf. Ungefärlig placering av
grundvattenrör 14CW15GW är markerad med en blå cirkel med beteckningen GV-rör
ovanför.
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3.3 Geologi
3.3.1 Grundvatten
Grundvattenytan varierar naturligt under året, men också mellan olika år, beroende på bland
annat nederbörd och temperatur.
När det gäller grundvattnets flödesriktningar finns inga data som kan verifiera denna, eller var
en eventuell grundvattendelare går. Grundvattendelaren behöver inte följa ytvattendelaren.
För att få bättre kunskap om grundvattenförekomst och strömningsriktning för grundvattnet
behöver man installera ett antal grundvattenrör och observera grundvattennivåerna i dessa
över en längre tid.
För att få kunskap om grundvattennivåerna har ett nytt grundvattenrör installerats i området
under 2014. Det nya grundvattenröret är installerat med spetsen i moränen under
fyllnadsmassorna och leran. Grundvattenröret är funktionstestade med god funktion.
Placeringen av grundvattenröret visas i Figur 3-4.
Den enda uppmätta grundvattennivån finns i Tabell 3-1. Eftersom den lodningen av
grundvattennivån är gjord på sommaren är det troligt att grundvattennivån är relativt sett låg,
om man ser på nivåerna under en årscykel. På senhösten och våren i samband med regn och
snösmältning brukar grundvattennivåerna vara som högst under året.
Tabell 3-1. Uppmätta grundvattennivåer (COWI, 2014)

Rör nr
14CW15GW

Marknivå vid
röret
+21,9

Grundvattennivå
2014-06-05
+19,3

3.3.2 Jordarter
Enligt SGUs jordartskarta i skala 1:50 000 består jordarterna i planområdet av sandig morän
och postglacial lera med ett mindre område av berg i dagen i områdets södra del, Figur 3-5.
SGUs plankartor visar dock endast jordarterna ner till cirka 0,5 meters djup under markytan.
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 mättade 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 3-2 nedan anges generella infiltrationskapaciteter för olika
svenska typjordar.
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Figur 3-5. Jordarter enligt SGUs jordartskarta i skala 1:50 000 från SGUs Kartgenerator.
Planområdets ungefärliga läge är markerat med en heldragen svart ellips.
Tabell 3-2. Mättad infiltrationskapacitet för olika jordtyper (VAV, 1983)

Jordtyp

Infiltrationskapacitet
(millimeter/timme)

Morän

47

Sand

68

Silt

27

Lera

4

Matjord

25

Enligt de geotekniska borrningarna i ett 20-tal punkter i planområdet utförda av COWI i juni
2014 består jordarterna vertikalt i området av fyllningsjord (ner till cirka 0 – 3 meter),
torrskorpelera och där under är det friktionsjord i form av sandig morän. Eftersom djupet ner
till berg varierar mellan 0,2 – 4,5 meter finns inte alltid alla jordlager representerade.
Jorddjupen i planområdet varierar mellan cirka 0,2 – 4,5 meter enligt de geotekniska
borrningarna. Enligt SGUs jorddjupskarta varierar jorddjupen i området mellan 0 – 5 meter,
Figur 3-6.
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Figur 3-6. Jorddjup enlig SGUs jorddjupskarta i skala 1:50 000 från SGUs Kartgenerator.
Planområdets ungefärliga läge är markerat med en heldragen svart ellips.

3.4 Dagvattenhantering – Befintlig
Längs kvartersvägen finns tre dagvattenbrunnar genom vilka dagvatten tillförs det
kommunala dagvattensystemet. Dagvatten infiltrerar också marken mot Mälarbanan och
Frihetsvägen. Dagvattnet i området rinner från sydost till nordväst och ansluter till det
kommunala dagvattensystemet vid Frihetsvägen. Dagvattenflödet sker i dag utan fördröjning
till slutna ledningar för vidare transport till dagvattnets recipient, Bällstaån.

3.5 Speciella förutsättningar för val av dagvattenlösning
Järfälla kommun har utarbetat riktlinjer för dagvattenhanteringen i kommunen med syftet att
minska de negativa effekter dagvattnet kan ha på miljön. Målet är även att en större del av
föroreningarna ska tas omhand lokalt vid källorna för att det ska bli mer kostnadseffektivt.
Riktlinjer:
•
•
•
•
•

Dagvattnet ska omhändertas så att det inte riskerar att orsaka översvämningar i
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
Dagvattnet ska avskiljas från spillvattnet
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3.5.1 Praktisk tillämpning av riktlinjerna
Utöver de övergripande riktlinjerna i föregående stycke har även Järfälla kommun listat
vilken praktisk betydelse dessa riktlinjer får vid till exempel nyexploatering. Nedan listas de
som berör projektet vid Nybergs torg:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Dagvatten ska tas omhand lokalt inne på fastighetsmark.
Grönytor ska ligga lägre än byggnader och vägar så att dagvattnet kan avrinna på ytan
vid extrema nederbördstillfällen.
Inom Bällstaåns avrinningsområde ska krav på flödesbegränsningar ställas i alla nya
detaljplaner. Dagvattnet ska fördröjas på kvartersmark så att maximal avrinning inte
överstiger 40 liter/sekund · hektar vid ett dimensionerande 2-årsregn.
Avskiljning av olja och sediment krävs för dagvatten från alla fastigheter med över
3000 m2 hårdgjord yta och parkeringsplatser för över 40 bilar.
Dagvatten från nytillkomna eller ombyggda kommunala vägar ska renas lokalt, i första
hand genom att dagvatten leds ut över grönytor innan det leds vidare till recipient.
Dagvatten ska avledas ytligt. I första hand ska dagvattenlösningar göras synliga och
estetiskt tilltalande.
Dagvatten ska om möjligt användas som bevattning av till exempel alléer.
Krav på rening av dagvatten ska ställas vid all nyexploatering samt större
ombyggnationer utifrån recipientens behov
Infiltration av förorenat dagvatten ska inte göras i områden med förorenad mark, för
att inte riskera att förorena grundvattnet.
I alla tillkommande områden ska dagvatten och dräneringsvatten avledas via
dagvattennätet.

Nybergs torg ligger inom Bällstaåns avrinningsområde där riktvärdena gällande fosfor i
dagvattnet är satt till 80 µg/liter totalfosfor och 80mg/liter suspenderad substans. Övriga
riktvärden presenteras nedan i Tabell 3-3.
Tabell 3-3. Riktvärden för miljögifter

PAH
(µg/l)

Pb
(µg/l)

Cd
(µg/l)

Hg
(µg/l)

Cu
(µg/l)

Zn
(µg/l)

Ni
(µg/l)

Cr
(µg/l)

1

3

0,3

0,04

9

15

45

15

Utöver dessa riktlinjer från Järfälla kommun har Länsstyrelsen framfört önskemål om att
dagvattenflödet ska beräknas efter ett dimensionerande 10-årsregn med en klimatfaktor på
0,2 med en beräkning av föroreningsbelastningen för området före och efter exploatering.
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4 Beräkningar
4.1 Flöden
Tabell 4-1 visar uppskattade arealer för olika markanvändning i planområdet Nybergs Torg
före och efter exploatering. Arealerna är uppskattade efter den planskiss som framtagits av
Stena fastigheter och representerar ett troligt scenario för den tilltänkta exploateringen.
Värdena ska inte ses som den exakta ytfördelningen utan användas som en fingervisning för
vilka effekter den ändrade markanvändningen kan medföra.
Regnintensiteten för ett dimensionerande 10-årsregn (Dahlström, 2010; Svenskt Vatten, 2011)
har beräknats baserat på uppskattningar av rinntiden för dagvatten inom planområdet.
Rinntiden uppskattas till 10 minuter.
Regnintensiteten vid ett dimensionerande 10-årsregn med 10 minuters varaktighet är för
regionen 228 liter/sekund·hektar, vilket motsvarar cirka 82 millimeter/timme.
Tabell 4-1. Uppskattade och reducerade arealer för olika markanvändning före och efter
exploatering. Färgerna i tabellen motsvarar färgerna i Figur 3-1, 3-3 och 5-1

Markanvändning

Takyta

Area före
Reducerad
Area efter
Reducerad
exploatering Area (m2) före exploatering Area (m2) efter
(m2)
exploatering
(m2)
exploatering
77

69

1825

1643

Väg

1277

1022

1046

837

Gång- och cykelbana

727

582

2487

1990

Parkering

2868

2294

478

382

Grönyta

3130

0

2243

0

Totalt:

8079

3967

8079

4852

Dimensionerande dagvattenflöden från respektive markanvändning för ett dimensionerande
10-årsregn med 10 minuters varaktighet, redovisas i Tabell 4-2. Dagvattenflödet från
exploateringsområdets tak- och asfaltsytor före exploatering uppgår till cirka 90,5 liter/sekund
för ett dimensionerande 10-årsregn. Dagvattenflödet från exploateringsområdets tak- och
asfaltsytor efter exploatering uppgår till cirka 132,6 liter/sekund för ett dimensionerande 10årsregn. 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.
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Tabell 4-2. Beräknade dagvattenflöden före och efter exploatering vid ett dimensionerande
flöde för ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet (228 liter/sekund·hektar) och en
klimatfaktor på 0,2. Färgerna i tabellen motsvarar färgerna i Figur 3-1, 3-3 och 5-1

Markanvändning

Avrinningskoefficient (-)

Dagvattenflöde före
exploatering (l/s)

Dagvattenflöde efter
exploatering (l/s)

Takyta

0,9

1,6

44,9

Väg

0,8

23,3

22,9

Gång- och cykelbana

0,8

13,3

54,4

Parkering

0,8

52,3

10,4

0

0

0

90,5

132,6

Grönyta
Summa:

4.1.1 Fördröjningsvolym
För att fördröja det dagvatten som skapas i planområdet krävs en utjämningsvolym på cirka
58 m3 för att området ska klara de flödeskrav på 40 l/s·hektar som Järfälla kommun har satt
upp.

4.2 Föroreningsbelastning
StormTac använder schablonvärden för olika markanvändningskategorier, vilka för aktuellt
planområde redovisas i Tabell 4-3.
Schablonhalterna visar ett snittvärde för respektive yta. För till exempel halterna gällande tak
kan detta bli lite missvisande då det till stor del beror på vilken takbeläggning som används.
Det kan här istället användas som rådgivande inför val av tak, där tak som innehåller dessa
ämnen bör undvikas, särskilt de där schablonhalten är högre än riktvärdet.
Schablonhalterna jämförs med riktvärden för Bällstaån som recipient. Dessa riktvärden är
framtagna av Järfälla kommun inför nyexploatering. Vägytorna har antagits få en
trafikintensitet som är mindre än 1 000 fordon/dygn, vilket är baserat på det antal bostäder
som planeras inom planområdet.
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Tabell 4-3. Föroreningshalt i dagvatten från tak- och parkeringsytor utifrån schablonhalter i
StormTac (Larm 2000). Röda fält markerar halter som överskrider Järfälla kommuns riktvärden
för utsläpp av dagvatten till Bällstaån (Järfälla kommun, 2013)

Schablonhalter
Ämne

Enhet

Riktvärde

Fosfor

mg/liter 0,08

0,14

0,10

0,17

Kväve

mg/liter Saknas

2,40

1,10

0,90

Bly

mg/liter 0,003

0,004

0,030

0,002

Koppar

mg/liter 0,009

0,02

0,04

0,02

Zink

mg/liter 0,015

0,04

0,14

0,15

Kadmium

µg/liter 0,3

0,3

0,5

1

Krom

mg/liter 0,015

0,01

0,015

0,004

Nickel

mg/liter 0,045

0,004

0,004

0,005

Kvicksilver
Suspenderad
substans
Olja

µg/liter 0,04

0,1

0,1

0,004

mg/liter 80

66

140

27

mg/liter Saknas

0,78

0,80

0,00

PAH

mg/liter 0,001

0,000

0,002

0,0004

Vägytor1

Parkering

µg/liter Saknas
0,0
0,1
BaP
1
Motsvarande väg med mindre än 1 000 fordon/dygn

Tak

0,0

Schablonhalterna indikerar att dagvatten framför allt behöver renas för metaller, och fosfor
och suspenderad substans innan det kan kopplas på det kommunala dagvattensystemet.
Genom att inte addera ytterligare dagvatten till det kommunala dagvattennätet minskar risken
för bräddning av orenat spill- och dagvatten. Fokus i den här utredningen ligger därför både
på att minska och fördröja dagvattenflödena från de hårdgjorda ytorna och på rening av
dagvatten.
Förändringen av föroreningsbelastningen framgår av Tabell 4-4 där det framgår att det
framför allt finns risk för att fosfor, zink, kadmium och nickel ökar efter exploateringen,
vilket för metallerna beror på att andelen takytor ökar inom planområdet. Eftersom dessa
värden från föroreningsbelastningen bygger på schablonvärden kan föroreningarna minska
vid val av ett takmaterial som inte innehåller dessa metaller.
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Tabell 4-4. Förändringen av den årliga föroreningsbelastningen från planområdet

Ämne

Före exploatering (kg/år)

Efter exploatering (kg/år)

Förändring (%)

Fosfor

0,36

0,46

28

Kväve

4,78

4,70

-1

Bly

0,053

0,047

-11

Koppar

0,093

0,092

-1

Zink

0,28

0,39

38

Kadmium

0,0011

0,0017

53

Krom

0,033

0,031

-4

Nickel

0,012

0,014

20

Kvicksilver

0,00017

0,00014

-17

Suspenderad
substans

307,6

283,6

-8

Olja

2,15

1,77

-18

PAH

0,0028

0,0029

2

BaP

0,00011

0,00010

-5
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5 Förslag till framtida dagvattenhantering
5.1 Generella rekommendationer
Den föreslagna exploateringen av Nybergs torg, enligt gällande planskiss, kommer totalt att
medföra ökade dagvattenflöden på cirka 47 %. Denna utredning strävar efter att lokalt
omhänderta en stor del av det dagvatten som uppkommer inom området.
Större delen av området består av ett tunt jordlager på berg och de tillkommande byggnaderna
kommer att anläggas på berg. Detta medför att naturlig infiltration till grundvatten inte är ett
alternativ eftersom det sannolikt inte kommer att finnas ett sammanhängande
grundvattenmagasin i området. Planområdets omgivning är av tätbebyggd stadskaraktär och i
nuläget är inga lämpliga områden för dagvattenhantering såsom dammar, grönytor eller dylikt
utanför planområdet kända. Det finns alltså inga bra naturliga förutsättningar för att
omhänderta ett dimensionerande flöde från ett dimensionerande 10-årsregn.
Enligt Järfälla kommuns riktlinjer för dagvatten ska all nybebyggelse eftersträva lokalt
omhändertagande av dagvatten. Således bör dagvattenhanteringen inom Nybergs torg
utformas att efterliknar naturliga lösningar för att maximera den mängd vatten som kan
fördröjas inom respektive kvarter. På så sätt kan belastningen på det kommunala
dagvattennätet reduceras vid kraftiga regnhändelser, såsom ett dimensionerande 10-årsregn,
utan att inverka på det gällande planförslaget. Nedan i kapitel 5.2 – 5.4 följer
rekommendationer och lösningsförslag för några olika typer av markanvändning. Förslag på
placeringar av lösningsförslagen finns i Figur 5-1.
För att klara flödeskravet från kommunen krävs ett utjämningsmagasin på cirka 58 m3.
Utjämningsmagasin skapas genom att skelettjordar anläggs under grönytor och att
svack/makadamdiken anläggs mellan vägen och cykelbanan i norr och väster.
Dagvatten från taken leds i största möjliga mån till grönytor på fastighetens innergård där
dagvattnet fördröjs i skelettjordar under grönytorna, som förses med bräddavlopp i form av
dräneringsledningar till fastighetens norra del, och vidare till anslutningen till det kommunala
dagvattensystemet i nordväst, se Figur 5-1.
Dagvatten som tillrinner från asfaltsytor i norr och väster leds till makadamdiken som leder
till anslutningspunkten för det kommunala dagvattensystemet i nordväst, se Figur 5-1.
Reningen av områdets dagvatten åstadkoms genom att skelettjordar och makadamdiken
fördröjer dagvattnet, vilket resulterar i en sedimentation av partiklar. Resultat från forskning
på makadammagasins reningskapacitet har visat på över 80 % för suspenderad substans och
mellan 50 – 80 % för metaller (Nilsson, 2013). Det finns lite forskning på dagvattnets
reningsgrad för rening med skelettjordar, men skelettjordar bedöms ha en liknande
reningsgrad som makadammagasin, möjligen något bättre gällande näringsämnen då det finns
mer växtlighet som kan förbruka näringsämnen.
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Figur 5-1. Förslag på placeringar av lösningsförslagen. Områden som föreslås anläggas
med skelettjordar är snedstreckade, plats för möjlig oljeavskiljare och sandfilter är markerad
med en rutad cirkel, svack/makadamdiken är markerade med en mörkbrun linje och förslag
på flödesriktningar är markerade med pilar.
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5.2 Gårdsytor
På gårdsytorna bör hårdgjorda ytor undvikas till förmån för gröna ytor. De gröna ytorna kan
utformas som till exempel växtbäddar, trädplanteringar och gräsytor, se grönfärgade ytor i
Figur 5-1, Figur 3-3, Tabell 4-1 och Tabell 4-2.
Dessa installationer kan vara till stor nytta i dagvattenhanteringen genom att de fördröjer
nederbörd, förbrukar en del av dagvattnet genom transpiration och renar dagvattnet.
Trädplanteringar är fördelaktigt eftersom träd binder och förbrukar stora mängder vatten, och
regnvatten fördröjs 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 – 60 centimeter.
Skelettjorden kan företrädelsevis anläggas med Leca-kulor (porösa lerkulor med hög
porositet), alternativt singel eller makadam, vilket möjliggör en fördröjande effekt och viss
reningseffekt samtidigt som träd, buskar och annan växtlighet inte torkar ut vid perioder med
små nederbördsmängder.
Skelettjordar kan utformas på många olika sätt. I Figur 5-2 nedan visas ett exempel på en
skelettjord för trädplantering anlagd i gatumiljö. I aktuellt kvarter kommer det att finnas
byggnadstekniska begränsningar beroende på ytliga berglägen och därmed kan det bli svårare
att anlägga djupa skelettjordar för större träd inom vissa delar av kvarteret. Däremot kan
mindre träd, buskar, rabatter och gräsytor anläggas för att skapa en rik och funktionell
gårdsmiljö.

Figur 5-2. Exempel på skelettjordskonstruktion vid trädplantering(Svenskt Vatten P105,
2011).
Olika typer och storlekar av Leca-kulor har olika porositet. I följande exempel har 40 %
porositet och 30 centimeter djupa skelettjordar använts på de 2 243 m² stora gårdsytorna
(grönyta) för att illustrera ett möjligt scenario. Vid anläggandet av en skelettjordskonstruktion
som beskrivet ovan skulle ett fördröjningsmagasin på 269 m3 kunna skapas i området, vilket
överskrider behoven på 58 m³ om hela områdets dagvatten leds in på ytorna. Detta medför att
tillskottet till det kommunala dagvattensystemet kan minskas markant.
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Skelettjorden anläggs med bräddavlopp till det lokala dagvattennätet för bortledning av
överskottsvatten.
Undvik kantstenar, då dessa leder dagvatten i kanaler i stället för att låta dagvatten spridas ut
från de hårdgjorda delarna av gårdsytorna till grönytorna.

5.3 Takyta
Takytorna (rödfärgade ytor i Figur 5-1, Figur 3-3, Tabell 4-1 och Tabell 4-2) är totalt 1 825
m² och beräknas ge ett dagvattenflöde på cirka 45 liter/sekund vid ett dimensionerande 10årsregn med 10 minuters varaktighet. Detta ger en volym på drygt 27 m³ som föreslås rinna av
till omgivande grönytor.
Dagvatten från takytor bör först och främst ledas till grönytor (2 243 m²). De jordlager som
underlagrar grönytor ska bestå av porösa fyllnadsmassor (skelettjordar) som singel och
makadam som kan fördröja dagvattenvolymerna, se Kapitel 5.2 för beskrivning av
dagvattenlösning och Figur 5-1 för placering av dagvattenlösning. Stuprör bör i möjligaste
mån förses med utkastare som sprider dagvatten på grönytor och i planteringar, se
exempellösning i Figur 5-2.

Figur 5-3. Sektionsskiss på lösningsförslag för infiltration av takdagvatten (Svenskt Vatten
P105, 2011).

5.4 Väg, gång- och cykelbana och parkering
Ytorna för bil-, gång- och cykeltrafik förutsätts vara hårdgjorda med asfalt, se blå, mörkblå
och turkos ytor i Figur 5-1, Figur 3-3, Tabell 4-1 och Tabell 4-2.
Ytorna är totalt 4 011 m² och beräknas ge ett dagvattenflöde på cirka 88 liter/sekund vid ett
dimensionerande 10-årsregn med 10 minuters varaktighet som föreslås rinna av till ett anlagt
makadamdike.
Mellan cykelbanan och parkeringsplatserna 8 – 29 längs kvartersvägen, samt mellan
Frihetsvägen och parkeringsplatserna 1 – 7 föreslås att ett makadamdike anläggs för att samla
upp vatten från vägytor och parkeringsplatser, se Figur 5-1 för placering av dagvattenlösning.
Makadamdiket, se exempel i Figur 5-4, är flackt och gräsbeklätt med en magasineringsskål
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under diket, vilket gör att det bidrar med både fördröjning och rening av dagvatten.
Magasinsvolymen utgörs av porvolymen i makadamen, vilken är cirka 30 %. För att inte
blanda det förorenade dagvattnet från omgivande jord avskärmas makadamdiket med en
geotextil. Vattnet från dessa diken samlas upp i områdets nordvästra hörn för att passera oljeoch sandfilter innan det kopplas på dagvattensystemet.
Det är viktigt att planera höjdsättningen av området så att allt vatten samlas upp i
makadamdikena. Makadamdikena ska vara nedsänkta i förhållande till omgivningen och inga
hinder i form av till exempel kantstenar får finnas mellan vägen, eller parkeringen, och
makadamdiket.

Figur 5-4. Sektionsskiss med infiltrationsstråk bestående av makadamfyllt svackdike med
dräneringsledning i dikesbotten (Svenskt Vatten P105, 2011).
Om ett makadamdike anläggs med ett makadammagasin på 2 × 1 × 100 meter skapas ett
fördröjningsmagasin på cirka 60 m3, vilket är tillräckligt för att fördröja områdets dagvatten
så att inte kommunens flödeskrav överskrids.
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