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1

SAMMANFATTNING

Barkarbystaden II planeras inom ett område som är utsatt för
översvämningar och åtgärder behöver vidtas för att möjliggöra bebyggelse
här. Recipienten Bällstaån är samtidigt starkt påverkad av föroreningar och
övergödande ämnen. För att exploateringen ska anses vara genomförbar är
det därför viktigt att dagvattenhanteringen utformas på ett tillfredsställande
vis i samband med utbyggnaden.
Bällstaån kommer att öppnas upp och ledas ytligt genom området.
Vattendraget gestaltas som en del i ett parkstråk genom den framtida
bebyggelsen. Vid höga nivåer i Bällstaån sker avledning också via en större
kulvert vilket begränsar översvämningsrisken i samband med extrema
flöden. Kulverten ansluter till Veddestabäcken som ansluter till Bällstaån i
områdets sydöstra del. Marknivåerna i området anpassas till de vattennivåer
som kan förutses.
Förslag till dagvattenåtgärder
Utredningen beskriver förslag på åtgärder som uppfyller de krav på flödesfördröjning och begränsning/rening av föroreningar som gäller för området.
Övergripande principer är att begränsa uppkomsten av dagvatten, fördröja
flöden och skapa rening.
För kvartersmark föreslås gröna tak samt rening och fördröjning av dagvatten i upphöjda växtbäddar kompletterat med rening och fördröjning av
överskottsvatten och dagvatten från gårdsytor i lägre delar av gårdsmarken
innan utlopp till recipient. För kvarter som saknar gårdsmark har ytor för
kompletterande reningsåtgärder pekats ut.
Dagvatten från öppna parkeringsytor renas i vegetationsklädda svackdiken
eller annan vegetationsyta och kompletteras med uppsamling av överskottsvatten samt samlad rening i oljeavskiljare innan utlopp till ån.
Från gatumark leds dagvatten till växtbäddar eller skelettjordsplanteringar
innan avledning till recipient. Även dessa lösningar utformas så de har en
flödesfördröjande funktion. För Veddestabron saknas utrymme för vegetationslösningar och dagvatten från bron föreslås samlas upp i avsättningsmagasin som kan rymmas i det östra brofästet. Eventuellt kan detta dagvatten renas ytterligare genom avledning till Kyrkdammen. Detta behöver
emellertid utredas närmare.
Förutsättningar bedöms finnas att avleda dagvatten från torgytorna till
växtbäddar och skelettjordar. Ytorna under Veddestabron kommer inte att
generera några större dagvattenmängder då broplanet tar emot den största
delen av nederbörden.
Risk för översvämning
Risken för översvämning har utretts i en separat studie (DHI 2015). Marknivåerna inom BSII har därefter anpassats till de vattennivåer som beräknas
kunna uppträda. Kontrollberäkningar (DHI 2016) visar att med föreslagen
utformning av kanal och förbiledning, samt planerad bebyggelse kommer
vattennivån vid ett s.k. beräknat högsta flöden (BHF) att stiga till +10,4 till +
10,5. Med en höjning av dagens marknivåer (från mellan +8,5 och +10,0)
upp till +10,8 eller högre, innebär det att en extrem situation inte väntas leda
till allvarliga konsekvenser inom planområdet.
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Konsekvenserna utanför planområdet har studerats med och utan en
exploatering av Barkarbystaden II (DHI 2016). Resultaten visar att lokalt sker
en viss försämring uppströms planområdet, men att nedströms
kommungränsen är effekten i samband med ett beräknat högsta flöde
mycket liten eller ingen.
Fördröjning av dagvattenflöden
Tekniska system dimensioneras för nederbörd motsvarande ett nederbördstillfälle med 10 års statistisk återkomsttid. I beräkningarna tas även hänsyn
till förväntad framtida ökad nederbördsintensitet (klimatfaktor 1,2). I detta fall
beräknas vattennivåerna stiga till +9,1 till +9,4. Beräkningarna förutsätter att
fördröjningsåtgärder utförs på befintliga dagvattensystem uppströms
Barkarbystaden II, samt att flödet från Barkarbystaden II begränsas till 20 l/s
och ha reducerad area. Detta krav är högre än kravet i kommunens
dagvattenriktlinjer som föreskriver max 30/s och ha.
För att åstadkomma denna fördröjning (20 l/s, ha) krävs en effektiv magasinvolym på totalt 2 400 m³. Utredningen visar att med föreslagna åtgärder kan
en volym motsvarande 3 500 m³ uppnås. Utöver detta finns åtgärder som ger
ytterligare fördröjningsvolym, men som inte medräknats vilket ger ytterligare
marginal.
Begränsning av föroreningsbelastning
Ur recipientsynpunkt är begränsning av fosfor den viktigaste målsättningen.
Fosfor bidrar till övergödningsproblematiken och det finns ett upprättat beting
för att minska fosforbelastningen på Bällstaån.
Även med föreslagna dagvattenåtgärder kan en ökning av fosforbelastningen
förväntas från den nya bebyggelsen. Det är därför nödvändigt med ytterligare
åtgärder. En dammanläggning i ån i områdets sydöstra del tillsammans med
effekten av att öppna upp nuvarande kulvertering bedöms med god marginal
kompensera för de negativa effekterna.
Miljökvalitetsnormer
De föreslagna åtgärderna innebär att såväl fosfor som mängden av övriga
föroreningar som beräknas öka från Barkarbystaden II, kan reduceras till
nivåer under nuläget. I och med att såväl mängder och halter minskar
innebär det att planen inte försvårar arbetet att uppnå miljökvalitetsnormerna.
Genom att leda Bällstaån i öppen fåra kommer även andra kriterier som
ingår i bedömningen av miljökvalitetsnormerna att gynnas. De biologiska
värdena kommer att öka, morfologin förbättras liksom vattendragets
konnektivitet.
Riktvärden för dagvatten
Med föreslagna kompensationsåtgärder torde de riktvärden för dagvattenutsläpp som kommunen upprättat för halter i dagvatten som avleds till
Bällstaån beräknas kunna uppfyllas utan svårighet.
Säkerställande av åtgärdernas genomförande
Plankartan kommer att säkerställa att tillgängliga ytor finns för föreslagna
åtgärder, planbestämmelser kommer även att formuleras så de föreskrivna
fördröjningsvolymerna regleras. I exploateringsavtal kommer dagvattenåtgärderna att preciseras mer i detalj, och genom att tillämpa grönytefaktor
skapas ytterligare incitament att åstadkomma en god planering av bebyggelsen ur dagvattensynpunkt.
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2

BAKGRUND OCH SYFTE

Järfälla kommun arbetar med planeringen för den andra etappen av den nya
stadsdelen Barkarbystaden (Barkarbystaden II). Stadsdelen planeras utefter
en översvämningsutsatt del längs Bällstaån och med anledning av detta har
en rad olika utredningar genomförts och skyddsåtgärder föreslagits. En
samrådshandling (2014-09-25) har tagits fram för den nya detaljplanen och
synpunkter har inkommit från Länsstyrelsen och andra intressenter. Många
av synpunkterna berör vattenrelaterade frågeställningar.
Som en del i utvecklingen av området kommer Bällstaån att ges ny
utformning, och detta liksom de anläggningsåtgärder som behöver utföras
inom vattenområdet utgör vattenverksamhet som ska prövas enligt
Miljöbalken. Ett samråd har genomförts inför kommande tillståndsprövning.
Yttranden som berör dag- och grundvatten har inkommit även i detta ärende.
Inför det kvarstående arbetet har det bedömts nödvändigt att genomföra en
heltäckande dagvattenutredning för planområdet. Arbetet utgår från bland
annat tidigare utförda dagvattenutredningar som på olika sätt berör
planområdet (Sweco, Tyréns, WSP), tidigare utförd och därefter
kompletterad hydraulisk modellering av Bällstaån (DHI 2014, 2015, 2016),
framtaget gestaltningsförslag för å-rummet genom området (WSP), samt
övriga underlagsrapporter för detaljplanen och ansökan för
vattenverksamhet.
Området är problematiskt sett ur hydrologisk synvinkel vilket även flera
remissinstanser påtalat i sina samrådsyttranden. Länsstyrelsen pekar ut
översvämningsfrågorna för den planerade bebyggelsen, medan Trafikverket i
sitt yttrande uppmärksammar framtida flödesförhållanden i trummor under
Mälarbanan och E18. Stockholms Vatten lyfter fram risken för hur
översvämningssituationen påverkas längre nedströms längs Bällstaån.
Komplexiteten ökar dessutom till följd av samordning med andra parallellt
pågående projekt i närområdet som utbyggnad av Mälarbanan och
anläggande av en ny tunnelbaneentré, uppförande av Veddestabron över
E18 och Mälarbanan.
Dagvattenutredningen behöver därför även omfatta dessa aspekter, och
samordning krävs med aktuella projektägare.
Rapporten syftar till att utgöra ett underlag för detaljplan och för plan-MKB,
liksom underlag för ansökan om tillstånd för vattenverksamhet med
tillhörande teknisk beskrivning och MKB.
Viktiga frågeställningar som utredningen belyser är vilka dagvattenlösningar
som kan vara lämpliga, och vilka konsekvenser planen får för Bällstaån både
med avseende näringsämnesbelastning och flödesbelastning. Påverkan på
miljökvalitetsnormer bedöms både på huvudnivå samt för underliggande
kvalitetsfaktorer. Andra viktiga frågeställningar som utredningen omfattar är
områdets höjdsättning och risken för översvämning.
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3

FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1

OMRÅDESBESKRIVNING

Planområdet Barkarbystaden II är beläget i sydöstra delen av Järfälla
kommun nära gränsen mot Stockholms stad (Figur 1) mellan E18 och
Enköpingsvägen. Området ligger i anslutning till station Barkarby och består
av skog och naturmark med undantag för en tillfällig parkeringsyta i den östra
delen (Figur 2). Genom planområdet löper Bällstaån som delvis är
kulverterad.

Figur 1 Översiktskarta med planområdet markerat med rött. Karta från
www.viss.lansstyrelsen.se.

Planområdet är i nuläget oexploaterat men i den regionala utvecklingsplanen
ingår området i en av de utpekade viktiga regionala stadskärnorna. I området
planeras för en ny tunnelbanestation. I direkt anslutning till området ligger
Barkarbystaden etapp I och III där en liknande utveckling pågår eller
planeras. Utbyggnaden av Mälarbanan innebär att järnvägen förbi området
utvecklas, och station Barkarby flyttas och kopplingen mot Barkarbystaden II
förbättras.
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Området ligger centralt i Bällstaåns dalgång som här är vid och flack med
marknivåer som varierar mellan +8,5 och +10,0 m (RH 2000). I randzonerna
stiger marknivåerna mot ca +12 till +13 m (RH 2000).

Figur 2 Översiktskarta (flygfoto) (

Jorden består av gyttja ovan mäktiga lerlager, som vilar på friktionsjord ovan
berg. Ytjordskiktet består av mulljord bestående av högförmultnad torv med i
allmänhet en tjocklek av 0,1 – 0,2 m.
Den organiska jordens tjocklek varierar normalt mellan ca 1 och 4 m och
består ner till ca 1 m djup av brun gyttja och därunder av lerig gyttja och
gyttjig lera. Gränsen mellan torv och gyttja är oskarp liksom övergången från
gyttja till lera. Leran inklusive den organiska jordens tjocklek uppgår i utförda
undersökningspunkter till mellan ca 5 och 20 m.
Under leran finns friktionsjord som endast är sparsamt undersökt.
Uppgift om bergytans nivå saknas inom stora delar av området. I området för
den planerade Veddestabron (se Figur 7) varierar bergets nivå mellan ca +1
och -15.
Förekommande fyllning i området har varierande sammansättning och
mäktighet. Inom Veddestabrons entreprenadområde har, under vintern 2014,
ny sprängstensfyllning utlagts efter senast utförda undersökningar.
Grundvattnets trycknivå i moränen under leran ligger ungefär i områdets
nuvarande markyta.
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Figur 3. Jordartskarta med planområdets läge markerat i figuren (SGU, 2015).

3.2

BÄLLSTAÅN

Bällstaån sträcker sig från Järfälla till Stockholm och Sundbyberg och
mynnar i Bällstaviken i Mälaren. Många sträckor är kulverterade och ån är
kraftigt förorenad. Större delen av åns tillrinningsområde inom samtliga tre
kommuner utgörs av tätortsbebyggelse och vattnet i ån är därför starkt
präglat av dagvatten.

Figur 4. Avrinningsområde för Bällstaån, med tydliggörande av Barkarbystaden II.
(VISS, 2015).
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Detta innebär bland annat att ån kännetecknas av snabba flödesförändringar
i samband med nederbörd, vilket bidrar till att flera delsträckor av ån är
översvämningsdrabbade.
I Figur 5 nedan redovisas de ytor som avvattnas via olika dagvattensystem
inom Järfälla kommun. Huvuddelen av dagvattentillrinningen till Bällstaån
sker uppströms Barkarbystaden II, men ett betydande tillflöde sker från
sydväst via Veddestabäcken som ansluter till huvudfåran inom planområdet.
Tillskottet från Veddestabäcken utgör ungefär en tredjedel av det samlade
flödet ut från planområdet.

Figur 5. Delavrinningsområden till Bällstaån inom Järfälla kommun. Planområdets
läge indikerat med svart/gul ring. Källa: Järfälla kommun.

Inom planområdet är åns tidigare sträckning ersatt med en kulvert som följer
E18. Kulverten ansluter till Veddestabäcken som i ett gemensamt dike rinner
ut i Bällstaån.
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Figur 6 Bällstaån och Veddestabäckens nuvarande sträckning. Kulvererade delar
framgår.

3.2.1 Status och miljökvalitetsnormer
Det finns fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga vattenförekomster i Sverige. Bällstaån är en av Vattenmyndigheten definierad vattenförekomst. Alla ytvattenförekomster är statusklassade med avseende på
ekologisk respektive kemisk status, och MKN finns beslutade som anger
vilken status vattenförekomsten ska uppnå samt ett årtal då MKN ska vara
uppnådd.
Miljökvalitetsnormerna för ytvatten omfattar ekologisk och kemisk
ytvattenstatus. Den ekologiska statusen bedöms på en femgradig skala: hög,
god, måttlig, otillfredsställande och dålig medan kemisk ytvattenstatus har
två klasser: god eller uppnår ej god.
Den ekologiska statusen för Bällstaån fastställdes 2009 som dålig, och den
kemiska statusen som god (exklusive kvicksilverföroreningar). Kvalitetskravet är att god ekologisk status ska uppnås till 2021. I senare arbetsmaterial från Vattenmyndigheten1 har förslag till nya statusbedömningar och
MKN tagits fram, se tabeller nedan.

1

Enligt förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön ska åtgärdsprogram
tas fram av Vattenmyndigheterna och fastställas för perioden 2016-2021 senast 22
december 2015. I vissa fall ska dock regeringen ges möjlighet att pröva ett förslag till
åtgärdsprogram, vilket aktualiserats denna gång Regeringen har därför beslutat att
de åtgärdsprogram som avser perioden 2009–2015 ska fortsätta att gälla i de delar
som åtgärderna ännu är aktuella till dess att en ny omprövning har skett av förslagen
till åtgärdsprogram för 2016–2021. De tidigare MKN fortsätter att gälla tills nya
beslutas, vilket kommer att göras i samband med att åtgärdsprogrammen beslutas.
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Tabell 1. Sammanfattning av Bällstaåns status och miljökvalitetsnormer. Källa:
www.viss.lst.se
Vattenförekomst
Bällstaån

Ekologisk
status

Miljökvalitetsnorm

Kemisk status
(exkl kvicksilver)

Miljökvalitets-norm

Fastställd 2009

Dålig
status

God ekologisk
status 2021

God kemisk
ytvatten-status

God kemisk
ytvattenstatus* 2015

Preliminär 2015

Otillfredss
tällande

God ekologisk
status 2027

Uppnår ej
god kemisk
ytvatten-status

God kemisk
ytvattensstatus
(med undantag**)

* Med undantag för kvicksilver och kvicksilverföroreningar
** Med undantag för kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter
vilka överskrids i samtliga svenska vattendrag. För halterna av Benso(b)fluoranten
och Benso(g,h,i)perylen gäller tidsundantag till 2021 för att uppnå att God kemisk
status.

Den främsta orsaken att god ekologisk status inte uppnås är övergödning,
indikerat av höga halter av klorofyll och näringsämnen. Påverkan domineras
av utsläpp från vägar och urbana miljöer, som beräknas bidra med ca 70
procent av den totala fosforbelastningen inom Bällstaåns avrinningsområde.
För att uppnå god status med avseende på övergödning behöver den totala
fosforbelastningen minska med ca 67 procent av dagens belastning, dvs
motsvarande ungefär hela nuvarande bidraget från dagvatten.
Fosforbelastningen är även starkt knuten till erosion och grumling2.
Andra förhållanden i Bällstaån som också bidrar till att MKN för ekologisk
status inte uppfylls är förändrade habitat genom fysisk påverkan. Där
bedöms bland annat av graden av mänsklig påverkan på flödesmönstren
samt hur vattendragets geometri och strandzonens utformning avviker från
den naturliga morfologin. Dessutom görs en bedömning av vattendragets
konnektivitet, dvs om det förekommer vandringshinder för olika arter.
Bällstaån är i behov av att återställa en mer naturlig fåra (meandrande) med
ändrat djup och breddförhållande, utplacering av död ved, block och grus
och skapande av mer varierade kantzoner. Stora delar av Bällstaån är
kulverterad, hur detta påverkar MKN har inte bedömts, men generellt sett
förbättras de biologiska värdena om kulverteringar kan öppnas upp.
För kemisk status ligger nivåerna för kvicksilver och kvicksilverföreningar,
bromerad difenyleter, benso(b)fluoranten och benso(g,h,i)perylen över
gränsen för god status. Förslaget till ny miljökvalitetsnorm är satt till god
kemisk status med undantag för kvicksilver och kvicksilverföreningar samt
bromerad difenyleter vilka överskrids i samtliga svenska vattendrag. För
halterna av benso(b)fluoranten och benso(g,h,i)perylen gäller tidsundantag
till 2021 för att uppnå att god kemisk status

2

källa VISS, http://www.viss.lansstyrelsen.se/ samt Åtgärdsprogram för
Fiskarfjärdens, Riddarfjärdens, Ulvsundasjöns och Årstavikens närområden –
samrådsmaterial. Vattenmyndigheten Norra Östersjön. 2015.
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När det gäller miljögifter behöver halterna av Benso(b)fluoranten,
Benso(g,h,i)perylen samt ammoniak och zink minska för att uppnå MKN för
kemisk status. Källorna till dessa föroreningar är inte fullt klarlagda. Halten av
koppar och di-(2 ethylhexyl)ftalat (DEHP) är i närheten för att god kemisk
eller ekologisk status inte ska uppnås. 3
Det finns bestämmelser om att en åtgärd (verksamhet, detaljplan) inte får
leda till en försämrad vattenstatus. Detta tolkas i en EU-dom från sommaren
2015 att en enskild kvalitetsfaktor inte får ändras till en lägre statusklass,
oberoende av om det påverkar den övergripande statusbedömningen eller
inte. Av undersökningarna ovan kan man dra slutsatsen att från
dagvattensynpunkt är det koppar som i första hand ligger i riskzonen att
strida mot icke-försämringskravet.

3.2.2 Flöden och vattennivåer
DHI har på uppdrag av Stockholm Vatten upprättat en beräkningsmodell
(2007) för Bällstaåns nedströms Järfälla. 2011 utvecklades modellen med
huvudledningar för dagvatten och högupplöst höjddata för delarna inom
Järfälla kommun. I den kompletterande utredningen undersöktes hur 10-,
50- och 100-årsflöden påverkar dagvattennät och vilka översvämningar som
kan förväntas inom Järfälla kommun idag och i framtiden.
Under 2014 lades ny information in modellen för bland annat nya
exploateringsområden och dikesutgrävningar (DHI 2014) liksom den nya
utformningen av ån genom Barkarbystaden II. Utredningen är en detaljerad
översvämningskartering som omfattar planområdet och dess omgivning.
Modellen tar hänsyn till både ledningsnätets funktion och ytlig avrinning på
markytan, och hur dessa samverkar. Beräkningarna utfördes med
klimatfaktor 1,2 för framtida nederbörd. Situationen vid 10-, 50- och 100årsflöden samt beräknat högsta flöde (BHF) utreddes. Ett förslag på
tvärsektion för ån redovisades.
En kompletterande översvämningsutredning redovisades i november 2015. I
denna utredning har modellen uppdaterats med de planerade och kända
förändringar av avrinningsförhållandena inom avrinningsområdet som kan
tänkas ha effekt på förhållandena i Barkarbystaden II. Därefter har
uppdaterade resultat tagits fram för:
·
·
·

Hydraulisk area för Bällstaån genom Barkarbystaden II vid ett
framtida 10-årsregn
Maximala dämningsnivåer i Bällstaån och omkringliggande områden
vid ett beräknat högsta flöde (BHF) samt vid ett framtida 10-års
respektive 100-årsregn
Maximal utbredning av översvämningar i samband med beräknat
högsta flöde (BHF) samt ett framtida 10-års respektive 100-årsregn

Beräkningar har genomförts för två alternativa scenarier, dels full utbyggnad
av framtida fördröjningsmagasin i befintligt ledningsnät (ca 61 000 m³), i
enlighet med vad som redovisats i rapporten ”Fördröjningsvolymer i Järfälla
inom Bällstaåns avrinningsområde”, DHI 2015), dels en utbyggnad
motsvarande 50 procent av fördröjningsvolymen (ca 30 500 m³).

3

Källa VISS, http://www.viss.lansstyrelsen.se/ samt Överakning av miljögifter i
Bällstaån 2011-2012. Bällstaåns kemiska och ekologiska status med avseende på
miljögifter. Fakta 2014:6. Länsstyrelsen Stockholm.
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I beräkningarna har förutsatts en flödesbegränsning för dagvatten från
Barkarbystaden II motsvarande 20 l/s och ha reducerad area. För ytterligare
detaljer kring utfört modelleringsarbete hänvisas till respektive utredning.
Beräkningarna visar att vid 10-årsregnet stiger vattennivån i Bällstaån genom
Barkarbystaden II till mellan +9,1 och +9,4 samt vid BHF till mellan +10,4 och
+10,5 m (nivåer i RH 2000).
Med utgångspunkt från dessa resultat har beslutats att marknivåer inom
kvartersmark blir ca + 10,8 (RH 2000), och därmed kan risken för
översvämning av planerad bebyggelse minimeras. I samband med BHF kan
mindre marköversvämningar inträffa men framkomlighet för räddningsfordon
kan säkerställas.
Vid långvariga torrperioder upphör flödet nästan helt i ån, och lägsta
vattennivå är mellan nivån +7,31 och +7,81 (som är bottennivån för
trummorna under E18, nedströms respektive uppströms planområdet).
Utredningen som presenterades i mars 2016 har kompletterats med en
analys av risken för översvämning med hänsyn till tunnelbaneutbyggnaden, I
förutsättningarna har framtida marknivåer inom Barkarbystaden II justerats
till +10,8. Beräkningar har utförts för 10- års,- och100-årsflöde samt BHF.

3.3

KRAV PÅ FRAMTIDA DAGVATTENHANTERING
INOM BARKARBYSTADEN II

Järfälla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering (2016)
Järfälla kommun har tagit fram nya riktlinjer som bland annat syftar till att
uppnå god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag samt att
bebyggda områden inte ska drabbas av skador vid översvämningar.
Utgångspunkten är att miljökvalitetsnormerna för vatten ska uppnås och
belastningen på vattendragen inte öka trots att kommunen växer.
·
·
·
·
·

Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som möjligt
Dagvatten ska inte medföra att recipientens status försämras eller att
gällande miljökvalitetsnormer inte uppnås.
Dagvatten ska omhändertas så det inte riskerar att orsaka
översvämningar av nedströms liggande områden
Dagvatten ska utgöra en positiv resurs i landskapet
Dagvatten ska avledas skiljt från spillvatten

Riktlinjerna syftar till att på ett ännu tydligare sätt ta hänsyn till de
förhållanden och utmaningar som finns i kommunen och innehåller
recipientspecifika riktvärden för dagvattnets föroreningsinnehåll och krav på
flödesbegränsningar. Riktvärden för dagvatten som avleds till Bällstaån
redovisas i Tabell 2.
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Tabell 2 Riktvärden för dagvattenutsläpp till Bällstaån enligt Järfälla kommuns
riktlinjer för dagvattenhantering.
Riktvärden för dagvatten, Bällstaån
Totalfosfor (μg/l)

80

Suspenderad substans (mg/l)

40

Oljeindex (mg/l)

0,5

BaP (μg/l)

0,05

Pb (μg/l)

3,0

Cd (μg/l)

0,3

Hg (μg/l)

0,04

Cu (μg/l)

9,0

Zn (μg/l)

15

Ni (μg/l)

6,0

Cr (μg/l)

8,0

Riktlinjerna innehåller krav på fördröjning för de olika recipienterna i
kommunen. För Bällstaån föreskrivs ett maximalt flöde vid 10-årsregn på 70
l/s, ha vid tomtgräns samt 30 l/s, ha vid planområdesgräns. Lokalt kan
hårdare krav vara nödvändiga.
Områdesspecifika krav för Barkarbystaden II
Med utgångspunkt från områdets närhet till Bällstaån och områdets utsatthet
för översvämning har planeringsarbetet utgått från att dagvattenflödena till
Bällstån ska begränsas till 20 l/s, ha reducerad area i samband med ett 10årsregn och en klimatfaktor 1,2. Detta fördröjningskrav motsvarar de
beräkningsförutsättningar som översvämnngsmodelleringen utgått från.
Kravet är hårdare än riktlinjerna. För att uppnå detta ska magasinvolymer
skapas motsvarande ca 25 mm nederbörd. För en tätare bebyggelse
motsvarar det ca 150-190 m³ per ha stadsbebyggelse (avrinningskoefficient
0,6 -0,75). Det är regn med mellan 45-60 minuters varaktighet som är
styrande för vilken magasinvolym som erfordras.
Grönytefaktor
Järfälla kommun utarbetar en s.k. grönytefaktor (GYF) för Barkarbystaden.
GYF är ett planeringsverktyg som bidrar till att styra utformningen av
utemiljön mot ökad grönska, klimatanpassning och biologisk mångfald. GYF
beräknas utifrån ett antal poängsatta faktorer kopplade till olika ytor. Ytorna
ska vara utformade efter vissa uppställda krav. Utöver detta så tilldelas
tilläggsfaktorer som är kopplade till mer funktionella egenskaper bl.a.
dagvattenrening och fördröjning. Det aktuella området (kvarteret) ska samlat
uppnå kravet t.ex. GYF 0,6. Krav på GYF kommer att ställas via detaljplan
och exploateringsavtal.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Den planerade bebyggelsen får inte medföra att möjligheterna att uppnå
fastställda MKN försvåras. Det innebär att mängden föroreningar inte får öka,
utan helst ska dessa minskas.
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Statusbedömningarna baseras på ett flertal olika bedömningsparametrar,
varav vissa är mer utslagsgivande än andra. För respektive recipient lyfts
vissa föroreningsproblem fram av Vattenmyndigheten som mer
problematiska än andra, och det är därför naturligt att åtgärdsarbetet
fokuseras mot dessa ämnen. Man har i bedömningen av tidigare
planärenden ansett att om de mest kritiska föroreningarna minskar kan man
acceptera en försämring för någon/några andra parametrar. I en EU-dom har
det nyligen (sommaren 2015) fastslagits att ingen enskild underparameter får
försämras utan att det innebär att åtgärden/verksamheten strider mot MKN.
Yttranden från samrådet
Samrådsyttranden har lämnats både för planförslaget och den pågående
tillståndsansökan för vattenverksamhet som krävs för den ny åsträckningen
genom Barkarbystaden. Ett antal yttranden har inkommit som berör vatten
och dagvattenfrågorna.
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen påpekar att området är översvämningsdrabbat och risker och
konsekvenser behöver beaktas såväl uppström som nedströms planområdet.
I sitt yttrande poängterar man att åtgärder för att uppnå MKN ska behandlas
på ett tydligt och konkret sätt.
Man poängterar även att tekniska lösningar ska ta hänsyn till förväntade
klimatförändringar, och en tydligare redovisning av hur dagvattenåtgärder
och dagvattensystem ska utformas, liksom vilka åtgärder som ska vidtas och
hur genomförandet kan säkerställas.
Trafikverket
Trafikverket påpekar i sitt yttrande över tillståndsprövningen av
vattenverksamhet att stabilitetsfrågorna behöver utredas avseende
uppfyllnad och schaktning i närheten av E18 liksom för planerade
kulverteringsarbeten. Man efterlyser också ett klargörande av hur flöden och
nivåer påverkas för de tre rörbroar som finns under E18/järnvägen.
Stockholm Vatten AB
I sitt remissvar avseende tillståndsprövning för vattenverksamhet framhåller
SVAB att det är viktigt att beakta övriga planerade förändringar inom
avrinningsområdet som kan påverka risk och konsekvenser för
översvämning. Man nämner breddning av E18, Mälarbanans nya spår,
Barkarby station, kommande exploateringar inom Veddesta/Veddestabäcken
liksom Stockholmsporten. Slutsatsen är att den sammantagna effekten av
kommande exploateringar inte får öka risken för översvämningar i andra
delar av avrinningsområdet längre nedströms, och att det är viktigt att alla
möjliga åtgärder inom avrinningsområdet utförs. Särskilt nämns
utjämningsmagasin uppströms Barkarbystaden II och ytterligare
utjämning/fördröjning av flöden från Barkarbystaden II och Barkarbystaden
liksom från Stockholmsporten.
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4

PLANERAD FÖRÄNDRING

4.1

NY BEBYGGELSE

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av stadsbebyggelse inom ett
delområde av den blivande Barkarbystaden. Inom det ca 15 ha stora
området planeras för ca 1 200 bostäder och verksamhetslokaler omfattande
ca 100 000 m² BTA varav ca 50 000 m² utgör utbildningsverksamhet och
kontorsverksamheter. Centrumverksamheter planeras i kvarteren med
verksamhetslokaler närmast Veddestabron, men också i bostadskvarterens
bottenvåningar.

Figur 7 Illustrationsskiss över planförslaget. Järfälla kommun 2016-05-10. Bällstaån
markerad heldragen blå linje, planerad kulvert för höga flöden markerad med
streckad blå linje. Veddestabron är brunmarkerad.

4.2

NY UTFORMNING AV BÄLLSTAÅN

Den idag delvis kulverterade Bällstaån öppnas upp och ges en ny sträckning
och geometri längs ett långsmalt torg- och parkrum i områdets centrala delar.
Den nya ån utformas för att både vara en attraktiv parkmiljö och samtidigt
kunna fungera vid de varierande flödesförhållanden som förekommer.
Veddestabäcken ansluter från väster via befintlig kulvert under E18. Bäckens
läge justeras något men ansluter till huvudfåran på samma sätt som i dag.
Även här skapas en parkmiljö kring vattendraget.
För att skydda bebyggelsen från översvämning vid kraftigare, mer sällan
förekommande, flöden kommer ett biflöde längs med E18 att avleda delar av
flödet vid situationer som överstiger 10-årsflödet. Biflödet ansluter till
Veddestabäcken och därefter till Bällstaåns huvudfåra. Se Figur 7.
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4.3

HÖJDSÄTTNING AV NY BEBYGGELSE

Området är låglänt med nuvarande marknivåer som varierar kring +8,5 till
+10,0 m (RH 2000). För att begränsa risken för framtida översvämningar från
ån kommer marken inom Barkarbystaden II att höjas genom markutfyllnad.
Nya marknivåer kommer att variera mellan ca +10,5 och + 10,8 (RH 2000).
Dessa nivåer innebär att det endast kommer att ske mindre
marköversvämning i samband med BHF och framkomlighet för
räddningsfordon kan säkerställas. Beräknade vattennivåer nivåer vid BHF är
+10,4 till +10,5 m.

5

DAGVATTENFLÖDEN OCH
FÖRORENINGAR

5.1

FÖRÄNDRINGAR OM INGA SÄRSKILDA
ÅTGÄRDER GENOMFÖRS

Avrinningen från nuvarande och framtida markanvändning inom föreslaget
detaljplaneområde har beräknats. Som underlag för den framtida
markanvändningen har underlag (2016-02-09) använts. Vedertagna
schabloner avseende avrinningskoefficienter och föroreningsinnehåll i
dagvatten har legat till grund för beräkningarna (Svenskt Vatten P90,
StormTac 2015).
Tabell 3. Markanvändning och flöden innan exploatering
Markanvändning

Area
(ha)

Avrinningskoefficient

Reducerad
area (ha)

Årsflöde
3
(m )

Qdim
(l/s)

Qdimx1,2
(l/s)

Skog

2,70

0,05

0,14

859

31

37

Väg/parkering

1,10

0,35

0,39

2 449

88

105

Ängsmark

5,15

0,08

0,39

2 457

88

106

Våtmark

5,15

0,20

1,03

6 551

235

282

Vatten

0,10

1,00

0,10

636

23

27

SUMMA

14,2

2,0

12 951

464

557

Nuvarande markanvändning baseras på tidigare genomförd utredning av
Sweco (2014-08-25). För att kunna analysera hur föroreningsbelastningen
kommer att förändras så har markanvändningen innan exploatering
reviderats. Den yta som i Swecos utredning klassades som Naturmark (10,4
ha med avrinningskoefficient 0,05) har istället fördelats på marktyperna
Ängsmark och Våtmark och Vatten med tillhörande schablonhalter.
Årsavrinningen och föroreningsbelastningen har beräknats enligt angiven
markanvändning i Tabell 3. Framtida markanvändning och flöden redovisas i
Tabell 4.
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Tabell 4. Markanvändning och flöden efter exploatering(vid konventionell
dagvattenhantering, innan eventuella åtgärder).
Markanvändning

Area
(ha)

Avrinningskoefficient

Reducerad
area (ha)

Årsflöde
3
(m )

Qdim
(l/s)

Qdim x1,2
(l/s)

Takyta

4,77

0,9

4,29

27 288

978

1 174

Gårdsmark
(exkl takytor)

1,78

0,25

0,45

2 837

102

122

Lokalgata

3,04

0,80

2,43

15 483

555

666

Park

1,91

0,10

0,19

1 213

43

52

Vatten

0,20

1,00

0,20

1 272

46

55

Park/torg

0,57

0,35

0,20

1 269

45

55

Skolområdegårdsmark

0,25

0,60

0,15

954

34

41

Parkeringsytor/
lokalgataväg

0,76

0,85

0,65

4 109

147

177

Huvudgata

0,14

0,80

0,11

712

26

31

Bro

0,84

0,85

0,71

4 541

163

195

SUMMA

14,26

0,66

9,4

59 677

2 139

2 567

Beräkningarna visar att den reducerade arean ökar från ca 2,0 ha till ca 9,4
ha, vilket medför att dagvattenmängden ökar i motsvarande omfattning. (från
ca 13 000 m³/år till ca 60 000 m³/år.
Tabell 5. Föroreningsmängder (kg/år) före och efter exploatering före och efter
exploatering (vid konventionell dagvattenhantering, innan eventuella åtgärder).
Parameter

Nuläge

Efter
exploatering

Förändring

P

kg/år

2,5

10,6

+329%

N

kg/år

23

89

+282%

Pb

kg/år

0,14

0,44

+208%

Cu

kg/år

0,28

1,44

+412%

Zn

kg/år

0,7

7,4

+950%

Cd

kg/år

0,0035

0,0317

+810%

Cr

kg/år

0,06

0,29

+389%

Ni

kg/år

0,030

0,296

+885%

Hg

kg/år

0,0003

0,0020

+704%

SS

kg/år

611

3009

+392%

Olja

kg/år

5,2

15,0

+190%

Den tillkommande bebyggelsen och den förändrade markanvändningen
påverkar föroreningsmängderna, vilka enligt Tabell 5 kan förväntas öka med
mellan 200 och 950 procent. Beräkningarna visar att exploateringen ger
upphov till betydligt större mängder föroreningar och näringsämnen än i
nuläget, och det är nödvändigt att genomföra åtgärder i syfte att minska
föroreningsbelastningen på Bällstaån.
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6

METODER OCH ÅTGÄRDER

6.1

BEGRÄNSA UPPKOMSTEN AV DAGVATTEN

För att begränsa mängden dagvatten behöver bebyggelsen utformas så att
andelen hårdgjorda ytor blir så låg som möjlig. Detta kan göras genom att
undvika anläggande av hårdgjorda ytor som inte är nödvändiga och att
genom medvetna materialval maximera andelen genomsläppliga ytor.
Ett större inslag av parkmark, grönytor och vegetation bidrar till att minska
mängden dagvatten För att på ett mer strukturerat sätt uppmuntra detta
kommer man i Barkarbystaden II att tillämpa sk grönytefaktor vid planering
och byggande.
Grönytefaktorns syfte är att gynna och uppmuntra en gestaltning av
bebyggelsemiljön som stärker de biologiska värdena. Grönytefaktorn ger
poäng för utformning med grönska som gröna tak, grönska på mark,
växtbäddar på bjälklag och träd. Gröna ytor och träd fyller många olika
funktioner bland annat kan de bidra till en hållbar dagvattenhantering. I
grönytefaktorn för Barkarbystaden II ges därför tilläggspoäng för olika
lösningar som fördröjer och renar dagvatten.
För att säkerställa att uppkomsten av dagvatten begränsas och att erforderlig
rening och fördröjning sker vid byggande och i framtiden kommer behövliga
planbestämmelser att utformas.

6.1.1 Exempel på åtgärder
Infiltration
Lokalt omhändertagande genom infiltration till grundvatten är en åtgärd som
inte begränsar uppkomsten av dagvatten men som minskar behovet av
bortledning och avlastar flödesbelastningen på konventionella
dagvattensystem. Inom BSII är förutsättningarna ogynnsamma för infiltration
då naturliga jordlager inte är lämpliga och grundvattennivåerna är höga.
Genom att en omfattande markuppfyllnad är aktuell kan emellertid detta
utnyttjas för liknande lösningar. En förutsättning för att resultatet ska bli bra
är att fyllnadsmaterialet har lämpliga egenskaper. Materialet bör vara sand
eller finsand. Inblandning av grus och/eller krossmaterial är möjligt, men
inslaget av finkorniga silt- och lerfraktioner får inte vara stort. Möjligheten och
lämpligheten av denna metod påverkas av hur väl kontrollerade egenskaper
fyllnadsmassorna har.
Grövre material kan rymma stora vattenvolymer och bidra till en god
flödesfördröjning. Däremot sker inte motsvarande rening som vid infiltration i
naturliga jordar eller finare fraktioner.
Gröna tak
Dagvattenavrinningen från gröna tak är betydligt mindre än från
konventionella tak. Även för tunnare tak <50 mm substrattjocklek brukar man
räkna med en halverad avrinning sett över ett helår. Det är däremot viktigt att
systemen som tar emot dagvatten från gröna tak dimensioneras på
konventionellt vis, vid mer extrem nederbörd är avrinningen i princip identisk
med avrinningen från konventionella tak.
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Dagvattnets sammansättning från ett grönt tak skiljer sig från ett
konventionellt tak genom att framförallt halten näringsämnen är högre.
Eftersom avrunnen vattenvolym minskar motverkas detta och mängderna blir
därför totalt sett jämförbara. För flertalet övriga ämnen blir det däremot en
nettominskning sett över en längre period. Kunskapen om avrinningen från
gröna tak är dock fortfarande relativt begränsad och representativiteten i de
schablonvärden som finns är svårbedömd.
Genomsläppliga beläggningar
På ytor som behöver göras hårdgjorda och som inte är starkt trafikbelastade
kan avrinningen begränsas genom val av genomsläppliga markbeläggningar.
Det kan exempelvis vara grus, plattor, armerat gräs, filtrerande marksten
eller dränerande asfalt.
När det gäller trafikbelastade ytor finns risk för spill av oljeföroreningar och
bedömning måste göras av risken för vidare spridning till recipient, liksom
värdering av konsekvenserna.

6.2

FLÖDESFÖRDRÖJNING

Den tillkommande exploateringen av Barkarbystaden innebär att avrinningen
till Bällstaån ökar om inte flödesbegränsande åtgärder genomförs. DHI har i
sina flödesmodelleringar (2015) räknat på scenarion med olika grad av
fördröjningsåtgärder i övriga delar av kommunen. Inom Barkarbystaden har
en flödesfördröjning till 20 l/s, ha hårdgjord yta förutsatts vid 10-årsregn med
klimatfaktor. Detta kräver en utjämningsvolym motsvarande 25 mm
nederbörd. Med redovisade siffror i Tabell 4 erfordras totalt ca 2 400 m³
effektiv fördröjningsvolym inom Barkarbystaden II för att åstadkomma
önskad fördröjning.
DHI har utfört beräkningar för flödessituationer med 10 års statistisk
återkomsttid samt för ett s.k. högsta beräknat flöde (BHF). Resultaten
indikerar dämningsnivåer mellan +10,4 till +10,5m (RH 2000) vid BHF. Beslut
har fattats att höja mark-nivåerna i området till +10,8 inom kvartersmarken.
Lösningarna utformas för att fungera vid ett dimensionerande 10-årsregn.
För att funktionen ska kunna upprätthållas vid de vattennivåer som kan
förväntas uppträda i Bällstaån behöver höjdsättning av dagvattenlösningar
anpassas till dessa. Vid 10-årsregnet har vattennivåer i ån beräknats till
mellan +9,1 till +9,4 (DHI 2015, 2016).
Dagvattensystem som mynnar till Bällstaån dimensioneras så 10-årsregnet
kan avledas vid en dämningsnivå på +9,4 i utloppspunkten. Anläggningar
som kopplas till dagvattensystemen höjdsätts så de fungerar vid dessa
förhållanden. VA-huvudmannen meddelar nivå på anslutningspunkt till
allmänt system.
I samband med projektering görs kontrollberäkning att dämning över
marknivå inte sker vid 20-årsregn.
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6.2.1 Exempel på åtgärder
Ytliga fördröjningsmagasin
Med en genomtänkt höjdsättning kan platser skapas dit dagvatten leds,
samlas upp och avleds vidare, men över längre tid och med ett reducerad
flöde. Denna typ av magasin kan skapas i naturliga eller konstruerade
lågpunkter i terrängen och utföras som dammar eller översvämningsytor, ofta
kan platsen ha en dubbel funktion som exempelvis bollplan eller torgyta och
enbart utnyttjas för fördröjning vid kraftiga flöden. Vissa vägavsnitt kan också
ges motsvarande funktion om man säkerställer att det finns alternativa vägar
som är framkomliga.
Raingarden, växtbäddar, skelettjordar och diken är exempel på
dagvattenreningsanläggningar som också har viss kapacitet att fördröja
dagvattenflöden.
Markförlagda fördröjningsmagasin
Fördröjningen kan även ske under mark, och då kan magasin skapas
antingen som platsgjutna betongkonstruktioner (kammare), rörledningar med
stora dimensioner, prefabricerade kassettsystem eller krossfyllningar i mark.
Genom att omfattande markuppfyllnad kommer att bli aktuell inom
Barkarbystaden II kan detta utnyttjas för att skapa stora fördröjningsvolymer,
exempelvis under gator i området.
Även växtbäddar och svackdiken och andra ytliga och vegetationsklädda
dagvattenåtgärder kan utföras med ett underligande magasin med
krossfyllning för att öka magasinvolymerna ytterligare.

6.2.2 Dimensionering av fördröjningsåtgärder
Kravet på att begränsa flöden till 20 l/s, ha reducerad area innebär att större
åtgärder erfordras för ytor som är hårdgjorda (exempelvis gatumark) jämfört
med ytor som består av mer genomsläpplig mark (exempelvis gårdsyta),
även om ytorna är lika stora. Den reducerade arean bestäms med hjälp av
avrinningskoefficienter som redovisas i Svenskt Vattens publikation P110.

6.3

RENING

Föroreningarna i dagvattnet är i hög utsträckning partikelbundna. En god
rening förutsätter därför en god avskiljning av partiklar. Detta kan ske genom
sedimentering eller filtrering. Lösta ämnen kan reduceras genom omvandling
via kemiska eller mikrobiologiska processer, samt fastläggas genom
ytkemiska processer. Genom upptag i vegetation kan framförallt
näringsämnen reduceras.

6.3.1 Exempel på reningsmetoder
Sedimentering
Sedimentering sker när vattenhastigheten bromsas upp och partiklarna ges
möjlighet att sjunka. Reningsfunktionen i öppna dammar och
sedimenteringsmagasin samt sandfång är primärt sedimentering.

Dagvattenutredning • Barkarbystaden II | 23

Filtrering
Om vattnet passerar genom ett jordmaterial eller genom ett område med
växtlighet avskiljs partiklar mekaniskt genom filtrering. Vanligen sker
samtidigt olika ytkemiska reaktioner samt adsorbtion vilket också bidrar till
avskiljningen.
Det finns även industriellt producerade filtermaterial på marknaden med olika
egenskaper som gör att de är särskilt bra på att avskilja vissa specifika
ämnen. Den vanligaste tillämpningen är i speciella filterinsatser som
monteras i rännstensbrunnar. Filtermaterialet behöver bytas några gånger
per år, och det är en dyr lösning där det förutom driftinsatsen även tillkommer
materialkostnaden och inte minst kostnaden för hantering av det uttjänta
filtret. Fördelen är dock att det är ett enkelt sätt att lösa dagvattenrening på
platser där andra lösningar inte kan genomföras.
Mark-växtsystem
I mark-växtsystem sker ett stort antal olika reningsprocesser. Förutom de
som tidigare beskrivits är växternas eget upptag av i första hand
näringsämnen viktigt, men också de omvandlings- och
nedbrytningsprocesser som sker av mikroorganis-mer i de mikromiljöer som
bildas i gränszonen mellan vatten, luft, jord och växtdelar särskilt i den s.k.
rotzonen.
Våtmarker, översilningsytor, växtbäddar, vegetationsklädda diken är exempel
på reningsmetoder som utnyttjar mark-växtsystemets reningsförmåga.
Reningsprocesserna i mark-växtsystem är komplexa och därför mer
svårbedömda. Goda resultat kan följas av perioder med försämrad effekt,
och det finns risk att ämnen åter frigörs. Förändrade syreförhållanden och
pH-värden är exempel på förändringar som kan medföra nedsatt funktion,
liksom en förändrad artsammansättning i det lokala ekosystemet.
Gröna tak
Se text under avsnitt 6.1 Begränsa uppkomsten av dagvatten.

6.3.2 Dimensionering av reningsåtgärder
Reningsanläggningar som utformas för att kunna rena stora, mer sällan
förekommande, flöden och volymer är i regel dyra och ytkrävande. Det är
ofta svårt att uppnå en tillfredsställande funktion vid mindre regn, och de kan
vara svåra att integrera i en bebyggd miljö. Skräddarsydda lösningar i
kombination med åtgärder nära källan är en princip som många gånger kan
anses vara mer fördelaktig.
För att åstadkomma en god rening dimensioneras därför reningsåtgärder för
betydligt mindre, men oftare förekommande, nederbördstillfällen. Ca 90
procent av årsnederbörden faller exempelvis med en lägre intensitet än 20
l/s, ha och drygt 85 procent av årsnederbörden faller som regn mindre än 15
mm. För att åstadkomma goda reningsåtgärder är det således i stort sett
alltid kostnadseffektivt att dimensionera reningsåtgärderna för betydligt
mindre flöden än det dimensionerande 10-årsregnet.
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7

FÖRSLAG PÅ
DAGVATTENHANTERING

7.1

PRINCIPER FÖR DAGVATTENHANTERING

För att uppnå kravet på nödvändig fördröjning och rening av dagvatten
föreslås följande huvudprincip:
·
·
·
·
·
·

Undvika att dagvatten uppkommer
Lokal fördröjning nära källan
Mindre, normalt förekommande flöden leds till reningsåtgärd
Extrema flöden leds förbi reningsanläggningen
Renat och bräddat vatten samlas upp och fördröjs i magasin före
avledning till recipient.
Avledning till recipient sker efter viss tid, eller när viss vattennivå
uppnåtts i recipienten.

Dimensionering
·

·

·

·
·
·

Lösningar för uppsamling och bortledning av dagvatten
dimensioneras för 10-årsregnet, med en klimatfaktor på 1,2 för att ta
hänsyn till framtida mer intensiva regn.
Fördröjningsåtgärder ska utföras med en sammanlagd fördröjningsvolym motsvarande dagvattenavrinningen vid 25 mm nederbörd.
Detta kan även uttryckas som 250 m³/ha reducerad area, och
motsvarar 150-190 m³ per ha stadsbebyggelse (avrinningskoefficient
0,6-0,75).
Utflöde till allmän dagvattenledning eller recipient styrs med flödesregulator. Om annan flödesstyrning är aktuell ökas fördröjningsvolymen till motsvarande 35 mm nederbörd. Detta kan även
uttryckas som 350 m³/ha reducerad area, och motsvarar 200-260 m³
per ha stadsbebyggelse (avrinningskoefficient 0,6-0,75).
Utloppsanordningar utförs så de fungerar vid en dämningsnivå på
+9,4 i Bällstån eller enligt anvisningar från VA-huvudman.
Reningsåtgärder dimensioneras för 15 mm nederbörd, alternativt ett
flöde motsvarande nederbördsintensiteten 20 l/s, ha.
Flöden överstigande reningsåtgärdens dimensionerande kapacitet
ska inte kunna orsaka urspolning eller på annat sätt motverka
reningsfunktionen. Detta kan exempelvis ordnas genom en
bräddnings- eller en by-passfunktion

I följande avsnitt ges exempel på hur dagvattenhanteringen kan lösas så att
de uppställda kraven tillgodoses, både avseende fördröjning och rening.
Utredningen redovisar lösningar som uppfyller de krav som gäller för
Barkarbystaden II och ligger till grund för utformning av detaljplanen. Andra
lösningar kan ge en likvärdig funktion, men detta behöver i så fall redovisas i
samband med ansökan om bygglov.
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7.2

SYSTEMLÖSNINGAR

Principfigurerna nedan visar på ett schematiskt sätt hur dagvatten i området
föreslås hanteras.

Figur 8 Schematisk illustration dagvattenhantering kvartersmark.

För kvartersmarken föreslås en lösning där takytorna utföras som gröna tak.
Dagvatten från takytor leds via stuprör till upphöjda växtbäddar och vidare
ytligt över gårdsyta till gemensam växtbädd för tak och gårdsyta. Vid behov
skapas kompletterande översvämningsmagasin inom gårdsmarken.
Avledning sker mot Bällstaån, och ytterligare en växtbädd kan skapas i
parkmiljön kring å-rummet.

Figur 9 Schematisk illustration dagvattenhantering gatumark

För gaturummet föreslås en lösning som bygger på att allt dagvatten leds till
skelettjordsplanteringar eller annan typ av växtbädd innan avledning till
Bällstaån.
För större parkeringsytor, Veddestabron och kvartersmark utan gårdsyta
liksom kvarter som inte ligger i direkt anslutning till Bällstan föreslås(delvis)
andra lösningar. I följande avsnitt beskrivs lösningarna närmare.

26 | 10198226 • Vattenverksamhet, Barkabystaden II

7.3

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER INOM
KVARTERSMARK

7.3.1 Dagvatten från takytor
Vegetationsklädda tak bidrar till att reducera dagvattenavrinningen.
Gröna tak ska ha en minsta substrattjocklek på 100 mm.
Dessa kan antas ha en magasinerande effekt motsvarande 10 mm
nederbörd. Det motsvarar ca 40 procent av magasinbehovet för takytan.
Ambitionen är att takytorna i så hög utsträckning som möjligt ska utföras som
vegetationsklädda. I praktiken kan inte samtliga takytor. I beräkningarna
förutsätts att 50 procent av de tillkommande takytorna inom planområdet
kan utföras på detta sätt.
Avrinning från konventionella tak liksom överskottsvatten från gröna tak
avleds via stuprör4 med utkastare till växtbäddar/biofilter. Växtbäddar och
biofilter är vegetationsbeklädda magasin som samlar upp regnvatten och
fördröjer flödet, och där det även sker en naturlig rening genom fysikaliska
och kemiska, biologiska och mikrobiologiska processer. Växterna i anläggningen bidrar även till avdunstning av en stor mängd vatten. Växtbäddar och
biofilter kan utformas på många olika sätt, exempelvis som i Figur 10 nedan.

Figur 10 Illustration av biofilter. Upphöjd konstruktion med utlopp till marknivå.
Bildkälla: Grågröna systemlösningar för hållbara städer - Inventering av
dagvattenlösningar för urbana miljöer. Vinnova 2014.

100 procent av taken (både gröna och konventionella) antas kunna anslutas
till växtbäddar.
Växtbäddarna dimensioneras så ytan motsvarar 5 procent av ansluten
takyta. Växtbädden utformas med en (minst) 150 mm ytlig fördröjningszon.
Växtbäddens mäktighet är minst 500 mm.
Detta ger en effektiv magasinvolym motsvarande ca 10 mm för nederbörd
från anslutna takytor.
Växtbäddens uppbyggnad kan varieras, en 700 mm tjock växtbädd behöver
exempelvis en ca 100 mm ytlig fördröjningszon för att ge samma totalvolym.
Ytkravet är ett erfarenhetsvärde avseende väl fungerande rening (Vinnova
2014).
4

Det övergripande miljö- och gestaltningsprogrammet föreskriver att stuprör
integreras i fasad.
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Möjlighet för vatten att perkolera/infiltrera till underliggande mark är positivt.
Om inte detta är möjligt eller lämpligt avleds överskottsvatten vid kraftiga
flöden via bräddfunktion och rännor eller lågstråk ytligt mot lägre liggande
delar av gårdsytan.
Om nivåförhållandena är besvärliga kan biofiltret utföras som en förhöjd
växtbädd med bräddavlopp i nivå med närliggande mark. (se Figur 10).
Den föreslagna dagvattenlösningen förutsätter att takvatten kan ledas till en
växtbädd, varför utformning av takkonstruktioner och takytornas avvattning
måste ske med hänsyn till var växtbäddar kan placeras. För fastigheter utan
förgårdsmark innebär det att allt takvatten ska kunna ledas in mot gårdsytan.

7.3.2 Dagvatten från högt liggande gårdsytor
Gårdsmarken höjdsätts lämpligen så att nivåerna är något högre närmast
byggnaderna, och en mer central del av gårdsytan ges en lägre nivå.
Gårdsytorna utförs så att andelen hårdgjorda ytor begränsas och därigenom
även mängden dagvatten. Närmast byggnaderna kommer ändå vissa ytor att
bli hårdgjorda och dagvatten kommer att bildas, exempelvis entréer,
cykelparkeringar och gångstråk.
Genom ytlig avrinning via lågstråk eller konstruerade rännor kan vatten från
dessa ytor avledas till någon form av växtbädd, exempelvis planteringsytor,
svackdiken eller trädgropar för ytterligare fördröjning och rening.
Gårdsmarken höjdsätts så vattnet kan ledas till växtbädden på ett naturligt
sätt. Brädd- och överskottsvatten leds vidare mot lägre delar av gårdsytan.
I beräkningar har antagits att 50 procent av gårdsytan är högre belägen och i
större utsträckning hårdgjord.
Växtbäddarna dimensioneras så ytan motsvarar 5 procent av den anslutna
gårdsytan (total yta). Växtbädden utformas med en (minst) 150 mm ytlig
fördröjningszon. Växtbäddens mäktighet är minst 500 mm.
Detta ger möjlighet att magasinera motsvarande ca 20 mm nederbörd från
den högre delen av gårdsmarken om den är hårdgjord till 50 procent.

Figur 11 Nedsänkt biofilter (regnbädd). Bildkälla: Grågröna systemlösningar för
hållbara städer - Inventering av dagvattenlösningar för urbana miljöer. Vinnova 2014.
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7.3.3 Lågt liggande gårdsytor
Brädd- och överskottsvatten från växtbäddar leds vidare till en lägre liggande
del av gårdsytan som utformas som en fördröjningsyta som tillfälligtvis kan
översvämmas.
Ytan ska kunna rymma den resterande vattenvolym som erfordras för att
uppfylla volymkravet att samla upp dagvatten från hela kvarteret från minst
25 mm nederbörd. Volymbehovet är därför beroende av hur övriga lösningar
inom kvarteret utförs.
Med tidigare redovisade åtgärder (50 procent gröna tak, växtbäddar för
samtliga takytor, växtbädd för högre liggande gårdsmark) blir volymbehovet
för en normal gård i Barkarbystaden II (total yta 3 900 m² varav takyta 2 500
m² och gård 1 400 m²) ca 30 m³. Med ett ”medeldjup” på 0,4 m krävs en yta
motsvarande 75 m².
Volymen kan fördelas mellan en ytlig volym ovan mark och exempelvis en
krossfylld bädd under mark. Hålrumsvolymen (som kan utnyttjas för
fördröjning) i makadam är ca 35 procent av materialets totalvolym, i matjord
ca 15 procent.
0,15 m ytlig fördröjning och 0,75 m makadam ger medeldjupet ca 0,4 m.
Utnyttjas en större yta kan ”medeldjupet” minska.
För att passa in lösningar i gårdsmiljön behöver i regel landskapsåtgärder
göras, vilket gör att större ytor behöver tas i anspråk.
Med 100 procent gröna tak kan volymbehovet minska till ca 17 m³ och ett
ytbehov på 42 m² (med ett medeldjup på 0,4m) är tillräckligt.

Figur 12 Exempel på regnbädd/översvämningsyta i gårdsmiljö. Flensborg, Århus.
Bildkälla http://www.aarhus.dk/da/borger/natur-og-miljoe/vand/spildevand/afledningaf-regnvand
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Ytan kommer att bli översvämmad någon/några fåtal gånger per år men
mestadels kommer den att vara torr. Ytan kan planteras, växtval görs så de
tål kortare perioder med vatten. Ytan utformas med hänsyn till
säkerhetsaspekter.

Figur 13 Exempel på mindre damm, Umeå. WSP.

7.3.4 Utlopp efter fördröjning och rening
Flertalet gårdar ligger i direkt anslutning till parkområdet och å-rummet.
Avledning från ovan beskrivna lösningar sker därför direkt till ån.
För att säkerställa flödesbegränsningskravet ska utlopp styras med
flödesregulator. Om annan flödesstyrning väljs behöver magasinvolymen
ökas med 50 procent.
Om fördröjningsytans dräneringsnivå är lägre än +10,5 m (RH 2000) förses
utloppet med bakvattenventil för att förhindra höga vattennivåer i ån att fylla
magasinet.

7.3.5 Gårdsmark ovanpå betongbjälklag
För de ytor där det blir aktuellt att skapa gårdsytor ovanpå ett underliggande
betongbjälklag får dagvattenhanteringen anpassas till detta.
Funktionskravet att flödet ska begränsas till max 20 l/s och ha reducerad
area gäller även för dessa fastigheter liksom att fördröjningsåtgärder med en
sammanlagd volym på minst 25 mm nederbörd ska skapas och utformas så
att de uppfyller den avsedda funktionen.
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I princip kan samtliga tidigare beskrivna lösningar tillämpas även här, men
den begränsade jordvolymen behöver beaktas. De risker som finns med
vatten ovanpå en sådan konstruktion måste också uppmärksammas.
Bjälklagets tätskikt är en kritisk komponent, och utformning behöver därför
ske i nära samarbete med konstruktör.
Kompletterande fördröjningsvolymer kan bli nödvändiga att integrera i
byggnadskonstruktionen, om ingen gårdsmark finns att tillgå.

7.3.6 Kvartersmark med parkeringshus
På kvartersmarken närmast E18 planeras uppförande av parkeringsgarage.
Utrymmet för dagvattenåtgärder på gårdsmark är starkt begränsat. För
hantering av dagvatten kommer därför ytor på närliggande kvartersmark att
behöva tas i anspråk. Från kvarter 15 föreslås dagvatten ledas till kvarteren
närmare ån, för kvarter 16 förutsätts att den nordöstra halvan kan avledas till
en yta på angränsande kvartersmark nordöst om kvarteret.
Gröna tak förutsätts på dessa byggnader, avrinnande vatten från takytorna
omhändertas, om möjligt, via stuprörsutkastare till biofilter/växtbädd på
motsvarande sätt som beskrivits under 6.2.1.
Överskottsvatten avleds till yta inom kvarteret för fördröjning och rening.
Denna utförs som en växtbädd, eventuellt kompletterad med en
översvämningsyta mosvarande beskrivning 6.2.3. Erforderlig
fördröjningsvolym, måste uppnås. Kan inte biofilter/växtbädd ordnas i direkt
anslutning till byggnad sker detta på anvisad plats.

Figur 14 illustration dagvatten från parkeringsgarage. Pilar indikerar vilka ytor som
kan bli aktuella att avleda till försröjning/reningsåtgärd på plats utanför fastigheten.
Röd yta = fördröjningsmagasin under p-yta. Grön yta = rening och fördröjning i
växtbädd, damm eller liknande lösning.
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Samtliga takytor förutsätts utföras som gröna tak med minsta tjocklek 100
mm. Det motsvarar ca 40 procent av magasinbehovet för takytan.
Kompletterande fördröjning och rening ordnas på anvisad plats i kvarteret
eller dess närhet.
Den sydöstra halvan av kvarter 9 är svårlöst och det kan bli nödvändigt att
anpassa byggnaden så gårdsmark frigörs. Ytterligare ett alternativ är att
integrera ett fördröjningsmagasin i byggnadskonstruktionen.
Parkeringshus och parkering under gårdsmark utformas så ytvatten inte
rinner in i byggnaden. Eventuella golvbrunnar i parkeringshus ansluts till
oljeavskiljare, innan avledning sker till spillvattenledning.

7.3.7 Markparkering läng E18
Risken för föroreningsspridning i form av läckage av oljeprodukter från
parkerade fordon ställer särskilda krav på öppna parkeringsytor. För att
begränsa dagvatten-avrinningen från parkeringsytorna längs E18 föreslås att
körytor inom parkerings-området utförs som grusade ytor, eller med annan
genomsläpplig beläggning. Ytan bomberas med fall mot parkeringsrutorna
längs yttersidorna.

Figur 15 Illustration över aktuell parkeringsyta. (röd). Vegetationsytor indikerade med
grönt.
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Parkeringsrutor/uppställningsytor asfalteras för att säkerställa en kontrollerad
uppsamling av föroreningsspill. Ytlig avrinning av dagvatten föreslås samlas
upp i vegetationsklädda svackdiken eller annan vegetationsyta. Diken och
växtbäddar tätas mot omgivande mark för att förhindra föroreningsspridning
via marklager och grundvatten. Överskottsvatten samlas upp via brunnar och
täta ledningar och avleds därefter till oljeavskiljare innan utsläpp till
dagvattensystem eller recipient. På detta sätt kan både rening och
fördröjning ordnas.

Figur 16 Princip för svackdike med underliggande makadammagasin. Svenskt Vatten
P105.

Vegetationsytorna kan i princip även utföras med trädplantering, efter
anpassning till trädrötternas utrymmesbehov, se Figur 17. Genom kravet på
täthet mot omgivande mark kan det vara svårt att genomföra i praktiken.

Figur 17 Exempel på vegetationsklätt svackdike med trädplantering vid parkeringsyta.

För att uppnå full fördröjning kan en kompletterande fördröjningsvolym vara
nödvändig före oljeavskiljaren. Samtidigt erhålls ett katastrofskydd som kan
fånga upp spill från exempelvis en trasig bränsletank, och möjliggöra
sanering under kontrollerade former.
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För eventuella ytor som inte kan samlas upp via vegetationsstråk behöver
nödvändiga fördröjningsåtgärder vidtas före oljeavskiljare.
Vegetationsytan ska ha en yta som är 5 procent av den yta som avvattnas till
vegetationsytan.
Oljeavskiljare utförs som oljeavskiljare klass I med koalescensfilte, och
förses med bypass-funktion, dimensionering görs enligt Naturvårdsverkets
faktablad 8283 februari 2007 och SS-EN 858-2.
Oljeavskiljare utförs med bakvattenventil på utloppsledning för att förebygga
risken för föroreningsspridning i samband med höga vattennivåer i Bällstaån.
Om marknivåerna är låga förses oljeavskiljare med förhöjda brunnshalsar
ovan nivån +10,5

7.4

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER ALLMÄN
PLATSMARK

7.4.1 Gator
Gator tillsammans med takytor genererar de största dagvattenmängderna,
samtidigt som utrymmet inom gatuområdet är begränsat för att skapa
fördröjningsåtgärder. Det är därför viktigt att gatorna utförs med zoner som
kan bidra till att begränsa flöden och åstadkomma rening. Gatorna i området
föreslås utformas med kantparkering och/eller planteringszoner där man kan
jobba med andra ytmaterial och vegetationslösningar.
Växtbäddar/raingardens eller skelettjordsplanteringar föreslås som
reningsåtgärd, men även svackdikeskonstruktioner är ett alternativ. Samtliga
lösningar rymmer en viss ytlig fördröjningsvolym, och kompletterande
fördröjning behöver skapas i underliggande magasin. Dessa magasin kan
utföras som krossfyllningar eller som prefabricerade kassettlösningar.

Figur 18 Gatusektion och foto stadsgata med trädplantering.

Erfarenhetsmässigt bör den vegetationsklädda ytan hos ett biofilter
(raingarden, växtbädd) vara ca 5 procent av den totala yta som leds avleds
till filtret. För trädplantering i skelettjord finns inte samma krav på viss andel
vegetationsklädd yta, men för att skapa så goda förutsättningar som möjligt
för rening av dagvatten föreslås att även trädplanteringar kompletteras med
annan vegetation för ytligt tillrinnande dagvatten.

34 | 10198226 • Vattenverksamhet, Barkabystaden II

Erforderlig yta för ett fördröjningsmagasin under mark styrs av vilken volym
som kan skapas, vilket i sin tur beror på magasinets geometri och dess
konstruktion.
I beräkningar har förutsatts att 15 procent av vägområdet utförs som en zon
för fördröjning och rening av dagvatten, varav minst en tredjedel utgörs av
vegetationsytor. Detta ger 5 procent vegetationsklädd yta.
Inom zonen för fördröjning och rening antas att en ytlig fördröjning kan
ordnas där vatten kan dämma till 0,2 m djup i plantering, och till 0,1 m för
övriga ytor i zonen. Fördröjningszonen kompletteras med minst 0,7 m
underliggande krossfyllning som har en flödesfördröjande funktion.
De gatusektioner som arbetats fram (arbetsdokument 2016-04-11) visar att
mellan 10-15 procent av gatumarken reserveras för vegetationsstråk, och att
mellan16-25 procent av utrymmet finns tillgängligt för fördröjningsåtgärder.
Även om man tar hänsyn till att utrymmet för aktuella lösningar saknas i
korsningar, bedöms de önskade ytorna kunna skapas utan problem.
Sannolikt samvarierar grundvattennivåerna i de yligare marklagren med
nivåerna i ån, och då finns förutsättningar för växtbäddar och skelettjordar.
Inför beslut om åtgärder och deras utförande bör dock kontroll av
grundvattennivån utföras, och vid behov anpassas lösningen.
Ett alternativt utförande är att utnyttja fyllnadsmassorna i området för att
åstadkomma fördröjning. Det kan vara ett sätt att skapa betydligt större
fördröjningsvolymer. En variant är att tillåta att dagvatten perkolerar/infiltrerar
från växtbädden till fyllnadsmassorna varvid ytterligare fördröjning erhålls. En
sådan lösning förutsätter att man har en sådan kontroll över fyllnadsmaterialets egenskaper så att lokalt förhöjda grundvattennivåer inte riskerar
att byggas upp.
Genomsläpplig asfalt med dränerande överbyggnad är ett attraktivt alternativ
för att åstadkomma en god fördröjning, men kunskapen om funktion över
längre tid är begränsad och föroreningsreduktionen behöver utredas
närmare innan man kan ta bort växtbäddarnas funktion.

7.4.2 Veddestabron
Veddestabrons högpunkt planeras ovan ett brostöd mellan järnvägen och
E18. Den del av bron som faller mot planområdet är totalt ca 335 m lång
med en yta på ca 4 500 m². Av detta ligger ca 1 100 m² utanför planområdet.
Åtgärder för att omhänderta detta dagvatten behöver skapas inom
planområdet.
Dagvattnet kan samlas upp och ledas till tre naturliga punkter; parkeringsytan närmast E18, yta/utrymme väster om Bällstaån samt yta/utrymme öster
om Bällstaån. Om flödet delas upp enligt ovan blir volymfördelningen ca 30,
40 respektive 45 m³ för att uppfylla flödesbegränsningskravet 20 l/s och ha
hårdgjord yta. Ytterligare ett alternativ är att leda dagvatten från bron till
Kyrkdammen. Detta skulle ur föroreningssynpunkt vara att föredra, men
kapacitetsförhållandena i dammen behöver klarläggas.
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Figur 19 Översikt Veddestabron med markering av ytor som kan avledas på olika
sätt blått = utanför detaljplanområdet, grönt =söder om Bällstaån, gult =norr om
Bällstaån. Röda markeringar = möjliga platser för fördröjnings- och
avsättningsmagasin. Blå pil indikerar möjlighet att leda dagvatten till Kyrkdammen.

Under brons östra fäste finns möjlighet att integrera ett dagvattenmagasin i
rampkonstruktionen. Om denna lösning tar emot hela dagvattenflödet från
bron blir det totala volymbehovet för fördröjning ca 115 m³.
Förutom alternativet med att leda dagvatten till Kyrkdammen saknas
möjligheter att skapa en lösning för rening med vegetation.
Fördröjningsåtgärder behöver därför utföras så de har en god
sedimentavskiljning.

7.4.3 Parkmark
All parkmark inom planområdet är belägen i anslutning till å-rummet. Ytligt
avrinnande dagvatten från kringliggande bebyggelse kommer att passera
parkområdet innan det leds ut till ån. Detta gör att parkmarken kan utnyttjas
för ytterligare rening av dagvatten. Effekten av denna åtgärd har inte
inkluderats i beräkningarna som redovisas i kapitel 8.
I de delar av parkstråket som är terrasserade, kan mindre kompletterande
växtbäddar etableras. Dessa växtbäddar ska tåla att översvämmas helt vid
höga vattennivåer i ån. Placering av växtbäddar sker med hänsyn till hur
parkområdet planeras och var dagvattenflöden leds fram. Det är lämpligt att
definiera ytor som ska torka upp snabbt, och andra ytor som kan tillåtas vara
mer fuktiga.

7.4.4 Torgytor
Torgytorna planeras inom parkstråket, och kommer i stor utsträckning att
utgöras av hårda material som plattsättning eller av grus/stenmjölsytor. Det
kommer även att finnas inslag av planteringar. Framförallt kommer ytorna
under Veddestabron att vara hårda. Ur dagvattensynpunkt har detta minde
betydelse då det är broplanet som tar emot den allra största delen av
nederbörden.
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Ytorna utanför broområdet kommer att ha ett större inslag av vegetation,
men totalt sett kommer torgytan att generera större avrinning än flertalet
övriga ytor, undantaget takytor och gator. Genom att utnyttja växtbäddar och
skelettjordar kan lokal fördröjning och rening även ske för detta vatten.
Möjligheten att utnyttja fyllnadsmassor för rening och fördröjning kan vara
särskilt intressant här.

7.5

DRIFT- OCH SKÖTSELASPEKTER

Dagvattenanläggningar kräver skötselinsatser. Det är viktigt att hänsyn tas till
detta vid val av lösning och beslut om teknisk utformning.
Dagvattnet innehåller partiklar som sedimenterar. Med tiden innebär det att
anläggningar kan drabbas av igensättning. Särskilt känsliga är
infiltrationssystem och magasin som består av krossfyllning. Det är därför
viktigt att ha fungerande sandfång innan vatten leds in i anläggningen.
Sandfång behöver tömmas regelbundet för att upprätthålla sin funktion
(normalt 1-2 ggr per år).
Vegetationsytor behöver skötas. I stadsmiljö får man räkna med att
skötselinsatsen är av samma storleksordning som övriga parkytor. Särskild
uppmärksamhet kan behöva ägnas åt att oönskade arter inte tar över. I
fuktiga miljöer är kaveldun och bladvass exempel på vegetation som sprider
sig lätt.
I dammar och våtmarker leder en alltför kraftig vegetation till risk för
kanalbildning, vilket ger en försämrad flödesspridning vilket i sin tur påverkar
reningseffekten negativt.
I öppna anläggningar som rännor, växtbäddar och dammar behöver synligt
skräp plockas regelbundet (varje vecka), eventuella föremål som kan hindra
flöde eller funktion ska avlägsnas. Detsamma gäller brunnar och trummor.
Vegetationsskiktet i diken, dammar, och växtbäddar behöver renoveras med
ett visst intervall (ca vart 10:e år). På samma sätt får man räkna med att
skelettjordar och krossfyllda diken mm också behöver förnyas men med ett
intervall kring vart 30:e år. I samband med renovering behöver jordmaterialet
uppfylla de ursprungliga specifikationerna.
Vegetationsytor som ska medge infiltration till underliggande mark ska inte
belastas med trafik eller andra tunga föremål (om de inte är utformade för att
detta ändamål, exempelvis skelettjord och rasterbeläggning).
Tätskiktet mellan betongbjälklag och ovanliggande gårdsytor är en
riskkonstruktion. Det är viktigt att tätskiktet utförs på rätt sätt, och att
leverantören levererar anvisningar för hur livslängden kan säkerställas.
Oljeavskiljare behöver tömmas regelbundet.
Gröna tak ska inte beträdas utan kunskap om hur detta kan ske utan att
skada taket. Ska det utnyttjas som vistelseyta behöver taket utföras med
hänsyn till detta.
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8

BERÄKNINGAR

8.1

FLÖDEN OCH FÖRDRÖJNING

För att uppfylla flödesbegränsningskravet på 20 l/s per ha reducerad area
behöver det sammanlagt skapas fördröjningsmagasin med en volym på ca
2 400 m³. Med föreslagna åtgärder kommer en total volym motsvarande ca
3 500 m³ att skapas. Volymerna fördelas enligt Tabell 6 nedan.
Tabell 6 Beräknad effektiv magasinvolym vid dimensionering enligt beskrivning i
kapitel 7, fördelad på olika markanvändning/åtgärdstyper
Markanvändning/åtgärd

Effektiv magasinvolym
(m³)

Fördröjning gröna tak

248

Fördröjning tak, biofilter/växbädd på gård

558

Fördröjning gårdsmark, biofilter

201

Kompletterande fördröjning/översvämningsyta på gårdsmark

357

Lokalgator

1 598

Parkering

74

Huvudgata

441

Skolområde, park/torg

191

Veddestabron

115

Summa

3 534

De åtgärder som inkluderats i volymberäkningarna är
·
·
·
·
·
·

Gröna tak (50 procent av takytorna har antagits utföras som gröna
tak)
Biofilter/växtbäddar för takvatten (100 procent av takytorna)
Biofilter/växtbäddar för gårdsytor och torg
Översvämningsytor på gårdmark
Raingarden/skelettjordslösningar för huvudgata, lokalgator och
parkeringsytor
Fördröjningsmagasin för Veddestabron

Ytterligare fördröjning kan skapas genom att ytterligare öka volymkraven
och/eller på ett mer medvetet vis utnyttja fyllnadsmassorna för fördröjning
genom perkolation. Detta har inte medräknats i volymberäkningen.
För att fördröjningsåtgärderna ska ge avsedd funktion är det viktigt att de
placeras så att de verkligen samlar upp de flöden som behöver fördröjas. I
bedömningen har detta beaktats.

8.2

FÖRORENINGAR OCH RECIPIENTPÅVERKAN

En rad åtgärder har föreslagits för att begränsa mängden föroreningar som
via dagvatten avleds till Bällstaån. Effekten av de föreslagna åtgärderna har
beräknats. Schablonvärden för reningseffekt för olika lösningar har nyttjas
(StormTac 2015, Vinnova 2015). Följande åtgärder har inkluderats i
beräkningarna:
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·
·
·
·
·

Gröna tak på50 procent av takytorna
Biofilter/växtbädd för takvatten (från konventionella och gröna tak)
Biofilter/växtbädd för gårdsytor och torg
Raingarden/skelettjordslösningar för huvudgator, lokalgator och
parkeringsytor
Avsättningsmagasin för dagvatten från Veddestabron

Tabell 7. Procentuell reningseffekt för aktuella åtgärder (Stormtac, 2016)
Parameter

Biofilter/växtbädd

Skelettjord

Avsättningsmagasin

P

65

55

70

N

40

48

15

Pb

80

83

75

Cu

65

75

70

Zn

85

80

70

Cd

85

85

60

Cr

25

70

70

Ni

75

83

55

Hg

50

50

60

SS

80

85

75

oil

60

75

65

Schablonvärdena som redovisas ovan avser resultat frånstuderade
anläggningar. Effekten varierar inom relativt stora intervall, och orsakerna till
variationerna är inte alltid enkla att förklara. Partiklar är relativt enkla att
avskilja vilket gör att andelen partikelbundna föroreningar utgör en naturlig
”gräns” för metoden. Den ytterligare rening som sker genom växtupptag och
kemisk omvandling är i regel av underordnad betydelse i anläggningar med
begränsade uppehållstider.
Detta innebär att reningseffekten inte kan förväntas ökar på något avgörande
sätt när fler åtgärder anläggs i serie efter varandra. Däremot ökar
robustheten i systemet, och man kan förvänta sig en betydligt mer stabil
reningsfunktion. Man kan inte heller räkna med en ökad reningseffekt genom
att dimensionera upp anläggningarna.
redovisas beräkningsresultat. I beräkningarna har inte samtliga
reningseffekter inkluderats. Detta motiveras av att reningsgraden i vissa fall
och av olika skäl, är svårbedömd. Målsättningen har varit att redovisa
beräkningar som inte riskerar att överskatta de positiva effekterna av
föreslagna åtgärder. De effekter som inte medtagits är
·
·
·

reningseffekten av kompletterande översvämningsytor på
gårdsmark.
reningseffekt till följd av att behandlat dagvatten avleds ytligt till
Bällstaån via vegetation i park/å-rum
reningseffekten för ett biofilter eller växtbädd som belastas med
dagvatten från ett grönt tak.

Beräkningarna visar att föroreningsmängderna ökar kraftigt, med mellan 200950 procent, men genom föreslagna åtgärder kan ökningen begränsas till
mellan 0 -300 procent. För bly sker det en minskning mot nuläget.
Åtgärderna reducerar mängderna med mellan 30-80 procent jämfört med om
inga åtgärder vidtagits.
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Tabell 8 Beräknade föroreningsmängder i dagvatten före och efter
exploatering, samt vid exploatering med föreslagna åtgärder.
Parameter

Nuläge

Efter
exploatering

Förändring
mot nuläge

Efter exploatering
med åtgärder

Förändring
mot nuläge

P

kg/år

2,5

10,6

+329%

4,7

+90%

N

kg/år

23

89

+282%

64

+175%

Pb

kg/år

0,14

0,44

+208%

0,11

-26%

Cu

kg/år

0,28

1,44

+412%

0,50

+78%

Zn

kg/år

0,7

7,4

+950%

1,3

+83%

Cd

kg/år

0,0035

0,0317

+810%

0,0044

+25%

Cr

kg/år

0,06

0,29

+389%

0,13

+128%

Ni

kg/år

0,030

0,296

+885%

0,105

+252%

Hg

kg/år

0,0003

0,0020

+704%

0,0011

+326%

SS

kg/år

611

3009

+392%

724

+18%

Olja

kg/år

5,2

15,0

+190%

6,5

+27%

Detta stämmer väl överrens med vad som kan förvänas då de olika
reningsmetoderna har en begränsning avseende hur stor reningseffekt som
kan uppnås. Denna gräns sammanfaller relativt väl med i vilken utsträckning
föroreningarna är partikelbundna eller föreligger i löst form. En mer effektiv
rening kräver normalt betydligt mer ytkrävande åtgärder eller tekniskt
avancerade lösningar som inte finns utvecklade för dagvatten.
Halterna i det framtida dagvattnet från Barkarbystaden II kommer, med
undantag för fosfor, zink och koppar att uppfylla riktvärdena för
dagvattenutsläpp till Bällstaån. Halterna beräknas dock sjunka för samtliga
dessa ämnen jämfört med nuläget.
Tabell 9 Beräknade föroreningshalter i dagvatten före och efter exploatering, samt vid
exploatering med föreslagna åtgärder. Jämförelse med aktuella riktvärden.
Parameter

Nuläge

Efter
exploatering

Efter exploatering
med åtgärd

Riktlinjer

P

mg/l

0,096

0,153

0,090

0,080

N

mg/l

0,905

1,280

1,233

-

Pb

mg/l

0,0056

0,0064

0,0020

0,003

Cu

mg/l

0,011

0,021

0,010

0,009

Zn

mg/l

0,027

0,107

0,025

0,015

Cd

mg/l

0,00014

0,00046

0,00008

0,0003

Cr

mg/l

0,0023

0,0041

0,0026

0,008

Ni

mg/l

0,0012

0,0043

0,0020

0,006

Hg

mg/l

0,000010

0,000030

0,000021

0,00004

SS

mg/l

24

43

14

40

Olja

mg/l

0,201

0,216

0,126

0,5
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9

YTTERLIGARE ÅTGÄRDER

Beräkningarna visar att den föreslagna exploateringen innebär att mängden
föroreningar kommer att öka kraftigt för flertalet parametrar jämfört med
nuläget. För att uppfylla kommunens riktlinjer för dagvatten och
miljökvalitetsnormerna för vatten behöver därför ytterligare åtgärder vidtas.
Fosfor har pekats ut som det enskilt viktigaste ämnet för att uppnå god
ekologisk status. Exploateringen av Barkarbystaden II resulterar i en
beräknad ökning av fosfortillförseln med ca 2,2 kg per år (se Tabell 8).
Enminskning av fosformängden med 2,2 kg per år skulle således
kompensera för den ökade belastningen från Barkarbystaden II.
Om 5 kg fosfor kan avskiljas genom ytterligare åtgärder skapas förutom en
god marginal avseende närsaltpåverkan, också goda förutsättningar
samtidigt öka avskiljningen av övriga ämnen. För att reducera 5 kg fosfor
behöver ca 1 procent av den fosformängd som transporteras i Bällstaån
inom Järfälla kommun avskiljas. Detta är en så pass låg reduktion att normalt
giltiga samband avseende reningseffekter för olika åtgärder inte självklart
kan anses vara tillämpbara.
Ett antal olika åtgärder har studerats, och beskrivs i följande avsnitt.

9.1

ÖVERSVÄMNINSYTOR DIREKT UPPSTRÖMS
BARKARBYSTADEN II

Nordväst om planområdet ska Trafikverket enligt tillståndet för järnvägsplan
genomföra en åtgärd mellan E18 och Mälarbanan. Vissa kallar åtgärden för
korvsjöarna. För att undvika att äventyra stabiliteten på vägar och järnväg,
samt på grund av ledningar i området har Trafikverket projekterat för att
anlägga översvämningsytor. Trafikverket har inte redovisat några
beräkningar avseende åtgärdens effekt på vattenkvaliteten i Bällstaån.
I tidigare utredningar (WSP 2010) har reningseffekten beräknats till ca 15
procent av fosformängderna i Bällstaån motsvarande en reduktion av 60-70
kg fosfor per år. Detta motsvarar i sin tur en fosforreduktion på ca 45 kg/ha
dammyta och år.
En mindre anläggning ger en lägre reningsgrad, och en yta på 0,3 ha bör
räcka väl för att skapa en anläggning som kan avskilja 1 procent
motsvarande 5 kg P per år, och samtidigt ha marginaler för
gestaltningsmässiga åtgärder. Ytan fördelas förslagsvis på två dammvolymer
med kringliggande grundare översvämningszoner. Det är viktigt med en
utformning som gör att strömningshastigheten kan begränsas vid stora
flöden, för att minska risken för ursköljning av avsatta sediment.

9.2

RENINGSDAMM INOM PLANOMRÅDET

I planområdets sydöstra del har möjligheten att anordna en reningsdamm
diskuterats. Tidigare beräkningar (Sweco 2014) indikerar en rening
motsvarande 5-30 procent för fosfor. Samtidigt konstateras att
belastningsförutsätt-ningarna avviker från det normala för
dagvattenreningsanläggningar.
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Med den relativt måttliga målsättningen att rena 1 procent av fosformängden
finns dock förutsättningar att skapa en anläggning med tillfredsställande
funktion. Ytbehovet för den permanenta vattenytan i en damm bedöms vara
likvärdigt med bottenarean för korvdammar (0,05 ha).
Genom att nivåskillnaden till planerad omkringliggande mark är större (ca 3,8
m jämfört med ca 2,1 m) kommer utrymmesbehovet i markplan att bli större,
om slänter utformas på likartat vis. En mer urban gestaltning kan dock
reducera ytbehovet. Det bedöms som fullt realistiskt att rymma två
dammvolymer inom kvarter 16, ytterligare en dammenhet kan placeras öster
om Skälbyvägen. Sedimentering kommer att vara den huvudsakliga
reningsfunktionen, och för att få till stånd en stabil sedimentering är det även
här viktigt att utformning sker som minimerar risken för ursköljning.

9.3

BÄLLSTAÅN

Genom att öppna upp nuvarande kulvertering genom planområdet och leda
ån i öppet läge kommer en viss rening att ske genom en ökad biologisk
aktivitet. En förutsättning för att det ska bli någon märkbar effekt är att botten
utförs med vegetation, och med mindre trösklar och dämmen som kan
bromsa vattnet och hålla kvar avsatta sediment. Kanalens bottenarea är ca
0, 25 ha (4 m bredd) och är därmed större än de båda föregående
åtgärderna. Det bedöms vara rimligt att en fosforreduktion på 1-2 procent
kan uppnås här. Risken för urspolning av avsatta sediment är dock betydligt
större och för att kunna uppnå denna effekt krävs att upptagning och
bortförsel av avsatta sediment sker betydligt oftare än för övriga alternativ.
Näringsretention längs vattendrag brukar beräknas med datormodeller, och
redovisas som retention innan utlopp till östersjön. Retentionen beror på
många faktorer och enkla nyckeltal som reducerad mängd per längdmeter
eller liknande finns inte publicerade. För kustnära vattendrag är det vanligt
med en beräknad fosforretention mellan 1-10 procent. Effekten av den
”naturliga” reduktionen på en kortare åsträcka bedöms vara försumbar.

9.4

KOMPAKT RENINGSANLÄGGNING

På den plats där en damm tidigare föreslagits (avsnitt 9.2) kan en kompakt
reningsanläggning i form av ett skivfilter eller annan likvärdig teknik
anläggas. Metoden är etablerad inom avloppsrening och har prövats på
5
dagvatten med lovande resultat utanför Köpenhamn . Anläggningen skulle
kunna utgöras av en platsgjuten kammare där (en delström av) flödet i ån
leds in och passerar ett roterande skivfilter. Till anläggningen hör också ett
slamlagringsutrymme.
Genom att behandla en delström på 5-10 l/s (ca 5 procent av
medelvattenföringen i Bällstaån genom Järfälla) är det rimligt att förvänta sig
en 40-50 procent reduktion av suspenderande ämnen och samtidigt 25-30
procent reduktion av fosfor. Detta bedöms vara tillräckligt för att avskilja ca 5
kg fosfor per år.

5

K Nielsen et al. Effect of disc filtration with and without of flocculent on nano- and
micro-particles and their associated polycyclic aromatic hydrocarbons in stormwater.
Water 2015, 7, 1306-1323
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Det finns fler jämförbara tekniker som kan vara intressanta att studera
vidare. En viktig fråga att lösa är dock slamhanteringen. Det blir ett tunt slam
som kräver stora lagringsvolymer, täta transporter eller förtjockningsutrustning. En placering centralt i bebyggelsen är därmed inte det mest
optimala men samma resultat kan uppnås med placering i annan del av ån.

9.5

REKOMMENDATION

Av de åtgärder som diskuterats ovan finns det osäkerheter kring rådigheten
över marken där korvsjöarna kan anläggas och den kompakta reningsanläggningen är av utvecklingskaraktär och därför inte aktuell som
huvudkomponent i den framtida dagvattenlösningen för Barkarbystaden II.
En dammanläggning i områdets sydöstra del i kombination med den effekt
som den öppna kanalen ger är två åtgärder som har förutsättningar att med
stor marginal kompensera för den ökade fosforbelastningen från
Barkarbystaden II. I Figur 20 nedan redovisas hur en dammanläggning kan
rymmas på den tänkta platsen.

Figur 20 Illustration över ytbehov och placering av en dammlösning.

10

SLUTSATSER

Risk för översvämning av planområdet
Barkarbystaden II planeras inom ett område som redan i dag är utsatt för
översvämningar och åtgärder behöver vidtas för att möjliggöra bebyggelse
här. Särskilda utredningar har genomförts och utförda beräkningar visar att
vattennivåerna som mest kommer att stiga till mellan +10,4 och +10,5
(höjdsystem RH 2000) vid beräknat högsta flöden (BHF).
Dagvattenutredningen visar att det är fullt möjligt att skapa de fördröjningsvolymer som krävs för att åstadkomma den flödesbegränsning på 20 l/s och
ha reducerad area vid ett 10-årsregn som förutsatts i översvämningsutredningen. Tillsammans med beslut om att höjdsätta kvartersmarken på
nivån +10,8 innebär det att den nya bebyggelsen inte löper risk att
översvämmas.
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I översvämningsanalysen som har varit en viktig utgångspunkt för
dagvattenutredningen förutsätts ett antal fördröjningsåtgärder i andra delar
av Bällstaåns avrinningsområde. Slutsatserna i dagvattenutredningen
förutsätter att dessa åtgärder genomförs.
Risk för översvämning av bebyggelse och infrastruktur utanför
planområdet
Konsekvenserna utanför planområdet har studerats med och utan en
exploatering av Barkarbystaden II (DHI 2016). Resultaten visar att lokalt sker
en viss försämring uppströms planområdet, men att nedströms
kommungränsen är effekten i samband med ett beräknat högsta flöde
mycket liten eller ingen. Se Figur 21
Figur 21 Beräknad dämningsnivåer vid en BHF-situation med och utan exploatering
av Barkarbystaden II, uppströms samt nedströms kulverten under E18 (mellan
Notarievägen och nuvarande Barkarby station). Källa DHI 2016.

Dagvattenmängder och föroreningar
Utbyggnaden av Barkarbystaden kan förväntas leda till att volymen dagvatten ökar från ca 13 000 till ca 60 000 m³ per år. Föroreningsmängderna
ökar med mellan 200 och 950 procent. Med föreslagna åtgärder kan
ökningen begränsas till mellan 0 och 400 procent för de studerade
parametrarna.
Kompletterande åtgärder
Föreslagna åtgärder inom Barkarbystaden II är inte tillräckliga för att åstadkomma en förbättring mot nuläget. Någon form av kompletterande åtgärd är
därför nödvändig. I utredningen redovisas ett antal åtgärder där de beslutade
korvsjöarna eller en dammanläggning i södra delen av Barkarbystaden II är
mest intressanta. Då korvsjöarna ligger utanför planområdet och det finns
oklarheter kring rådigheten över området är detta mindre intressant. En
damm i planområdets södra del är därför den kompletterande åtgärd som
föreslås.
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Det är också rimligt att förvänta sig en extra reningseffekt av att öppna upp
kulverteringen och skapa en öppen å-fåra. Effekten är emellertid
svårbedömd
Förutsättningar att uppfylla MKN
Bedömning görs att med effekten av den kompletterande åtgärden kommer
såväl fosformängden som mängden av övriga ämnen som ökar till följd av
Barkarbystaden II med marginal att reduceras till en nivå under nuläget. Om
en kompletterande åtgärd utförs så bidrar Barkarbystaden II således till att
möjligheten att uppfylla MKN inte försvåras.
Ingen av miljökvalitetsnormernas underkriterier kommer heller att riskera en
försämrad statusklassning till följd av den föreslagna detaljplanen, varför
ickeförsämrings-kravet kan anses vara uppfyllt.
Genom att leda Bällstaån i öppen fåra kommer även de biologiska värdena
att öka och morfologin att förbättra liksom vattendragets konnektivitet.
Förutsättningar att uppfylla riktvärdena för dagvatten
Riktvärdena för halter i dagvatten som avleds till Bällstaån beräknas kunna
uppfyllas för samtliga parametrar utom för fosfor, zink och olja. Med
kompensationsåtgärder torde kravet kunna uppfyllas utan svårighet.
Behov av åtgärder utanför planområdet
För att begränsa risken för översvämning är det nödvändigt att de
fördröjningsåtgärder som förutsatts på uppströms liggande dagvattensystem
verkligen genomförs.
Tillförlitlighet
Beräkningar har baserats på en rad antaganden och nyttjande av schablonvärden. Schablonvärden är en förenkling av dagvattnets sammansättning.
Att mäta såväl flöden som att genomföra representativ provtagning på
dagvatten är mycket tidkrävande och kostsamt. Erfarenhetsmässigt är också
problem med krånglande utrustning vanligt förekommande. Förenklade
mätningar innehåller i sin tur många felkällor. Underlaget för framtagande av
schablonvärden är därför ofta av begränsad omfattning, inte alltid från
svenska förhållanden, och med en tillförlitlighet som är svår att kontrollera.
Detta gör att vi medvetet gjort en rad konservativa antaganden för att inte
överskatta effekten av föreslagna lösningar, och ytterligare effekter finns som
inte medräknats i bedömningarna. I beräkningarna har exempelvis inte
reningseffekten av extra fördröjningsytor på gårdsmark inkluderats, liksom
kompletterande reningsåtgärder inom årummet. Gröna tak har antagits
tillämpas på 50 procent av takytorna, och rening genom infiltration i
fyllnadsmassor har inte medräknats. Vi bedömer därför att resultaten är fullt
rimliga att kunna uppnå.
När det gäller flödesfördröjning finns en mycket stor fördröjningskapacitet i
de massor som nyttjas för utfyllnad av området. Detta magasin har inte över
huvudtaget inkluderats i beräkningarna.
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FORTSATT ARBETE OCH VIDARE
UTREDNINGAR

Säkerställa dagvattenlösningarnas genomförande
Det är viktigt att kommunen utvecklar och använder sig av verktyg och
arbetssätt som säkerställer att ambitionerna i arbetet med detaljplanen också
förverkligas i kommande skeden. De nyligen beslutade dagvattenriktlinjerna
och planeringsverktyget grönytefaktorn är sådana viktiga verktyg, men
ändamålsenliga planbestämmelser är minst lika viktigt.
Det är också viktigt att hitta former för kontroll av dagvattenanläggningarnas
funktion över längre tid.
Pilotprojekt rening av Bällstaån
Om kommunen vill delta i utveckling och utvärdering av nya metoder för
rening av dagvatten, som exempelvis en kompakt reningsanläggning som
beskrivs i avsnitt 9.3, kan det vara intressant att undersöka möjligheten att
hitta en lämplig plats längs Bällstaån för placering av en pilotanläggning
Korvsjöarna
Projektet är inte en del av utvecklingen inom Barkarbystaden II, men ur
Bällstaåns synvinkel är dessa åtgärder önskvärda. Åtgärderna behöver
konkretiseras bättre. Dialog bör föras med Trafikverket för att klargöra
planerade dammars utförande och funktion, samt möjligheter att optimera
dessa med avseende på Bällstaåns behov.
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