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Sammanfattning 

Bjerking AB har på uppdrag av Järfälla kommun genomfört en digitalisering av historiskt 
ledningsunderlag av ett dräneringssystem och utredning hur dräneringssystemet kan 
påverka byggnationer inom detaljplaneområden i Barkarbystaden Järfälla kommun.  

Uppdragets syfte är att  

1. digitalisera och i fält mäta in brunnar från tillhandahållet ledningsunderlag. 

Inmätningarna används för att justera och kontrollera digitaliserat ledningsnät, 

2. bedöma funktion, 

3. bedöma om och eventuellt hur föroreningar sprids med ledningssystemet och hur 

det kan påverka byggnationer inom området,  

4. ge övergripande rekommendationer om hur exploateringen ska förhålla sig till 

ledningssystemet och eventuella föroreningar i vatten. 

 

Tillhandahållet ledningsunderlag har digitaliserats och brunnar inom området har mätts in 

i fält för att justera det digitaliserade ledningsnätet. Utifrån ledningsnätets uppbyggnad 

har 6 ledningsområden avgränsats och provtagningar och analys av vatten i brunnar har 

utförts för att kontrollera föroreningstransporten i systemet. Information om 

ledningsdiameter och områdenas storlek har legat till grund för bedömningar om det finns 

risk att vattenflödet i ledningssystemet kan komma att påverka kommande exploatering 

negativt om ledningar grävs av eller skadas.  

För hela detaljplaneområdet finns det behov att generellt vidare utreda vissa frågor 

relaterade till ledningssystemet och föroreningssituationen. För Bällstaån finns det 

preliminära riktvärden och det bör även tas fram för Igelbäcken.  

Kunskapen om hur avvattningssystemet från bergrumsanläggningen är uppbyggd 

behöver generellt förbättras. Förslag på frågeställningar som bör utredas är bl.a. vilka 

utsläppspunkter som finns, hur mycket vatten som släpps i varje punkt och är detta vatten 

förorenat av PFOA?   

Hur kan landningsbanan påverka mängden länshållningsvatten som kan genereras? 

Finns det riska för att stora mängder vatten lagras i genomsläppligt krossmaterial som 

kan påverka byggnation vid schakt nära landningsbanan?  

För de flesta detaljplanområdena finns det behov av särskilda platsberoende utredningar 

kopplade till ledningsnätet och extra skyddsvärda ledningar eller en specifik 

föroreningssituation.  

Detaljplan Ledningsområde  Reningsbehov PFOS 
Skyddsvärda 

ledningar 

Risk för periodvis höga 
flöden 

från dräneringssystem 

3 1 Ja, höga halter i grundvatten Nej Liten 

3 2 Ja, minskat behov vid skydd av ledningar Ja Stor 

3 3 Eventuellt Ja Stor 

4 2 Ja, höga halter i grundvatten Ja Måttlig 

4 3 Eventuellt Ja Måttlig 

4 4 Troligen inte Nej Liten 

5 4 Troligen inte Ja Stor 

5 5 Ja, minskat behov vid skydd av ledningar Ja Måttlig 

6 3 Troligen inte Nej Liten 

6 4 Troligen inte Nej Liten 

7   Generellt inte* Nej Liten 

*30-m dike inom området   
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1 Bakgrund 

Barkarbystaden är just nu norra Europas största stadsutvecklingsområde, omfattande ca 

23 000 lägenheter, 10 000 arbetsplatser och en ny tunnelbanelinje med två stationer mm. 

Den mest omfattande omvandlingen sker på Barkarbyfältet, där det tidigare flygfältet 

omvandlas till en helt ny stadsdel med ca 140 kvarter med tillhörande gatunät. För 

utbyggnad av allmän platsmark inom detaljplanområdena behöver Järfälla kommun 

utföra att antal förberedande undersökningar och utredningar. 

Barkarbyfältet innehåller ett omfattande dränerings- och dagvattenledningsnät som togs 

fram under första halvan av 1900-talet i syfte att leda bort dagvatten från flygfältet. Nu när 

en stad ska växa fram behöver Järfälla kommun inventera och identifiera dessa ledningar 

och bedöma om ledningarnas funktion behöver beaktas i exploateringsfasen. 

2 Syfte  

Uppdragets syfte är att: 

1. digitalisera och i fält mäta in brunnar från tillhandahållet ledningsunderlag. 

Inmätningarna används för att justera och kontrollera digitaliserat ledningsnät 

2. bedöma ledningsnätets funktion, 

3. bedöma om och eventuellt hur föroreningar sprids med ledningssystemet och hur 

det kan påverka byggnationer inom området,  

4. ge övergripande rekommendationer om hur exploateringen ska förhålla sig till 

ledningssystemet och eventuella föroreningar i vatten. 

3 Tidigare undersökningar  

Inom hela området har flera undersökningar utförts. Nedan listas kända 

miljöundersökningar med kopplingar till detta uppdrag.  

 Bjerking 2016a, Miljöteknisk markundersökning, Fd brandövningsplats, Säby 

3:20, Järfälla kommun 

 Bjerking 2016b, PM Spårning av förorening i 30-metersdiket 

 Bjerking 2018, PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Barkarbystaden IV, 

Järfälla kommun 

 WSP 2016, Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Barkarbystaden 3, 

Järfälla kommun 

 SLL Förvaltning 2018, Recipientkontroll Igelbäcken med tillflöden - april 2018 

4 Områdesbeskrivning 

4.1 Generellt  

Det aktuella området omfattar ungefär 100 hektar och utgör ungefärligen området för 

detaljplanerna Barkabystaden 3-6 samt mindre delar av detaljplanerna 7 och 8.  

I den södra delen finns den 40 m breda f.d. landningsbanan, med tillhörande taxibanor 

och en plan inhägnad hårdgjord yta (55 x 150 m) som tidigare var uppställningsplats för 

flygplan m.m. och senare uppställningsplats för fordon och diverse material.  

I den norra delen finns den tidigare brandövningsplatsen som har konstaterats förorenad 

med PFOS.  
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Centralt i området ligger en bergrumsanläggning som används av försvarsmakten under 

tiden som flygflottiljen verkade inom området.  

Närmsta ytvatten är Säbysjön som ligger ca 400 meter norrut. Sjön avvattnats av 

vattendraget Igelbäcken som avrinner genom östra delen av området. Bällstaån ligger ca 

400 m väster om området. Genom området går en grundvattendelare, dvs det aktuella 

området avrinner både till Igelbäcken i norr och till Bällstaån i väster.  

Det finns en dricksvattenbrunn inom området men dess exakta läge är okänt och det är 

även okänt om den är i drift (Källa: SGUs brunnsarkiv, 2018-01-24).  

Området ansluter till Västra Järvafältet naturreservat. Både Säbysjön och en del av den 

norra delen av Igelbäcken tillhör naturreservatet.  Området ansluter även till Norra 

Igelbäckens Naturreservat. 

Barkarby som flygfält går tillbaka till 1913, då fältet började användas för 

övningsflygningar runt Stockholm. Platsen kallades då Hägerstalunds flygfält eller 

Barkarby flygstation och var Stockholms enda landflygplats tills Bromma flygplats 

invigdes 1936. Under 1920- och 1930-talen ökade flygverksamheten på Barkarby och 

1938 togs beslutet att anlägga den militära flottiljen Svea Flygflottilj, F8. Under 1940- och 

1950-talen var F8 Sveriges största militära flygflottilj, med som mest 126 flygplan och ca 

300 piloter (www.f8kamratforening.nu). 

4.2 Dräneringssystem  

Dräneringssystemet anlades troligen in samband med anläggningen av Svea Flygflottilj. 

Hela systemet för avvattning av området är en kombination av ett dräneringssystem för 

att avvattna markområden och ett dagvattensystem som tar hand om avvattning från 

främst landningsbanan och vägar.  

Kunskaper om mängderna av vatten och vattenförande lager inom området är små. De 

naturliga jordlagren inom området består främst av lera och silt i de flacka områdena. Det 

kan dock finnas betydande mängder med bergkross eller grövre material under 

landningsbanan, vid taxibanor och uppställningsplatser för flygplan och i ledningsgravar. 

På grund av att området i så hög grad är påverkat av tidigare anläggningsarbeten så är 

det svårt att ge en klar bild av hur mark och vattenförande lager generellt ser ut i 

området.  

5 Utförande 

Tillhandahållet ledningsunderlag i form av inskannad papperskopia på pdf (1.1 F8 

Dräneringskarta) har används för digitalisering av ledningsnätet (Figur 1). Ritningen är 

daterad som reviderad 1964-04-27.  
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Figur 1. Underlag för digitalisering av dräneringssystem.  

  

Vid digitaliseringen konstaterades det att det finns stora osäkerheter i materialet på grund 

av skalfel mellan X och y led. För att justera den digitaliserade kartan har inmätning av 

brunnar som kan kopplas till ledningsnätet utförts. Efter inmätningen har justering mot 

kända punkter utförts för att minska fel i det digitaliserade underlaget.  

Utifrån ledningsnätets utformning har sex generella utströmningsområden avgränsats 

(Bilaga 4). Ledningsnätets funktion för samtliga sex områden bedöms utifrån resultat från 

fältarbete genom okulär besiktning av brunnar och vattenstånd. Vid områdenas indelning 

har ingen hänsyn till detaljplaneområden tagits.  

I uppdraget ingår att provta och analysera vatten i dräneringssystemet. För att kunna 

bedöma ett områdets generella föroreningssituation har därför dränvatten från 

identifierade områden med utströmningspunkter och andra strategiska brunnar (bilaga 5) 

provtagits med avseende på ämnesgruppen perfluorerade alkylsyror (PFAS). Proverna 

analyserades på det ackrediterade laboratoriet ALS. Till PFAS hör bl.a. ämnena 

perfluoroktansulfonat (PFOS) samt perfluoroktansyra (PFOA). PFAS har historiskt 

används i brandsläcksmedel och det finns en känd föroreningsproblematik kring PFAS 

som rör stora delar av detaljplanområdet. Bl.a en känd föroreningsskada vid en fd 

brandövningsplant i norra delen av Detaljplanområde 3 samt konstaterad förhöjda halter i 

grundvatten inom detaljplanområde 4. Vid byggnation inom detaljplanområde 1 fanns en 

problematik med PFAS i länshållningsvatten. PFAS kan finnas med i vatten utan att det 

ger vare sig visuella- eller doftintryck. För att bedöma halterna av PFAS i 

länshållningsvatten krävs att analys utförs.  

Utifrån ledningarna dimensioner, uppgifter om lutning och området storlek har en bedömd 

maximala och antagen medelvattenföring för områdena angetts. Beräkningarna är 

utförda med antaganden om 10-års regn för maxflöde tillsammans med rördiameter och 

antagen lutning. Medelvattenföringen har uppskattats utifrån området storlek och normal 

årsnederbörd.  
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6 Resultat  

6.1 Digitalisering 

Digitaliserat underlag redovisas i bilaga 3. Underlaget har även tillhandahållits i dwg 

format till Järfälla kommun. Resultaten från digitaliseringen och justeringar via 

inmätningen har dock endast kunna skapa en modell med relativt stora felmarginaler. 

Största felmarginalen bedöms ligga inom ca 5 m från den digitaliserade modellen.  

6.2 Områdesindelning av ledningsnät samt provtagningspunkter 

Områdesindelningen har utförs utifrån intolkade ledningsvägar i digitalt underlag. 

Ledningsområdena har egna utloppspunkter ut mot recipient och påverkar troligen inte 

något av de andra områdena. Ledningsområdesindelningen redovisas i bilaga 4 se även 

Figur 2. Ledningsområde 1 avvattnar delvis norrut mot Säbysjön samt österut mot 

Igelbäcken. Ledningsområde 2 och 3 avvattnar västerut mot Bällstan medan 

ledningsområde 4-6 avvattnar österut mot Igelbäcken.  

 

  

Figur 2. Ledningsområdesindelning samt provtagna brunnar inom respektive område.  

 

Område 1 beläget i norra delen av området avvattnas mot Igelbäcken och ett mindre 

system avvattnar mot Säbysjön. Inom området finns den f.d. brandövningsplatsen som 

konstaterats vara förorenad med PFAS (Bjerking 2016). Inom området finns även det så 

kallade 30-meters diket som varit föremål för sanering och undersökning av källa för 

föroreningsspridning. Källan till föroreningen är idag okänd.  

Vattenprov är uttaget i brunn mot Igelbäcken, se Figur 3. Områdets dräneringssystem är 

relativt tydligt avgränsat i underlaget. Området upptas till största delen inom 

detaljplaneområde 3 och norr om detaljplaneområdena. 
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Figur 3. Provpunkt 1 inom ledningsområde 1. 

 

Område 2 är det största ledningsområdet och ligger i de västra delarna av 

dräneringsområdet och innefattar delar av landningsbanan. Området avvattnas västerut 

mot Bällstaån. Delar av området 2 har redan påverkats av byggnation inom 

detaljplaneområde 1. Övriga delar av ledningsområde 2 ligger i detaljplaneområde 3 och 

4. På grund av redan utförda byggnationer så är utflödespunkter och funktion på 

systemet generellt osäkert.  

Uttagna analyser i grundvatten inom området visar på ställvis höga halter av PFAS i 

vatten (Bjerking 2018). Prover är uttagna i brunn 2- 5 inom området se Figur 4 till Figur 6. 

  

Figur 4. Provpunkt 2 inom ledningsområde 2. Figur 5. Provpunkt 4 inom ledningsområde 2. 
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Figur 6. Provpunkt 5 inom ledningsområde 2. 

 

Område 3 ligger i de sydvästra delarna av dräneringssystemet och inkluderar delar av 

landningsbanan. Inom området finns det byggnation som uppförts efter att 

dräneringssystemet anlagts. Det föreligger en hel del osäkerheter i om det ursprungliga 

systemet fungerar eller om det har ersatts eller påverkats genom nydragningar av 

dagvattenledningar. Ledningsområdet ligger inom detaljplanområde 2, 6 och 3. Området 

avvattnar mot detaljplaneområde 3 och vidare västerut mot Bällstaån. 

Avvattningssystemet inom område 3 tar emot ytvattenavrinningen från landningsbanans 

västra delar. 

Prov är uttaget i brunn 6 se Figur 7. Genom ledningsområde 3 går 

Norrvattenshuvudledning. Det är oklart hur huvudvattenledningen har påverkat 

dräneringssystemet.  

 

Figur 7. Provpunkt 6 inom ledningsområde 3. 
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Område 4 ligger i centralt i den södra delen av dräneringssystemet. Området avvattnas 

österut mot Igelbäcken. I söder vid utloppspunkten finns det under vårfloden relativt 

mycket vatten och utflödena verkar vara i funktion vilket tyder på att systemet helt eller 

delvis är i funktion. Ledningsområdet ligger huvudsakligen inom detaljplaneområdet 5 

men går även in i detaljplaneområde 4 och 6.  

Prov är uttaget i Brunn 8, se Figur 8. Genom ledningsområde 4 går 

Norrvattenshuvudledning. Det är oklart hur huvudvattenledningen har påverkat 

dräneringssystemet.  

 

Figur 8. Provpunkt 8 inom ledningsområde 4. 

 

Område 5 ligger i östra delen av dräneringsområdet och huvudsakligen norr om 

landningsbanan. Landningsbanans östra delar ingår i området. Området avvattnar österut 

mot Igelbäcken. Området ligger till största delen öster om gränsen för 

detaljplaneområdena. Delar ligger inom detaljplaneområde 5 och en mindre del i 

detaljplaneområde 7. Avvattningssystemet inom område 5 tar ytvattenavrinningen från 

landningsbanans östra delar. Området ligger inom det nya naturreservatet för Igelbäcken.  

Prov är uttaget i brunn 10 och vid provtagningstillfället var det relativt högt flöde i 

ledningen, se Figur 9. 

 

Figur 9. Provpunkt 10 inom ledningsområde 5. 
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Område 6 ligger i sydöstra hörnet av dräneringssystemet. Området avvattnar österut mot 

Igelbäcken. Utloppspunkten i södra delen av området kunde inte hittas vid inmätning. Vid 

utloppspunkten är det vid vårfloden mycket vatten. Det är troligt att detta 

avvattningssystem liksom område 5 helt eller delvis är i funktion. Området ligger utanför 

detaljplaneområdena. Se Figur 10.  

Genom ledningsområde 6 går Norrvattenshuvudledning. Det är oklart hur 

huvudvattenledningen har påverkat dräneringssystemet.  

 

Figur 10. Provpunkt 9 inom ledningsområde 6. 

 

6.3 Analysresultat  

För att undersöka föroreningssituationen i de olika ledningsområdena har vattenprover i 

dagvattensystemet uttagits och analyserats med avseende på PFAS vilket beröms vara 

den generellt styrande föroreningen inom området.  

Utförda analyser redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Analysresultaten från vattenprover i brunnar inom området. Dräneringssystemet belastar 

Igelbäcken och Bällstaån.  

Ämne  Brunn 1 Brunn 2 Brunn 3 Brunn 4 Brunn 5 Brunn 6 Brunn 8 Brunn 9 Brunn 10 Brunn 12 

Ledningsomr.  1 2 2 2 2 3 4 6 5 5 

Belastar  Igelb. Bällsta Bällsta Bällsta Bällsta Bällsta Igelb. Igelb Igelb. Igelb. 

Detaljplan   3 4 2 4 6 5    

PFOA ng/l 171 <1 5,1 4,9 8,3 2,1 14 10,4 6,6 <1 

PFOS ng/l 2320 <1 3,4 15,7 63,9 <1 7,7 11,4 59,9 1,5 

Summahalt ng/l 2491 <1 8,5 20,6 72,2 2,1 21,7 21,8 66,5 1,5 

 

Årsmedelvärdets gränsvärde för god kemisk status i ytvattendrag med avseende på 

PFOS är 0,65 ng/l enligt HVMFS 2015:04. 

Det finns även preliminära riktvärden för PFAS från Järfälla kommun för utsläpp av 

länshållningsvatten vid t.ex. schakt. Länshållningsvatten får endast avledas till Bällstaån 

och för utsläpp till recipienten Bällstaån ska halten understiga 20 ng/l (summahalt av 

PFOS och PFOA). Halten är beslutad för Kv 11 inom detaljplan för Barkabystaden 1.   
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Det bedöms vara viktigt att förankra riktvärden för länshållningsvatten för hela 

Barkabystaden med Länsstyrelsen.  

6.4 Flödesanalyser 

Maximalt och normalt flöde från de olika områdena redovisas i Tabell 2 till Tabell 4. 

Beräkningarna är endast indikativa och ska inte användas för dimensionering eller beslut 

om dagvattensystem utan ska endas ses som en del i ett generellt resonemang om 

avvattningssystemets funktion och kapacitet. Samtliga antagna flöden beror helt på 

nederbördsmängder och eventuella bedömningar om flöden i de olika områdena är 

behäftade med relativt stor osäkerhet. De beräknade vattenflödena är endast 

framtagna med syfte att bedöma eventuell påverkan vid byggnation och ska ej 

användas för projektering eller som underlag vid bedömning av 

dagvattenhantering, geoteknik e dyl. 

Beräkningar har gjorts för 10-års regn där varje ledningsområde antas bidra separat till 

utflöde i respektive ledningsnät (Tabell 2). Ingen analys av avrinningsområden har utförts 

utan arean baseras endast på generellt avgränsat ledningsområde (Bilaga 4) 

Utifrån i underlaget angivna ledningsdimensioner har ett maximalt utflöde uppskattats för 

varje ledningsområde. Då det saknas uppgifter om ledningslutningar så kan maxflödena 

endast ses som grova antaganden (Tabell 3).  

Avvattningssystemet är förutom ett dagvattennät även ett dräneringssystem. För att anta 

bidrag från dräneringen antas att den del av nederbörden som infiltreras omhändertas av 

systemet. Ett årligt medelflöde beräknas utifrån en årlig infiltration om 300 mm/år (Tabell 

4).  

Tabell 2. Flöde vid 10 års regn från ledningsområden. 

Område Area m² l/s ha (nederbörd 10 års regn) avrinningskoefficient Flöde (l/s) 

1 150 000 288 0,15 648 

2 320 000 288 0,15 1382 

3 130 000 288 0,15 562 

4 218 000 288 0,15 942 

5 198 000 288 0,15 855 

6 121 000 288 0,15 523 

 

Tabell 3. Antagen maximal kapacitet ut ur befintligt ledningsnät.  

Område Ø (mm) Lutning (‰) Material Maxflöde (l/s) 

1 300 3 (5) Betong 57 (73) 

2 375x2 3 (5) Betong 204 (264) 

3 300 3 (5) Betong 57 (73) 

4 300 +125 3 (5) Betong 63 (80) 

5 150x2 + 300 3 (5) Betong 75 (96) 

6 300 3 (5) Betong 57 (73) 

 

Tabell 4. Beräknat medelflöde baserat på årlig infiltration.  

Område Area m² Årlig infiltration Medelflöde (l/s) 

1 150000 300 1,4 

2 320000 300 3,0 

3 130000 300 1,2 

4 218000 300 2,1 

5 198000 300 1,9 

6 121000 300 1,2 
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7 Samlad bedömning för påverkade detaljplaneområden 

Den samlade bedömningen utgår endast från vad dräneringssystemets inverkan kan vara 
under själva byggnationen inom Barkabystaden. Inom flera områden är vattensituation 
sådan att det idag under delar av året finns höga naturliga vattennivåer. Hur 
dräneringssystemet idag antas fungera kan inte användas vid design av nytt 
dagvattensystem utan görs endast för att illustrera en problembild avseende förorenat 
vatten i samband med schakt. Befintligt system kan inte ersätta arbete med nytt 
dagvattensystem och eventuellt dräneringssystem för byggnation.  

Detaljplan 2 och 8 till 10 ligger inte inom något av ledningsområdena och bedöms inte 

påverkas direkt av dräneringssystemet.   

7.1 Detaljplan 1 

Detaljplan 1 har redan bebyggts och byggnationen påverkades negativt av inkommande 

vatten från avvattningssystemet. Det inkommande vattnet var förorenat med bl.a. PFAS.  

Länshållningsvattnet rapporterades ha en mjölkig/dieselliknande hinna på ytan av 

vattensamlingar. PFAS kan dock finnas med i vatten utan att det ger vare sig visuella- 

eller doftintryck. För att bedöma halterna av PFAS i länshållningsvatten krävs att analys 

utförs.  

Till detaljplaneområde 1 kommer ledningar från ledningsområden 2, 3. I en brunn 5 inom 

ledningsområde 2 var halterna av PFOS 65 ng/l vid provtagningstillfället. Det finns en 

direkt ledning mellan provpunkten och detaljplaneområde 1. Även analyser i en annan del 

av ledningssystemet som gick in i detaljplanområde 1 uppvisade förhöjda halter av PFOS 

(Brunn 4, 15 ng/l). 

Det är troligt att den påverkan på PFOS som uppstod vid byggnationen kommer från 

flygfältsområdet. Från ledningsområde 2 är den antagna medelvattenföringen ca 3 l/s 

men systemet kan vid regnfall ha mottagit avsevärt större vattenmängder då delar av 

systemet tar ytvattenavrinningen från landningsbanan.    

7.2 Detaljplan 3 

7.2.1 Generellt om ledningssystemet  

Detaljplanområde 3 ligger inom delar av avvattningssystemets ledningsområde 1-3. 

Ledningsområde 1 avvattnar norrut mot Säbysjön och öst till 30-meters diket och vidare 

till Igelbäcken och har det högsta uppmätta halterna i avvattningssystemet. 

Ledningsområde 2 och 3 avvattnas västerut mot Bällstaån.  

7.2.2 Föroreningar 

Inom norra delen av detaljplanområdet som avvattnas mot Igelbäcken och Säbysjön finns 

problematiken kring den f.d. brandövningsplatsen. Spridningsriktningen visar dock att 

brandövningsplatsen framförallt påverkar de nordligaste delarna negativt (Bjerking 

2016a). Prov från brunn 1 utanför detaljplanområdena visar på de högsta halterna inom 

ledningsområdena. Det är fortsatt inte fastslaget var de höga halterna har sitt ursprung 

men utredningar indikerar att de främst kommer från den bergrumsanläggning som finns 

inom området (Bjerking 2016b).   

Inom detaljplanområdet har 1 vattenprov uttagits (tabell 1). Det kommer dock in vatten 

från flera ledningsdelar in i detaljplanområdet och sammanlagt 4 analyser inom 

ledningsområde 2 visar att vatten från avvattningssystemet uppvisar maxhalter på 63 

ng/l. Halterna bör generellt vara samstämmiga med det som uppmättes vid byggnation 

inom detaljplanområde 1 då det är samma system för bägge detaljplanområdena.  
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7.2.3 Antagna flöden inom området  

Flöden i den norra delen av detaljplanområdet (Ledningsområde 1) bör vara små. Det 

dränsystem som avvattnar mot Säbysjön bedöms funktionellt fungera dålig. Tidigare 

fanns det ett större vattenförande dike och magasin vid barndövningsplatsen (Bjerking 

2016a, Bilaga 3). Utfyllnad av Brandövningsplatsen bör ha påverkat systemet negativt. 

Detaljplanområdets utsträckning norrut når bara en liten del av de dränledningar som 

avvattnar området mot Igelbäcken. Generellt bör flödesmängderna inom ledningsområde 

1 vara vad som normalt kan förväntas vid nyexploatering. Nära brandövningsplatsen är 

risken stor att höga eller mycket höga halter av PFOS påträffas i grundvatten.   

Flöden mot väster inom detaljplanområdet (Ledningsområde 2 och 3) bör kunna påverka 

byggnationer i samma utsträckning som vid byggnationen inom detaljplaneområdet 1. 

Framförallt i de södra delarna av kan vattenflödet bli relativt stort då det bl.a. inkommer 

dagvattenledningar som avvattnar landningsbanan. Ett antaget grundflöde om 3 l/s har 

uppskattats från dräneringssystemet men vid regn kan flödet öka avsevärt från 

ytavrinning av dagvatten. Systemets maximala vattenförande kapacitet har uppskattats till 

ca 200 l/s från två Ø 375 mm ledningar.  

7.2.4 Påverkan vid byggnation och handlingsplan inom området  

Norra delar, Ledningsområde 1 

Inom området är det sannolikt att det kommer att finnas en PFAS-problematik i vatten i 

de norra delarna kring den fd. Brandövningsplatsen. Inom ledningsområde 1 bör dock det 

vara ett mindre problem med inflödande vatten från dräneringssystemet. Vid byggnation 

bör uppkomsten av länshållningsvatten försöka minimeras. Det är mycket sannolikt att 

rening av PFAS kommer krävas vid pumpning av länshållningsvatten i närhet till 

brandövningsplatsen. Rening av PFAS i länshållningsvatten kan vara problematiskt 

beroende på mängden lerpatiklar i vatten och kommer att innebära ökade kostnader. Det 

är därför viktigt att projektera så att mängden uppkommit länsvatten minimeras.  

Södra delar, Ledningsområde 2 och 3 

Innan byggnation bör dräneringssystemet utredas i detalj för att identifiera och mäta in 

särskilt skyddsvärda ledningar. Det kan bl.a. vara ledningar som mottar dagvatten från 

landningsbanan och huvudledningar från dräneringssystemet. Skada på huvudledningar 

från dräneringssystemet kan dels ge ökat mängd länshållningsvatten samt skapa 

problem med PFAS. Halter i det södra området är avsevärt lägre än i norr men utifrån 

analysresultat från brunn 4 och 5 bedöms det att rening kommer att krävas om inte 

ledningarna skyddas.  

Kunskapen om det befintliga ledningssystemet bör utökas och skyddsvärda ledningar bör 

mätas in i fält och ingå i ritningar för byggnation. Landningsbanan är troligtvis grundlagd 

genom att schakta ut naturliga täta jordar och ersätta dessa med krossmaterial. 

Landningsbanan kan innehålla stora mängder vatten om dränering runt landningsbanan 

förlorat sin funktion. I krossmaterial med hög genomsläpplighet kan eventuellt vatten i 

landningsbanan medföra att stora mängder länshållningsvatten generas om schakt utförs 

mot landningsbanan. Det bör därför utredas vad schaktning i närhet till landningsbanan 

kan innebära för vattenmängderna.   

7.3 Detaljplan 4 

7.3.1 Generellt om ledningssystemet  

Detaljplan 4 ligger centralt inom detaljplaneområdena och innefattar bl.a. ny tunnelbana 

med station och uppgångar. Detaljplanområdet ligger inom ledningsområdena 2-4 och 

avvattnas både mot Bällstaån och igelbäcken. Detaljområdet sträcker sig endast över de 

yttre delarna av dräneringssystemen inom påverkade ledningsområden.  
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Inom området finns det troligen en utsläppspunkt av vatten från bergrummet. 

Utsläppspunkterna för det vatten som avleds från bergrummen och är okänt men det 

finns idag en trolig pågående spridning av PFAS från området (Bjerking 2018). 

7.3.2 Föroreningar 

Inom området ligger brunn 5 med de näst högsta uppmätta halterna av PFOS i 

undersökningen (Tabell 1). Inom område har även höga halter av PFOS uppmätts i 

grundvatten under uppställningsplatsen (1430 ng/l) och relativt höga halter under 

landningsbanan (93 ng/l) I jämförelse med tillämpade bedömningsgrunder innebär 

halterna att det behöver utföras åtgärder för att skydda ytvatten och grundvatten. Vidare 

innebär halterna att det, enligt riktlinjer från Järfälla kommun, inte heller är möjligt att 

pumpa eller avleda detta vatten till Bällstaån utan rening (Bjerking 2018). 

Analyser av grundvatten inom detaljplanområde 4 visar att området söder om 

uppställningsplattan har förhöjda halter av PFOA (Bjerking 2018). Spridningsriktningen 

verkar främst vara riktad mot söderut från uppställningsytan centralt i området 

De ledningsdelar som ligger inom ledningsområde 2 har troligen halter av PFAS som 

kräver rening vid länshållningspumpning. Analys av vatten i brunn 5 visar på halter av 

PFOS över 60 ng/l. Då relativt höga halter har uppmätts i grundvatten under 

landningsbanan så finns det risk att även ledningssystemet på södra sidan av 

landningsbanan inom ledningsområde 3 kan uppvisa halter som kräver sanering.  

De i de ledningsdelar som ligger inom ledningsområde 4 och avvattnas söderut och 

vidare mot Igelbäcken bedöms halterna var lägre. Analys av grundvatten uppströms av 

ledningsområdet visare på låga halter för området och vatten ut från ledningsområde 4 

har halter av PFOS kring 8 ng/l.  

7.3.3 Antagna flöden inom området 

Flödena inom området är svåra att uppskatta då det finns 4 huvudsakliga 

utströmningsriktningar från området. Då detaljplanområdet endast påverkar ytterdelarna 

av de flesta av ledningsområdena så bör inte flödet i dräneringssystemet vara stort. Det 

saknas dock kunskaper om var och om vatten från bergrummet pumpas ut inom 

detaljplanområdet.  

I de västra delarna sträcker sig detaljplanområdet över ledningar som avvattnar norra 

delarna av ledningsområde 2. Det kan finnas behov av att skydda dessa ledningar. 

Dränerings och dagvattenledningar längs landningsbanan kan vara skyddsvärda innan 

nytt dagvattensystem anlagts.  

Närliggande höjd norr om detaljplanområdet med bl.a. berg i dagen och generellt mera 

genomsläppliga jordarter påverkar troligen vattenmängden inom området generellt och 

vid nederbörd.  

7.3.4 Påverkan vid byggnation och handlingsplan inom området  

Inom området finns det PFAS i dräneringssystemet och i grundvattnet som har uppmätta 

halter av PFAS som innebär att rening kommer att krävas vid pumpning av 

länshållningsvatten. Förhöjda halter har påvisats i både grundvatten och i 

ledningssystemet. Uppkomsten av länshållningsvatten bör minimeras genom att undvika 

att gräva av skyddsvärda ledningar samt att undvika att dra på sig större mängder 

grundvatten.  

Kunskapen om det befintliga ledningssystemet bör utökas och skyddsvärda ledningar bör 

mätas in i fält och ingå i ritningar för byggnation. Landningsbanan kan vara grundlagd 

genom att schakta ut naturliga täta jordar och ersätta dessa med krossmaterial. 

Landningsbanan kan därmed innehålla stora mängder vatten om dränering runt 

landningsbanan förlorat sin funktion. Krossmaterial med hög porositet och med hög 
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genomsläpplighet kan medföra att stora mängder länshållningsvatten generas om schakt 

utförs mot landningsbanan. Det bör därför utredas vad schaktning i närhet till 

landningsbanan kan innebära för vattenmängderna.   

Var en eventuell utsläppspunkt av vatten från bergrummet mynnar bör utredas. De höga 

halterna under uppställningsplatsen bör utredas vidare för att om möjligt fastställa källan 

till de förhöjda halterna.  

7.4 Detaljplan 5 

7.4.1 Generellt om ledningssystemet  

Detaljplanområde 5 ligger i de sydöstra delarna av området och innefattar huvuddelen av 

ledningsområde 4 samt del av ledningsområde 5. Vatten från både ledningsområde 4 och 

5 avvattnas mot Igelbäcken. Ledningsområde 4 som upptar den största delen av 

detaljplanområdet avvattnar mot söder och vidare mot Igelbäcken. Ledningsområde 5 i 

norra delen av detaljplanområdet avvattnar österut mot Igelbäcken.  

Genom ledningsområde 4 går Norrvattenshuvudledning. Det är oklart hur 

huvudvattenledningen har påverkat dräneringssystemet.  

7.4.2 Föroreningar 

Inom detaljområdet har en analys utförts för dräneringsvatten från ledningsområde 4. 

Utgående vatten från ledningsområdet uppvisar förhöjda halter av PFOS (8 ng/l). 

Uppmätta halterna i Igelbäcken är högre vid recipientkontroll där halter runt 50 ng/l 

uppmättes i Igelbäcken (SLL Förvaltning 2018). Om de preliminära riktvärden för PFAS 

från Järfälla kommun även tillämpas på länshållningsvatten som avleds mot Igelbäcken 

så motiverar inte föroreningsnivån rening med avseende på PFAS. Igelbäcken är dock 

redan kraftigt påverkad av PFAS.  

Prov i brunn 10 som ligger utanför detaljplanområdet men i ledningsområde 5 visar på 

halter av PFOS på ca 60 ng/l. Det är troligt att halterna i ledningssystemet i norra delen 

av delen av detaljplanområdet har samma nivå som uppmätts i brunn 10. 

Länshållningsvatten som kommer från dessa ledningar kommer sannolikt att behöva 

saneras innan utsläpp kan göras till Igelbäcken eller Bällstaån.  

7.4.3 Antagna flöden inom området 

Flöden i norra delen av detaljplanområdet kan påverka byggnationen då de ligger i de 

centrala delarna av ledningsområdet. Det finns även ledningar som mottar 

ytvattenavrinningen från landningsbanan vilket gör att vattenmängden vid nederbörd kan 

vara betydande. Det är även oklart hur påverkan från höjd norr om detaljplanområdet 

med bl.a. berg i dagen påverkar ledningssystemet.  

De södra delarna av detaljplanområdet är relativt väl avgränsade med avseende på 

dräneringssystemet. Ledningsområde 4 utgörs huvudsakligen av den södra delen av 

detaljplanområde 5 söder om nuvarande landningsbana. Från ledningsområdet har ett 

medelflöde om 2,1 l/s beräknats (Tabell 1). Systemets maximala vattenförande kapacitet 

har uppskattats till ca 60 l/s från en Ø 300 mm och en 125 mm ledning.  

7.4.4 Påverkan vid byggnation och handlingsplan inom området  

Det bör beslutas vilka halter av PFOA som får släppas till Igelbäcken vid pumpning av 

länshållningsvatten. Järfälla kommun har tagit fram preliminära riktvärden för Bällstaån 

men det saknas uppgifter för Igelbäcken. Behov av reningsåtgärder styrs helt av vilka 

halter i länshållningsvatten som tillåts. Alternativt pumpas länshållningsvatten från 

detaljplanområde 5 mot Bällstaån istället för Igelbäcken. Det kräver dock anläggning av 

tillfälliga ledningar för länshållningsvatten.  
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Landningsbanan är troligtvis grundlagd genom att schakta ut naturliga täta jordar och 

ersätta dessa med krossmaterial. Landningsbanan kan innehålla stora mängder vatten 

om dränering runt landningsbanan förlorat sin funktion. I krossmaterial med hög 

genomsläpplighet kan eventuellt vatten i landningsbanan medföra att stora mängder 

länshållningsvatten generas om schakt utförs mot landningsbanan. Det bör därför utredas 

vad schaktning i närhet till landningsbanan kan innebära för vattenmängderna.   

Norra delar, Ledningsområde 5 

Innan byggnation bör dräneringssystemet utredas i detalj för att identifiera och mäta in 

särskilt skyddsvärda ledningar. Det kan bl.a. vara ledningar som mottar dagvatten från 

landningsbanan. Uppmätta halter i ledningssystemet (Brunn 10) visar att det finns behov 

av rening av PFOS om ledningar skadas. Skada på skyddsvärda ledningar från 

dräneringssystemet därmed dels ge ökat mängd länshållningsvatten samt skapa problem 

med PFOS.  

Södra delar, Ledningsområde 4 

Järfälla kommuns preliminära riktvärden motiverar inte sanering med avseende på PFOA 

om länshållningsvattnet pumpas mot Bällstaån. Idag finns ingen rekommendation för 

Igelbäcken. Halterna är dock ca 10 gånger högre är gränsvärden för god kemisk status i 

ytvattendrag.  

Om byggnation utförs så att ledningssystemet kommer att grävas bort så är det 

fördelaktigt att påbörja byggnationen i de norra delarna av ledningsområdet. Om 

byggnation påbörjas i södra delarna av området så kommer hela ledningssystemet att 

kunna påverka mängden länshållningsvatten.  

7.5 Detaljplan 6 

7.5.1 Generellt om ledningssystemet  

Detaljplanområde 6 ligger söder om landningsbanan och öster om ett tidigare exploaterat 

område. Detaljplanområdet innefattar delar av ledningsområde 4 och 3. Vatten från 

ledningsområde 3 avvattnas mot Bällstaån medan ledningsområde 4 avvattnas mot 

Igelbäcken.  

7.5.2 Föroreningar 

Inom området finns det relativt låga föroreningsnivåer för området. Analyser i 

inkommande vatten till ledningssystemet i brunn 6 detekterade låga halter av PFAS. 

Grundvattenprovtagningar in en punkt inom detaljplanområde 4 strax nordväst om 

detaljplanområdet 6 uppvisar halter av PFOS kring 20 ng/l (Bjekring 2018). Det är troligt 

att grundvatten inom detaljplanområdet uppvisar relativt likvärdiga halter.  

7.5.3 Antagna flöden inom området 

Detaljplanområdet ligger i utkanterna av ledningsområdena 3 och 4. Det är inte troligt att 

det sker något större vattenflöde i någon av ledningarna. Det är möjligt att delar av 

dräneringssystemet har påverkats vid byggnation av bostadsområde väster om 

detaljplanområde 6.  

7.5.4 Påverkan vid byggnation och handlingsplan inom området  

Inom området  bör varken flödesmängder i dräneringssystemet eller föroreningsnivåer 

medföra några problem vid byggnation. Detta förutsätter dock att Järfälla kommuns 

preliminära riktvärden för PFOA i länshållningsvatten samt att vatten avleds mot 

Bällstaån.  
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7.6 Detaljplan 7 

7.6.1 Generellt om ledningssystemet  

Detaljplanområde 7 tangerar ytterdelarna av ledningsområden 1, 2 och 5.  

7.6.2 Föroreningar 

Inom detaljplanområdet finns en känd föroreningsproblematik kopplat till det sk. 30-

meters diket. Tidigare analyser av PFOS i dike i nordvästra delen av detaljplanområdet 

visar på halter av PFOS som uppgår till ca 170 ng/l (Bjerking 2016b). Det är idag inte 

känt om halterna har minska sedan rening av PFOA har påbörjats i 

bergrumsanläggningen.  

7.6.3 Antagna flöden inom området 

Då dräneringsledningssystemet endast marginellt berörs så bör påverkan endast kunna 

vara marginell inom området. I detaljplanområdets nordvästliga delar kan dränering i 

anslutning till befintlig väg vara vattenförande men generellt inom området bör endast 

normala flöden förekomma.  

7.6.4 Påverkan vid byggnation och handlingsplan inom området  

Inom detaljplanområdet finns troligen en utsläppspunkt från bergrumsanläggningen. Den 

har tidigare misstänkts vara källa till PFOA-föroreningar i 30-metersdiket. Det bör 

fastställas var utsläppspunkten finns och om det via diket finns en pågående 

föroreningsspridning från bergrumsanläggningen.   
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8 Sammanfattande slutsatser 

För hela detaljplaneområdet finns det behov att generellt vidare utreda vissa frågor 

relaterade till ledningssystemet och föroreningssituationen. Det saknas idag riktvärden för 

tillåtna halter av PFOA i länshållningsvatten som leds till Igelbäcken. För Bällstaån finns 

det preliminära riktvärden och det bör även tas fram för Igelbäcken. Alternativ ska allt 

länshållningsvatten avledas mot Bällstaån.  

Beroende på vilka halter som tillåts kan rening av länshållningsvatten komma att krävas 

inom en eller flera detaljplanområden. Det kan finnas behov av gemensam upphandling 

av entreprenör för rening av länshållningsvatten för att minska kostnader och likställa 

hanteringen inom samtliga detaljplanområden.   

Kunskapen om hur avvattningssystemet från bergrumsanläggningen är uppbyggd 

behöver generellt förbättras. Förslag på frågeställningar som bör utredas är bl.a. vilka 

utsläppspunkter som finns, hur mycket vatten som släpps i varje punkt och är detta vatten 

förorenat av PFOA?   

Hur kan landningsbanan påverka mängden länshållningsvatten som kan genereras? 

Finns det riska för att stora mängder vatten lagras i genomsläppligt krossmaterial som 

kan påverka byggnation vid schakt nära landningsbanan?  

För de flesta detaljplanområdena finns det behov av särskilda platsberoende utredningar 

kopplade till ledningsnätet och extra skyddsvärda ledningar eller en specifik 

föroreningssituation. I flera detaljplanområden är det önskvärt att projektera för att minska 

mängden länshållningsvatten.  
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Bilaga 1:  
1.1 F8 Dräneringkarta 
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Bilaga 2:  
Detaljplaneområden 
  



Barkarbystaden
Datum: 2017-06-07
Skala: 1:10 000, A3
Upprättad av: Anna-Maja Jöhnemark

Veddesta

Stockholm stad

3

7

4

10

5

8

2

1

6

9

Huvuddel  BTA bostäder
1   2000 00 kvm
2   700 00 kvm
3   3800 00 kvm
4   2600 00 kvm
5   3000 00 kvm
6   400 00 kvm
7   2200 00 kvm
8   1800 00 kvm
9   200 00 KVM
10   400 00 KVM
Totalt  17100 00 kvm
   (15100 00 kvm exkl HD 1)

T
T

Genomförandeplan - Huvudindelning
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Bilaga 3: Digitaliserat VA-system och inmätta brunnar 
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Bilaga 4:  
Ledningssystemsområden 
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Bilaga 5:  
Provpunkter 
 
 
 
 
 
 

 






