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Sammanfattning
I och med utbyggnaden av tunnelbanan har Järfälla kommun åtagit sig att bygga 14 000
bostäder inom tunnelbanans influensområde fram till år 2030. Järfälla kommun har för avsikt
att förtäta området Skälby i de södra delarna av Järfälla kommun med cirka 300 bostäder.
Byleden är ett av de områden som ingår i detta influensområde och en detaljplan ska
upprättas för området.
I dag finns ingen dagvattenhantering för planområdet men i närliggande villakvarter finns
dagvattenledningar som ansluter till planområdet.
Förändringen i markanvändning medför en något högre andel hårdgjorda ytor inom
planområdet.
Recipient för planområdet är Veddestabäcken som leder vatten till Bällstaån som klassas
som en ytvattenförekomst med otillfredsställande kemisk och ekologisk status.
En förtätning av området enligt föreslagen planskiss medför ökade dagvattenflöden med
cirka 38 % (28 % utan medräknad klimatfaktor efter exploateringen) för ett dimensionerande
10-årsregn.
För att skapa en fungerande dagvattenhantering för både befintligt dagvattensystem och för
recipienten, efter planerade förändringar av planområdet, föreslås följande åtgärder:
•

En dagvattenlösning i form av två makadamdiken längs med Byleden och en
dagvattendamm i planområdets norra del, för rening och fördröjning av dagvatten
innan Veddestabäcken.

•

Som ett komplement till de större dagvattenlösningarna, som står för den största
delen av rening och fördröjning, kan mindre och mer lokala dagvattenlösningar
implementeras i främst park och grönområden, till exempel rabatter, växtbäddar,
gräsytor och trädplanteringar.

•

Dagvatten från takytor leds genom stuprör med utkastare så att dagvattnet kommer
ut en bit från husväggen och med hjälp av rännor ledas till gräsytor för infiltration eller
till makadamdiket för vidare transport till recipienten.
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1 Inledning och syfte
I och med utbyggnaden av tunnelbanan har Järfälla kommun åtagit sig att bygga 14 000
bostäder inom tunnelbanans influensområde fram till år 2030. Järfälla kommun har för avsikt
att förtäta området Skälby i de södra delarna av Järfälla kommun med cirka 300 bostäder.
Byleden är ett av de områden som ingår i detta influensområde och en detaljplan ska
upprättas för området, se Figur 1-1.
Syftet med detaljplanen för Byleden är att bebyggelsen ska vara varierad och bestå av
friliggande villor, radhus och mindre flerbostadshus. Planen omfattar cirka 300 bostäder och
täcker en areal på drygt 11 hektar.
Dagvattenutredningen syftar till att utreda vilka förändringar den planerade exploateringen
kan ha på dagvattenbildningen, samt att bedöma förutsättningarna för lokalt
omhändertagande av dagvatten (LOD), genom infiltration eller fördröjning. Bedömningen
grundar sig på de lokala markförhållandena, dimensionerande dagvattenflöden, samt
dagvattnets föroreningsgrad. Uppdraget syftar även till att dimensionera utjämningsmagasin
och reningsanläggningar för dagvattnet för att reducera flödestoppar och samtidigt rena
dagvattnet genom sedimentation och fastläggning av partiklar. Till grund för principlösningar i
dagvattenutredningen ska Järfälla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering med tillhörande
anvisningar följas.
I uppdraget ingår det att uppskatta den fördröjningsvolym som varje kvarter inom det nya
detaljplanförslaget ska kunna fördröja utifrån Järfälla kommuns riktlinjer för
dagvattenhantering, att ett kvarter får släppa ut högst 70 liter dagvatten per sekund och
hektar.
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Figur 1-1. Översiktskarta med ungefärlig placering av planområdet, som är markerat med en svart
streckad polygon (Karta från hitta.se).

1.1 Allmänt om dagvatten
Dagvatten definieras som ett tillfälligt förekommande vatten som avrinner markytan vid regn
och snösmältning. Generellt är ytavrinningens flöde och föroreningshalt kopplad till
markanvändningen i ett område. Främst är det dagvatten från industriområden, vägar och
parkeringsytor som innehåller föroreningar. Exploatering av ett tidigare grönområde leder till
större areal av hårdgjorda ytor och det är därför viktigt att i ett tidigt skede utreda vilka
konsekvenser detta har på dagvattensituationen.
Vid lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) används dagvattenlösningar som efterliknar
vattnets naturliga kretslopp, såsom infiltration i mark, i stället för att leda bort dagvattnet i
konventionella ledningar. På så sätt minskas mängden dagvatten som behöver tas omhand i
dagvattennätet och det sker en naturlig rening av dagvattnet.
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2 Material och metod
2.1 Material och datainsamling
Bakgrundsmaterial och data som har använts för att genomföra denna utredning är bland
annat:
•
•
•
•
•
•
•

Trafikprognos för vägarna efter exploateringen (erhållet från beställaren)
Översvämningshöjder vid 10- och 100-årsregn, samt beräknat högsta flöde (DHI,
2016)
Jordarts- och jorddjupskarta (SGU)
Strukturplaner och markanvändning för pågående detaljplaner
Järfälla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering
Geoteknisk utredning för byggbarhetsbedömning (Norconsult, 2016)
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) (Norconsult, 2016)

2.2 Platsbesök
Ett platsbesök genomfördes den 11 april 2016 då bland annat planområdets topografiska
förhållanden undersöktes och en översiktlig inventering av befintliga diken utfördes. Vid
platsbesöket gjordes även en okulär undersökning av den delen av Veddestabäcken som
rinner i planområdets norra del och som är recipient för dagvattnet. Ett antal fotografier togs
under platsbesöket varav fyra fotografier redovisas i Figur 2-1. Platser och riktningar för
fotografierna visas i Figur 2-2.
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Figur 2-1. Fotografierna A till D visar planområdet från de platser och riktningar som redovisas i Figur
2-2.
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Figur 2-2. Översiktskarta med platser och riktningar för fotografierna A till D som visas i Figur 2-1.
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2.3 Flödesberäkning
Dagvattenflöden för delområden med olika markanvändning har beräknats med rationella
metoden enligt sambandet:
∙

∙

(Ekvation 1)

∙

där Qdim är flödet (liter/sekund) från ett delområde med en viss markanvändning.
i är regnintensiteten (liter/sekund·hektar) för ett dimensionerande regn med en viss
återkomsttid och beror på tr som är regnets varaktighet, vilket är lika med planområdets
rinntid.
φ är den andel av nederbörden som rinner av som dagvatten för rådande markförhållanden
och dimensionerande regnintensitet. Avrinningskoefficienter för olika
markanvändningskategorier har tagits från Svenskt Vattens publikation P110.
A är den totala arean (hektar) för det aktuella delområdet. Arealerna för områdena med olika
markanvändningstyper före och efter detaljplanens implementering har beräknats i ArcGIS
utifrån ortofoto och plankartor i dwg-format.
f är en ansatt klimatfaktor, Svenskt Vatten P104 rekommenderar generellt en klimatfaktor
mellan 1,05 - 1,30 beroende på i vilken del av Sverige planområdet ligger. En ansatt
klimatfaktor på 1,25 har ansatts, i enlighet med Järfälla kommuns riktlinjer för
dagvattenhantering, för att ta höjd för klimatförändringar och ökade nederbördsmängder.

2.4 Beräkning av dimensionerande utjämningsvolym
Beräkningar av dimensionerande utjämningsvolymer för eventuella fördröjningsanläggningar
görs enligt sambandet (Larm & Alm, 2014):

60 ∙

∙

/1000)

(Ekvation 2)

där Vdmax är den dimensionerande utjämningsvolymen (m3) och Qout är den maximala
avtappningen från planområdet.
Vdmax beräknas som en maxfunktion av olika Qdim och tr och sambandet tar höjd för vilken typ
av regn (korta regn med högre intensitet eller långa regn med lägre intensitet) som bidrar
med störst volym vatten, som behöver fördröjas eller utjämnas.

2.5 Föroreningsberäkning
Beräkningar av föroreningsbelastning i dagvattnet utförs med modellverktyget StormTac
v.16.2.2. StormTac använder sig av schablonhalter framtagna inom ramen för olika
forskningsprojekt och längre utredningar och bygger på långa mätserier från olika typer av
markanvändningsområden (Larm, 2000). Halterna av olika ämnen kan momentant variera
kraftigt beroende på flödet och lokala förhållanden.
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3 Områdesbeskrivning och avgränsning
Det aktuella planområdet är beläget i stadsdelen Skälby i de södra delarna av Järfälla
kommun. Området breder ut sig på båda sidorna av vägen Byleden.

3.1 Markanvändning – Befintlig och planerad
Planområdet utgörs av ett område på drygt 11 hektar där marken idag i huvudsak upptas av
grönområden och ett antal lättare industriområden i form av handelsträdgård, se Figur 3-1.

Figur 3-1. Befintlig markanvändning inom planområdet Byleden utgörs i huvudsak av områden med
handelsträdgård och grönområden i form av åker och skogsmark.

Exploateringen kommer att innebära att den befintliga markanvändningen ersätts med bland
annat bostadskvarter, ett torg, en förskola och ett antal parkmarker, se Figur 3-2.
Grönområdesytan kommer att minska med cirka 85 % enligt nuvarande planförslag. Detta
kommer att bidra till att möjligheten för naturlig infiltration totalt kommer att minska för
planområdet. Den del av den nuvarande markanvändningen som består av parkeringsytor
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och trädgårdshandel kommer att omvandlas till bostadkvarter, vilket innebär en mindre andel
ytavrinning från just dessa ytor efter exploateringen, enligt gällande planförslag.

Figur 3-2. Planerad markanvändning inom planområdet Byleden, efter den tänkta exploateringen av
området.

3.2 Hydrogeologi och Hydrologi
I samband med den miljötekniska utredningen för Byleden installerades nio grundvattenrör
inom planområdet. Nivåmätningar i grundvattenrören visar att lutningen på grundvattenytan
är i sydost-nordvästlig riktning mot Veddestabäcken. Grundvattenytan låg under mättillfället
den 29 mars 2016 på mellan 0,7 och 1,95 meter under markytan. De höga
grundvattennivåerna tillsammans med mindre bra förutsättningar för naturlig infiltration bidrar
till att planområdet ligger i ett översvämningsdrabbat område har problem med
översvämningar vid intensiva regn.
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Infiltrationsförutsättningar och geologi

Infiltrationskapaciteten för en jord beror bland annat på dess kornstorlek, packningsgrad och
markens vattenhalt. När marken är torr är infiltrationskapaciteten som högst för att sedan
avta vid ökad mättnadsgrad. Vid helt mättade förhållanden kan infiltrationskapaciteten sättas
lika med jordens hydrauliska konduktivitet, KS.
I sandiga eller grusiga jordar, som har hög dräneringsförmåga, kan man i allmänhet förvänta
sig att mättade eller nära mättade förhållanden aldrig uppkommer nära markytan, så att
jordens infiltrationskapacitet inte avtar särskilt mycket ens under långvariga regn med
dimensionerande intensitet. För att marken inte ska översvämmas måste markens
infiltrationskapacitet vara så stor att den kan hantera dimensionerande flöden. I Tabell 3-1
nedan anges infiltrationskapaciteter för olika svenska jordtyper.
Tabell 3-1. Mättad infiltrationskapacitet för olika svenska jordtyper (VAV, 1983)

Jordtyp

Infiltrationskapacitet
(millimeter/timme)

Morän

47

Sand

68

Silt

27

Lera

4

Matjord

25

Jordarterna inom planområdet utgörs främt av lera, med inslag av berg med tunna eller
osammanhängande ytlager av morän, enligt SGUs jordartskarta, se Figur 3-3.
Jorddjupskartan visar att jorddjupen varierar mellan cirka 0 – 10 meter, se Figur 3-4. I
planområdet har det genomförts en geoteknisk undersökning i mars 2016. Vid den
geotekniska undersökningen påträffades förmodat berg mellan 3,7 och 13,5 meters djup. De
större jorddjupen påträffades i planområdets lågområde, längs med Byleden, och de tunnare
jordlagren vid höjdområdet i den östra delen av planområdet.
Leran tillsammans de med höga grundvattennivåerna gör att förutsättningarna för naturlig
infiltration är mindre bra.
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Figur 3-3. Jordartskartan i skala 1:25 000 från SGU visar att jordarterna i planområdet Byleden i
huvudsak bedöms bestå av postglacial lera.

Figur 3-4. Jorddjupskartan i skala 1:50 000 från SGU visar att planområdet Byleden bedöms ha
jorddjup mellan cirka 0 – 10 meter.
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Översiktliga avrinningsförhållanden och befintlig dagvattenhantering

Planområdet ligger i en svacka, vilket gör att vatten (grundvatten och dagvatten) från
omkringliggande områden rinner mot planområdet och ner mot Veddestabäcken, se Figur
3-5. Vid höga flöden som överstiger Veddestabäckens kapacitet finns det risk för
översvämningar, främst i planområdets nordligaste del, närmast Veddestabäcken.
Exploateringen av planområdet innebär en ökad avrinning av dagvatten från planområdet
och därmed en ökad belastning på Veddestabäcken.

Figur 3-5. Planområdet ligger i en svacka som lutar svagt, i riktning mot Veddestabäcken i norr.
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Avrinningen inom planområdet sker huvudsakligen i nordvästlig riktning med
Veddestabäcken som recipient för dagvattenflödena, se Figur 3-6. Dagvattnet från
planområdet rinner i dagsläget orenat till Veddestabäcken och vidare till Bällstaån genom en
kulverterad dagvattenledning under väg E18.

Figur 3-6. Flödesriktningen inom planområdet går i huvudsak i nordvästlig riktning.

3.3 Recipient – Status
Planområdet ingår i Bällstaåns avrinningsområde, se Figur 3-7. Bällstaån rinner nordost om
planområdet och är tillsammans med Veddestabäcken recipient för dagvatten inom
planområdet. Veddestabäcken är ett biflöde till Bällstaån och rinner längs med planområdets
norra avgränsning.
3.3.1

Miljökvalitetsnormer (MKN)

3.3.1.1 Bällstaån
Bällstaån har flera miljöproblem och är kraftigt förorenad med avseende på näringsämnen,
tungmetaller och organiska föreningar. Bällstaån har även dålig ekologisk status. Målet är att
Bällstaån ska uppnå god ekologisk och kemisk status till år 2021.
Länsstyrelsen anser att god ekologisk status omöjligt kan nås för Bällstaån fram till 2021 på
grund av orimliga kostnader och därför har Bällstaån fått tidsfrist till år 2027.
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3.3.1.2 Veddestabäcken
Veddestabäcken har inga egna miljökvalitetsnormer, men eftersom bäcken är ett biflöde till
Bällstaån bör samma åtgärder utföras för Veddestabäcken som för Bällstaån för att minska
föroreningsbelastningen.

Figur 3-7. Planområdet Byleden ingår i Bällstaån avrinningsområde som avvattnas i Mälaren.
Planområdets ungefärliga placering är markerat med en röd polygon.

3.3.2

Markavvattningsföretag

Markavvattningsföretag, eller dikesföretag som det även benämns, är en samfällighet som
bildades förr i tiden för att förbättra markavvattning och vattenavledning från mark med syfte
att bland annat vinna ny odlingsmark. Veddestabäcken ingår i ett dikesföretag, Väddesta,
som upprättades år 1922, se Figur 3-8. Detta innebär, till exempel, att rensning av
Veddestabäcken endast får ske till bäckens ursprungliga djup och bredd, annars betraktas
det som ny vattenverksamhet. Eftersom dagvattenflödena efter exploatering, med föreslagna
dagvattenlösningar, fördröjs till ett dagvattenflöde som är lägre än för den befintliga
markanvändningen innebär det en mindre påfrestning för Veddestabäcken när det gäller
dagvattenflöden.
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Figur 3-8. Veddestabäcken ingår i dikesföretaget vid namn Väddesta.

3.4 Förutsättningar för dagvattenhanteringen
Järfälla kommun har utifrån kommunens dagvattenstrategi och dagvattenpolicy tagit fram
anvisningar för att underlätta arbetet för inblandade parter i deras arbete med
dagvattenfrågor.
Generella anvisningar:
•

Dagvattnet ska omhändertas så det inte riskerar att orsaka översvämningar av
nedströms liggande områden.

•

Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som möjligt.

•

Dagvatten ska utgöra en positiv resurs i landskapet.

•

Dagvatten ska inte medföra att recipientens status försämras eller att gällande
miljökvalitetsnormer inte uppnås.

•

Dagvatten ska avledas skiljt från spillvattnet.
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4 Flödesberäkningar och föroreningsbelastning
4.1 Flödesberäkningar
I beräkningarna har vedertagna avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vatten P110 använts,
se Tabell 4-1.
Planområdet består av flera olika typer av markanvändning och därför har en avvägd
avrinningskoefficient beräknats enligt sambandet:
∙

∙

∙

(Ekvation 3)

…. /

Det bör noteras att mycket små förändringar i avrinningskoefficienten kan ge relativt stora
skillnader i flödet så de redovisade flödena bör främst ses som indikatorer på hur flödena
kommer att förändras vid den nya markanvändningen och inte som exakta värden.
Tabell 4-1. Använda avrinningskoefficienter, samt beräknade avvägda avrinningskoefficienter
för befintlig och planerad markanvändning.

(-)

Area befintlig
markanvändning
(ha)

Area planerad
markanvändning
(ha)

Lokalgata

0,85

0,27

1,38

Huvudgata

0,85

1,60

1,58

Bensinstation

0,80

0,15

-

Blandat grönområde

0,10

7,17

1,07

Parkering

0,85

0,96

0,09

Handelsträdgård

0,60

1,07

-

φ
Markanvändning

Förskola

0,45

-

0,44

Bostadskvarter

0,32/

-

3,71/

(radhusområde/
Park

0,38
0,18

-

1,79
0,96

Villaområde

0,19

0,16

0,16

Torg

0,80

-

0,20

11,38

11,38

Summa

φAtot (-)
befintlig
markanvän
dning

φAtot (-)
planerad
markanvän
dning

0,34

0,45
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I enlighet med Svenskt Vatten P110 har ett återkommande 10-årsregn använts för beräkning
av dimensionerande flöden.
Dagvattenflöden från fastigheten vid ett återkommande 10-årsregn med 15 minuters
varaktighet, för befintlig och planerad markanvändning är beräknade enligt Ekvation 1 i
Kapitel 2.3 och visas i Tabell 4-2. I tabellen visas även förändringen i årsmedelflöde och
dimensionerande flöde. Vid beräkningar av dagvattenflöde efter planerad förtätning av
fastigheten har en faktor på 1,25 multiplicerats för att få fram det dimensionerande flödet.
Enligt beräkningar utförda enligt Svenskt Vatten P104 och Dahlström (2010) motsvarar ett
10-årsregn med 15 minuters varaktighet en regnintensitet på 181 liter/sekund·hektar.
Årsnederbörden har satts till 636 millimeter.
Den procentuella förändringen är större för det dimensionerande flödet för ett 10-årsregn än
för årsmedelflödena. Detta beror på att årsmedelflödena inte är beroende av ett enskilt regns
intensitet och därmed inte heller rinntid och varaktighet.
Tabell 4-2. Beräknade dagvattenflöden för befintlig och planerad markanvändning vid
dimensionerande flöde för ett 10-årsregn med 15 minuters varaktighet (181 liter/sekund·hektar)
samt årsmedelflöden (årsnederbörd 636 millimeter).

Dimensionerande flöde för ett 10årsregn med 15 minuters
varaktighet (liter/sekund)

Årsmedelflöde (liter/sekund)

Befintlig
markanvändning

870

0,78

Planerad
markanvändning

1200

0,97

+38 %

+24 %

Procentuell ändring:

Små förändringar i avrinningskoefficienten kan ge relativt stora skillnader i flödet därför ska
de redovisade flödena främst ses som indikatorer på hur flödena kan förändras vid den nya
markanvändningen. En förtätning av planområdet enligt föreslagen planskiss skulle medföra
ökade dagvattenflöden med cirka 38 % (28 % utan klimatfaktor) för ett dimensionerande 10årsregn.

4.2 Dimensionerande utjämningsvolym
Den dimensionerande utjämningsvolymen har beräknats enligt Ekvation 2 i Kapitel 2.4.
4.2.1

Hela planområdet

För att fördröja planområdets dagvatten till ett utsläppsflöde till recipienten på 30 liter per
sekund och hektar krävs en utjämningsvolym på 880 m3, om man bortser från fördröjning
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från bostadskvarteren. Inkluderas fördröjningen från bostadskvarteren blir planområdets
behov av utjämningsvolym istället cirka 630 m3.
4.2.2

Fördröjningskrav för kvartersmark

I dagvattenutredningen ingick även att beräkna den volym dagvatten som kommunen kan
kräva att exploatören fördröjer inom kvartersmark. Fördröjningsvolymen dimensionerades
efter det kvarter som skapade högst dagvattenflöden. Den volym dagvatten som minst bör
fördröjas inom kvartersmark är 46 m3/hektar eller 4,6 liter/m2 (det dimensionerande flödet var
79 liter/sekund för det dimensionerande kvartersområdet på cirka 0,67 hektar). Denna volym
är dock en generalisering, då beräkningen gjordes med antagandet att kvartersmarken har
en avrinningskoefficient på 0,45. Fördröjningsbehovet kommer dock att variera beroende på
vad exploatören väljer för markanvändning inom kvartersytorna.

4.3 Föroreningsbelastning
För beräkning av föroreningshalter i dagvatten från olika typer av markanvändning har
schablonvärden från databasen StormTac v.16.2.2 använts, se Tabell 4-3. Schablonvärdena
är framtagna vid vetenskapliga studier med långa mätserier av dagvatten.
Beräknad föroreningsbelastning från schablonhalterna jämförs med de riktvärden som
Järfälla kommun har tagit fram som riktvärden för dagvatten inom Bällstaåns
avrinningsområde.
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Tabell 4-3. Föroreningsbelastning i dagvatten från planområdet för befintlig och planerad
markanvändning, samt föroreningsbelastning efter föreslagen rening, beräknat i StormTac
16.2.2 (Larm, 2000). Föroreningsbelastningen jämförs med Järfälla kommuns framtagna
riktvärden för dagvatten inom Bällstaåns avrinningsområde. Röd = halten överstiger riktvärde,
Grön = halten understiger riktvärde, Orange = riktvärde saknas.
Föroreningsbelastning
Ämne

Enhet Riktvärde

1

Befintlig

Planerad

Efter föreslagen rening

Fosfor

µg/l

80

140

160

35

Kväve

µg/l

2000

1500

1800

680

Bly

µg/l

3

14

6,9

0,73

Koppar

µg/l

9

26

21

4,0

Zink

µg/l

15

110

65

5,0

Kadmium

µg/l

0,3

0,40

0,31

0,023

Krom

µg/l

8

7,6

6,1

1,5

Nickel

µg/l

6

5,1

5,0

0,92

Kvicksilver

µg/l

0,04

0,044

0,046

0,0098

µg/l

40 000

69 000

49 000

6500

Olja (mg/l)

µg/l

500

640

520

26

PAH (µg/l)

µg/l

Saknas

0,58

0,38

0,019

Benso(a)pyren

µg/l

0,05

0,030

0,020

0,0020

Suspenderad
substans

Schablonhalterna indikerar att samtliga ämnen som ingår bland riktvärdena överstigs både
före och efter exploatering (innan rening), förutom halterna för kväve, krom, nickel och
benso(a)pyren.
Efter föreslagen rening i makadamdiken och en dagvattendamm med permanent vattenyta
minskar belastningen på recipienterna för alla ämnen jämfört med förhållandena innan
exploatering, och halterna för samtliga ämnen bedöms understiga riktvärdena.
Exploateringen bedöms därför inte innebära någon ökad risk för att vattnet i Bällstaån och
Veddestabäcken ska försämras. Eftersom planområdet inte har några dagvattenlösningar i
dagsläget kommer exploateringen av planområdet, med dagvattenlösningar, snarare
innebära en positiv åtgärd i arbetet för en bättre vattenkvalitet i recipienterna.

1

Riktvärdena är Järfälla kommuns föreslagna riktvärden för dagvatten inom Bällstaåns
avrinningsområde (med undantag för kväve)
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4.4 100-årsregn
I samband med förundersökningarna inför exploateringen av planområdet utfördes en
översvämningsutredning av DHI. Enligt översvämningsutredningen är det störst risk för
översvämning vid områdets norra del, vid planområdets utströmningsområde till
Veddestabäcken, samt längs med lågområdet vid Byleden. I utredningen rekommenderas
åtgärder i form av utjämningsvolymer uppströms, samt översvämningsytor inom planområdet
som åtgärd vid större flöden, såsom ett 100-årsregn. Dessa bör implementeras tillsammans
med de, i den här rapporten, föreslagna dagvattenlösningarna inom planområdet för att
ytterligare minska risken för översvämningar i planområdet.
Dagvattenlösningarna kommer att bidra till en ökad fördröjning av dagvattenflöden inom
planområdet och ett mindre momentant flöde från planområdet, och dagvattenlösningarna
kommer också att bidra till en minskad översvämningsrisk för planområdet efter
exploateringen.
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5 Lösningförslag för dagvattenhantering
5.1 Generella rekommendationer
Den föreslagna exploateringen i planområdet enligt gällande planskiss kommer totalt att
medföra ökade dagvattenflöden med cirka 38 % med inräknad klimatfaktor, eller 28 % utan
klimatfaktor, se Tabell 4-2.
Enligt Järfälla kommuns anvisningar för dagvatten ska det vid förtätning av befintlig
bebyggelse eftersträvas lokalt omhändertagande av dagvatten och en minskad belastning på
dagvattennät och recipient. Således bör dagvattenhanteringen inom undersökningsområdet
utformas så att den efterliknar naturliga lösningar för att maximera den mängd vatten som
kan fördröjas och därigenom renas, vilket kan åstadkommas med till exempel porösa jordar
dit dagvatten leds för att dels fördröjas och dels förbrukas av växter.
Dagvatten från takytor leds genom stuprör med utkastare så att dagvattnet kommer ut en bit
från husväggen, se Figur 5-1, och med hjälp av rännor ledas till gräsytor för infiltration eller
till makadamdiket för vidare transport till recipienten.

Figur 5-1. Stuprörsutkastare används för att leda bort dagvatten från tak för att skydda husgrunden
(Bildkälla: Värmdö kommun).

I Kapitel 5.2 – 5.4 följer rekommendationer och utformning av den föreslagna
dagvattenhanteringen, som minskar föroreningsbelastningen på recipienten genom
fördröjning och rening.
Ytterligare fördröjning av dagvatten är möjligt genom anläggande av gröna tak på
tillkommande byggnader. De gröna taken krävs inte för att klara flödeskraven och eftersom
takdagvatten är relativt rent har det endast en marginell effekt på föroreningshalterna i
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dagvattnet. Det som åstadkoms med gröna tak är framförallt en minskad belastning på det
kommunala dagvattensystemet.

5.2 Dagvattendamm
Dagvattendammar kan användas både för att fördröja och rena dagvatten. Dammarna kan
antingen anläggas med permanent vattenyta eller som en torr dagvattendamm som får torka
upp mellan regnen. En våt damm med permanent vattenspegel är att föredra för
planområdet Byleden, på grund av sitt rekreationsvärde för de boende i planområdet och på
grund av de mindre goda förutsättningarna för naturlig infiltration, samt översvämningsrisken
inom planområdet.

Figur 5-2. Exempel på dagvattendamm, här i Hedvigslund, Älta (Bildkälla: Novamark).

Projektering av våta dagvattendammar ställer krav på kunskap om hydraulik, biologisk
balans och dammars reningseffekt. För att säkerställa en permanent vattenyta krävs det att
dammens botten och väggar tätas med till exempel en gummiduk för att förhindra att vattnet
infiltrerar marken. Det är viktigt att behålla en god vattenkvalitet i dammen så att den inte
täcks av alger eller föroreningar som kan bidra till en dålig lukt och ett oattraktivt intryck. För
att syresätta dammen kan en pump installeras i dammen. Vattendjupet i dammen bör vara
minst 1 meter för att vattnet i dammen ska kunna hålla en bra kvalitet och inte blir för varmt
under sommarmånaderna, vilket gynnar algtillväxten i dammen. Det bör finnas möjlighet att
fylla på dammen med dricksvatten vid behov.
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För att kunna ta emot det dimensionerande flödet behöver dammen ha en total regleryta på
cirka 880 m2, vilket exempelvis motsvarar en ungefärlig bredd och längd på cirka 21 gånger
42 meter för dammen. Dammen kan även göras mer långsmal och meandrande för att
ytterligare öka dammens reningspotential. Ytan avsedd för parkmark, i norra delen av
planområdet, har en area på cirka 6 500 m2, vilket innebär att dammen skulle behöva ta upp
cirka 12 % av parkmarksytan.
Figur 5-3 visar förslag på var dagvattendamm och makadamdiken (se Kapitel 5.3) kan
placeras inom planområdet för att skapa en effektiv rening och fördröjning av dagvatten.
Dagvattendammens yta i figuren motsvarar ungefär den regleryta som nämndes i
föregående stycke, det vill säga cirka 880 m². En ungefärlig modellskiss över
dagvattendammen som modellerats fram utifrån planområdets dimensionerande flöden visas
i Bilaga 1.

Figur 5-3. Ungefärlig placering av dagvattendamm och makadamdiken för att skapa fördröjning och
rening av dagvattenflöden inom planområdet.

5.3 Makadamdiken
Makadamdiken kan anläggas under en gräsyta som sluttar så att vatten ansamlas över diket.
Under gräsytan fylls ett cirka en meter djupt dike upp med exempelvis makadam eller något
annat genomsläppligt material. Mellan makadamen och de angränsande jordlagren läggs en
geotextil som hindrar jorden från att täppa igen porerna i makadamen. Längst ner i
makadamdiket, nära botten, anläggs en dräneringsledning som leder dagvattnet vidare, se
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Figur 5-4. Dräneringsledningen kan underdimensioneras för att inte få en för snabb tömning
av makadamdiket.
Makadamdiken behöver underhållas vid behov (ungefär någon gång per år) där det ingår
rensning av in- och utlopp till magasinen, samt rensning av eventuella brunnar och ledningar
till makadamdikena.
Provtagning kan göras från makadamdiken genom att grundvattenrör av material lämpliga för
provtagning (exempelvis plast) sätts ner i makadamdiken nedströms, innan dagvattnet
släpps på dagvattennätet, för att kunna mäta dagvattenanläggningarnas reningseffekter.

Figur 5-4. Makadamdike (Bildkälla: Svenskt vatten P105).

5.4 Växtbäddar, porösa jordar och rain gardens
Som ett komplement till de större dagvattenlösningarna som dammar och diken, som står för
den största delen av rening och fördröjning, kan mindre och mer lokala dagvattenlösningar
implementeras i främst park och grönområden, till exempel rabatter, växtbäddar, gräsytor
och trädplanteringar. Dessa kan vara till stor nytta i dagvattenhanteringen genom att de
fördröjer nederbörd, förbrukar en del av dagvattnet genom transpiration, och renar
dagvattnet.
Trädplanteringar, eller så kallade rain gardens, är fördelaktigt eftersom träd binder och
förbrukar stora mängder vatten, och regnvatten fördröjs också i lövverk och grenar på sin
väg ner mot marken. En växtbädd, trädplantering eller gräsyta kan till exempel anläggas med
ett tunt mulljordslager (10 – 20 centimeter) följt av ett tjockare lager skelettjord 20 – 100
centimeter. Skelettjorden kan anläggas med makadam, singel eller mer porösa och lätta
material såsom ”lecakulor”. Fördelen med porösa och lätta material är att dessa möjliggör en
fördröjande effekt och en viss reningseffekt, samtidigt som träd, buskar och annan växtlighet
inte torkar ut vid perioder med små nederbördsmängder. Lämpligtvis placeras rain gardens
längs med några av de större lokalgatorna inom planområdet som går till Byleden eller
alternativt längs med Byleden, ovanpå makadamdikena.
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De porösa jordarna kan utformas på många olika sätt. I Figur 5-5 visas skissade exempel på
porös jord och trädplantering anlagd i gatumiljö.

Figur 5-5. Exempel på porösa jordar eller så kallad skelettjordskonstruktion vid trädplantering
(Bildkälla: Tyréns Landskapsarkitekter, 2005).

5.5 Extremregn
Höjdsättningen av planområdet bör planeras för att klara av hanteringen av extremregn, som
till exempel ett 50- eller 100-årsregn, genom att om dagvattendammen bräddar så rinner
överskottsvattnet ut på en översvämningsyta för vidare transport mot recipienten. Denna
lösning medför att risken för skador på hus och grundläggning kan minskas.
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Bilaga 1
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