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 Inledning

 Bakgrund

Järfälla kommun avser att bygga en ny förskola enligt Järfälla konceptförskola med tillhörande
skolgård intill den befintliga Vattmyraskolan. Med anledning av detta tas en ny detaljplan fram.
Föreliggande dagvattenutredning tas fram parallellt med ett förslag till detaljplan för att ge de
förutsättningar som behövs för en hållbar och långsiktig dagvattenhantering.

Utredningsområdet utgör ca 2,7 ha och är beläget i norra Jakobsberg i Vattmyra. Området avgränsas i
norr och väst av Hästskovägen, i öst av ett bostadsområde och en grönyta samt i syd av ett
bostadsområde, se figur 1. De fastigheter som utgör planområdet är Jakobsberg 2:1063, 2:1399 samt
del av Jakobsberg 11.5 som ägs av Järfälla kommun (Järfälla kommun, 2017). Se bilaga 1 för befintlig
markanvändning.

 Syfte

Syftet med dagvattenutredningen är att:

· Beräkna och redovisa befintlig och framtida (efter exploatering) avrinning och
föroreningsbelastning samt eventuellt framtida behov av dagvattenhantering.

· Föreslå dagvattenlösningar som bidrar till en god vattenstatus i recipienten och motverkar
översvämningar.

· Bedöma planförslagets lämplighet ur dagvattensynpunkt.
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Figur 1 Utredningsområdet är markerat med svart cirkel (eniro.se, 2017).
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 Förutsättningar och krav
Planområdet ligger ej inom Östra Mälarens vattenskyddsområde (Järfälla kommun, 2016).

 Recipientens status

Miljökvalitetsnormer, MKN, används för att ange krav på vattenkvaliteten vid en viss tidpunkt inom
vattenförvaltningen. Enligt huvudregeln för MKN ska alla vattenförekomster uppnå god status eller
potential till år 2015 och statusen får därefter inte försämras. Om statusen inte lyckas uppnå god
status eller potential till år 2015 kan ett s.k. undantag ske där årtalet för när normen ska uppnås flyttas
fram (VISS, 2017).

Enligt MKN får ej heller någon recipient påverkas negativt vid antagandet av nya detaljplaner då detta
skulle äventyra att recipienterna uppnår status god.

Majoriteten av planområdet avvattnas till recipienten Igelbäcken. En begränsad del av det sydvästra
hörnet av området avrinner till Bällstaån. Figur 2 visar en översikt över planområdets läge i förhållande
till recipienterna.

Figur 2 Översikt över planområdets recipienter Igelbäcken och Bällstaån (VISS, 2017).
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 Igelbäcken

Enligt Vatteninformationssystem Sverige klassas Igelbäcken med god ekologisk status. Enligt VISS
utgörs de främsta faktorerna som har en betydande påverkan av atmosfärisk deposition.

Igelbäcken uppnår ej god kemisk ytvattenstatus med de överallt överskridande ämnena
kvicksilver/kvicksilverföreningar och polybromerade difenyletrar (PBDE). Utan dessa ämnen uppnår
Igelbäcken god status (VISS, 2018).

 Bällstaån

Enligt Vatteninformationssystem Sverige klassas Bällstaån med otillfredsställande ekologisk status
vilket beror av otillfredsställande status för kiselalger. Enligt VISS utgörs de främsta faktorerna som
har en betydande påverkan av urban markanvändning, förorenad mark, atmosfärisk deposition samt
av miljöfarliga verksamheter som ligger i vattenförekomstens avrinningsområde. Kravet för MKN
(miljökvalitetsnorm) och Bällstaån är att en god ekologisk status ska uppnås 2027.

Den kemiska statusen för Bällstaån uppnår ej god status vare sig med eller utan de överallt
överskridande ämnena kvicksilver/kvicksilverföreningar och polybromerade difenyletrar (PBDE).
Utöver dessa ämnen är det även PFOS, benso(b)fluoranten och benso(ghi)perylen som ej uppnår god
kemisk status (VISS, 2017).

 Dagvattenriktlinjer

Denna utredning följer Järfälla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering, fastställda av
Kommunfullmäktige 2016-12-12. De övergripande punkterna i riktlinjerna är:

· Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som möjligt.
· Dagvatten ska inte medföra att recipientens status försämras eller att gällande

miljökvalitetsnormer in 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.

Syftet med kommunens riktlinjer för dagvattenhantering är att uppnå en god vattenstatus i
kommunens sjöar och vattendrag samt att bebyggda område inte ska drabbas av
översvämningsskador (Järfälla kommun, 2016).
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 Områdesförutsättningar
Området är ett skol- och förskoleområde anslutet till det kommunala dagvattennätet.

 Avrinningsområden

Utredningsområdet avrinner åt två håll, där avrinningen åt öster med Igelbäcken som recipient utgör
ca 2,7 ha och svarar för den absoluta huvuddelen av avrinningen. Ca 0,01 ha avrinner mot Bällstaån i
söder.

 Jordarter, geoteknik och grundvatten

Enligt SGU:s kartvisare består marken inom utredningsområdet till huvudsak av glacial lera med
inslag av svallsediment/grus, se figur 4. Möjligheterna till infiltration varierar något i området där
infiltrationsmöjligheterna i områden med lera är begränsade och områden med svallsediment/grus kan
ha en större infiltrationskapacitet. Enligt den översiktliga markkarteringen som beskrivs i Järfälla
kommuns samrådshandling (2017) består marken av postglacial sand och lera med inslag av morän
där infiltrationskapaciteten då är större i de områdena med sand och morän än i områden med lera.

Två lågpunkter har identifierats inom detaljplanområdet, se figur 3, varav den östra har iakttagits med
stående vatten, se kapitel 3.3. I anslutning till planområdet finns en grönyta som är lägre än
utredningsområdet.

Figur 3 Översiktlig jordartskarta. Ungefärlig utbredning av planområdet är markerat med svart linje. Gult – glacial
lera, brunt med vita prickar – svallsediment/grus, ljusblått – sandig morän, ljuslila – moränlera, rött - berg, ljusgult
med streck – gyttjelera (SGU:s kartvisare, 2017) Identifierade lågpunkter inom utredningsområdet har markerats
med grön oval och det lågområde som identifierats i anslutning till utredningsområdet med en blå cirkel.
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Området ligger intill en vattendelare och därför kan en viss grundvatteninströmning ske från väster.
Grundvattenströmningar bedöms ej påverka dagvattenhanteringen i området och inga uppgifter om
områdets in- och utströmningar finns att tillgå i SGU:s grundvattenkarta (2017)

Det finns ingen bedömd risk för ras eller skred inom planområdet (Järfälla kommun, 2017).

 Översvämningsområden

Enligt behovsbedömningen i samrådshandlingen som Järfälla kommun har satt ihop för planområdet
finns ingen risk för översvämning som påverkar platsens lämplighet för bebyggelse (2017).

Vid Norconsults platsbesök i området tillfrågades elever på skolan om de kände till några
dagvattenproblem, exempelvis översvämningar. En av eleverna bekräftade att översvämningar
inträffat med stående vatten i knähöjd ”för ungefär tre år sedan”. Vittnesmålet stämde med en
identifierad lågpunkt på skolgården och föranledde att frågan ställdes vidare till administrativ personal
på skolan. Även skolans intendent har därefter konfirmerat att det vid minst ett tillfälle samlats mycket
vatten på den plats som illustreras med den högra gröna ovalen i figur 3.

Under arbetet med denna utredning inkom även ett utdrag ur en översiktlig översvämningskartering
som Järfälla låtit göra, se figur 4, som även den stämmer överens med iakttagelsen att området är
översvämningsbenäget. I karteringen framstår det dock ej som att hänsyn tagits till att
förskolebyggnaden längs i sydväst med en passage byggts ihop med byggnaden bredvid i en
lågpunkt. Passagen ligger så pass till att den bedöms kunna hindra flödet vid ett kraftigt regn och
därför medföra risk för att vatten blir stående intill förskolan på ett sådant sätt som kan medföra skada
för byggnaderna. Se grön oval till vänster i figur 3.

Figur 4 Utdrag ur översiktlig översvämningskartering inklusive kompletterande utredningsgräns (streckad blå
linje), tillhandahållen av Järfälla kommun 2018-02-19. Norconsult har identifierat lågområden med risk för
översvämning (grönt) samt föreslagit allmän platsyta som bör reserveras för översvämningshantering (blå cirkel).
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 Natur- och kulturvärden

Enligt kommunens samrådshandling finns inga kända fornlämningar eller naturvärden inom
planområdet och det berörs inte heller av några riksintressen (Järfälla kommun, 2017).
Planeringsunderlag 1 på Länsstyrelsens WebbGIS redovisar inte heller några dessa typer av natur-
eller kulturvärden inom planområdet (2017), se figur 5.

Figur 5 Översikt över natur- och kulturvärden inom planområdet som är markerat med svart cirkel (Länsstyrelsen,
2017). Symbolförklaring för symbolerna närmast planområdet: Röd punkt – fornlämningar (punkt), rödmarkerat
streckat område – fornlämningar (yta), orange stjärna -  måttlig risk för potentiellt förorenade områden, grå stjärna
– ej riskklassat område för föroreningar.

 Områden med vegetation

Det finns inom området inget behov av att bevara vegetation enbart för dagvattenhanteringens skull.
Dock är riklig vegetation och avsaknad av hårda ytor positivt ur dagvattensynpunkt. Ju mindre andel
hårdgjorda ytor desto mindre blir behovet av att rena och fördröja dagvatten i en dagvattenanläggning.

Intill utredningsområdet finns dock en grönyta som bland annat används av skoleleverna som
fotbollsplan. Denna yta, markerad med en blå cirkel i figur 3, bedöms som viktig att bevara som
översvämningsyta.



Uppdragsnr: 105 14 80 Version: Slutleverans
Vattmyra förskola dagvattenutredning

n:\105\14\1051480\5 arbetsmaterial\01 dokument\r\vattmyra förskola dagvattenutredning.docx 2018-06-05  |  11(23)

 Markanvändning

 Nuvarande markanvändning

Området används idag som skola och förskola med tillhörande skolgård, se figur 6 och bilaga 1. I
tabell 1 redovisas befintlig markanvändning. Dagvattnet avrinner via ett kommunalt
dagvattenledningssystem.

Figur 6 Markanvändning innan planändring.
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 Befintliga dagvattenledningar

Underlag som finns över det kommunala nätet visar på anslutningspunkter mot fastigheten, vilket
bekräftats vid platsbesök. Befintligt kommunalt dagvattennät redovisas i figur 7 och i bilaga 1.

Inget underlag om fastighetens dagvattennät har funnits att tillgå vid denna utredning.

Figur 7 Befintligt kommunalt dagvattennät i grönt. Utredningsgränsen i blått.

Tabell 1 Befintlig och planerad markanvändning.

Markanvändning
Avrinnings-
koefficient1

ᵠ
Area före

exploatering
(m2)

Reducerad
area före

exploatering
(m2)

Area efter
exploatering

(m2)

Reducerad
area efter

exploatering
(m2)

Kvartersmark
Tak 0,9 6807 6126 5235 4712
Asfalt parkering 0,85 1482 1260 1482 1260
Asfalt
förskolegård

0,8
8506 6805

8118 6494

Gräsyta 0,1 10428 1043 9548 955
Grönt tak 0,31 0 0 1638 508
Ny skolgård 0,45 0 0 1202 541

Summa: 27 223 15 234 27 223 15 234
1 Avrinningskoefficient enligt StormTacWebs:s schablonvärden i första hand och i andra hand

enligt Svenskt Vattens publikation P110.
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 Planerad markanvändning

Den övergripande markanvändningen kommer bestå, men takytan kommer att minska till förmån för
en större förskolegård, se figur 8 och bilaga 2. Den nya större förskolegården förutsätts få bättre
dagvattenegenskaper än den befintliga.

Figur 8 Framtida markanvändning. De i detaljplanen ändrade byggnaderna är markerade i färg. Den gröna
markeringen visar en befintlig byggnad med grönt tak som har tillfälligt bygglov som skall permanentas. För den
planerade byggnaden markerad med orange förutsätts plåt som tak.
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 Dagvattenflöden och föroreningsbelastning

 Flödesberäkningar

Det dimensionerade flödet ökar främst på grund av förväntad ökad nederbörd i och med
klimatförändringarna.

Flödet har beräknats med StormTacWeb i filen ”Vattmyra rev 3”. För att kunna jämföra avrinningen
före och efter exploatering har en uppdelning av planområdet gjorts. Markuppdelningen redovisas i
tabell 1 och de beräknade flödena i

tabell 2.

För marktypen asfalt som skolgård finns det ingen schablon i StormTacWeb som bedöms motsvara
både föroreningsgrad och avrinningskoefficient, varför ”egen markanvändning” har använts.
Markanvändningsschablonen ”egen markanvändning” baseras på StormTacs schablon för
”Skolområde” med justerad avrinningskoefficient enligt Svenskt vattens publikation P110 där 0,8 är
standard för asfalt.

Förändringarna i detaljplanen bedöms förbättra dagvattenhanteringen inom området.

Tabell 2 Flöden före och efter exploatering. Rödmarkerade siffror ökar jämfört med befintligt flöde.

Område Flödeskrav
(l/s)

Flöde före
exploatering1

(l/s)

Flöde efter
exploatering1

(l/s)

Flöde efter
exploatering, med
rekommenderad

dagvattenhantering1

(l/s)

Kvartersmark Ej öka efter
exploatering

350 430 350

1 Vid dimensionerande 10-årsregn, med klimatfaktor 1,25 efter exploatering vid ett regn med 10
min varaktighet och en regnintensitet på 285 l/s, ha.

 Föroreningsberäkningar

Om föreslaget svackdike med biofilter följt av brunnsfilter anläggs, i enlighet med
rekommendationerna i kapitel 6.1, beräknas föroreningarna minska och understiga Järfälla kommuns
riktvärden (Järfälla kommun, 2016) för samtliga mätta föroreningshalter, se tabell 3 och tabell 4 .

Föroreningsberäkningarna har gjorts med StormTacWeb och är baserade på dagvatten från hela
utredningsområdet.
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Tabell 3 Föroreningshalter ug/l före och efter exploatering utan rening, efter exploatering med rening samt
riktvärden, beräkningar gjorda i StormTacWeb (2018) och riktvärden från Järfälla (Järfälla kommun, 2016).
Rödmarkerade siffror överskrider riktvärdet.

Före
exploatering

Efter utan
rening

Efter med
rening

Reningsgrad,
% Riktvärde

Fosfor 170 180 86 53 100
Kväve 1500 1600 1300 18 saknas
Suspenderad
substans 49 000 51 000 25 000 51 40 000

Olja 350 370 240 36 500
Bly 9,2 9,6 1,7 82 3
Kadmium 0,6 0,56 0,088 84 0,3
Kvicksilver 0,018 0,02 0,011 43 0,04
Koppar 19 20 7,5 62 9
Zink 62 64 14 79 15
Nickel 6,4 6,5 1,0 85 6
Krom 7,3 7,5 2,4 68 8
Polyaromater
PAH16 0,63 0,68 0,056 90 saknas

Benso(a)pyren 0,027 0,03 0,005 82 0,05

Tabell 4 Föroreningsbelastning kg/år före och efter exploatering utan rening, efter exploatering med rening samt
reducering i rening, beräknade med StormTacWeb (2018).

Före
exploatering Efter utan rening Efter med rening Reducering i rening

Fosfor 2 2 0,94 1,06
Kväve 17 17 14 3
Suspenderad
substans 560 550 270 280

Olja 4 4 2,6 1,4
Bly 0,1 0,1 0,019 0,081
Kadmium 0,0068 0,0062 0,00096 0,00524
Kvicksilver 0,0002 0,00021 0,00012 0,00009
Koppar 0,21 0,21 0,082 0,128
Zink 0,7 0,7 0,15 0,55
Nickel 0,073 0,071 0,011 0,06
Krom 0,083 0,082 0,026 0,056
Polyaromater
PAH16 0,0071 0,0075 0,00071 0,00679

Benso(a)pyren 0,00031 0,00031 0,000055 0,000255
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 Föreslagen dagvattenhantering
För att förbättra kvalitén på avrinnande dagvatten och för att jämna ut flödet vid kraftiga regn föreslås
ett svackdike med biofilter som går över skolgården och slutar vid en filterbrunn på allmän platsmark.
Från filterbrunnen leds dagvattnet vidare till det kommunala dagvattennätet. Svackdiket kommer leda
dagvatten i riktning mot gräsplanen/fotbollsplanen som angränsar till planområdet i sydöst.

 Rekommenderad dagvattenhantering

Ett svackdike med biofilter följt av en filterbrunn rekommenderas på- och i anslutning till den nya
förskolegården för att hantera ökade flöden och krav på rening för området. Med svackdike avses ett
brett vegetationsklätt dike med svag släntlutning, se exempel i figur 11 figur 12. Med biofilter avses en
underbyggnad av växtbädd, sand och makadam, se figur 9. Funktionen hos en filterbrunn gestaltas i
figur 10.

Svackdiken bör generellt ha en släntlutning på 1:3 eller flackare, i detta fall rekommenderas en
släntlutning om maximalt 1:5 med hänsyn till lekande barn och gräsklippning.

De områden som föreslås avrinna till svackdiket illustreras med orange färg i figur 13 och bilaga 2.

De rekommenderade dagvattenanläggningarnas dimensioner redovisas i tabell 5.

För den i figur 3 och figur 13 vänstra lågpunkten, där inget stående vatten iakttagits, föreslås åtgärder i
kapitel 7 samt att takvatten ej leds mot denna punkt.

Tabell 5 Typ och dimensioner på dagvattenanläggningar. Åtgärdnr. i karta avser figur 13 och Bilaga 2.

Åtgärdnr.
i karta

Typ Yta vid
max-

belastning

Djup Fördröjnings-
volym

Reningseffekt Ägo
förhållande

(enskild eller
allmän)

1 Svackdike
med

biofilter

190 m² 0,32 m 89 m³ 39% Enskild och
allmän

2 Filterbrunn 1 m² Bestäms
senare

- 14% Allmän

Svackdiket bör anläggas med en underbyggnad av grus/makadam som kan lagra vatten, för att
undvika att större volymer av vatten exponeras i dagen, vilket skulle kunna bli en säkerhetsrisk för
förskole- och skoleleverna.

I figur 13 och bilaga 2 redovisas ett exempel på var svackdiket och filterbrunnen kan förläggas, den
exakta placeringen bestäms i projekteringsskedet. Större delen av svackdiket ligger på fastighetsmark
och en mindre del på kommunal mark för att säkerställa att översvämningar leds bort från
fastigheterna.

Svackdiket anläggs även med fördel så att skötseln begränsas till gräsklippning som kan ske som en
del av skötseln av förskolegården. Dock bör gräset i svackdiket inte klippas för kort eftersom det
minskar dess effekt.
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Svackdikets placering bestäms i projekteringsskedet och anpassas till förskolegårdens övriga
gestaltning och behov som nya och befintliga lek- och vistelsefunktioner, bevarande av träd m.m.

Figur 9 Teoretisk tvärsektion på föreslaget svackdike med biofilter, figuren framtagen med StormTacWeb (2018).

Figur 10 Schematisk skiss över en filterbrunns funktion, framtagen med StormTacWeb (2018).



Uppdragsnr: 105 14 80 Version: Slutleverans
Vattmyra förskola dagvattenutredning

n:\105\14\1051480\5 arbetsmaterial\01 dokument\r\vattmyra förskola dagvattenutredning.docx 2018-06-05  |  18(23)

Svackdiken och biofilter är anläggningar som efterliknar hur naturen hanterar dagvatten och lösningen
ses som långsiktigt hållbar. När dagvatten tas om hand lokalt med hjälp av en växtbädd ges goda
förutsättningar för att öka den biologiska mångfalden jämfört med om vattnet hade avletts direkt till det
kommunala dagvattensystemet.

Figur 11. Skiss exempel på utformning av svackdike illustration: Norconsult.

En filterbrunn är en dagvattenbrunn försedd med ett reaktivt filter som på ett effektivt sätt renar
dagvatten från tungmetaller och olja. Då filtermaterialet är reaktivt föranleder det att filterdelen behöver
bytas ut med jämna mellanrum. Filtret kan även sättas igen av löv och sediment, vilket gör att
regelbunden tillsyn krävs.

 Övriga rekommendationer

Den planerade byggnaden kan med fördel byggas med grönt tak likt den intilliggande byggnaden. Med
grönt tak minskar dagvattenflödet ytterligare.

Större delen av skolgården är idag hårdgjord med asfalt. Om det är möjligt för skolans verksamhet
rekommenderas att markanvändningen ses över och görs genomsläppligare, vilket både kan förbättra
vattenkvalitén och minska mängden avrinnande vatten.

Intill huvudskolbyggnaden på norra sidan finns lågpunkter vars utformning med fördel ses över så att
de inte riskerar att bli översvämmade vid kraftiga regn, se gröna linjer i figur 13 och blå markering i
figur 4.

Utredning av ytterligare renings- och fördröjningsåtgärder rekommenderas för att bedöma hur
exponerat området är för tillrinnande vatten från intilliggande områden. Eventuellt kan skyddsåtgärder
behövas för att minska risken för översvämning från inrinnande vatten norrifrån.
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Figur 12. Exempel på utformning av ett svackdike Foto: Norconsult.

Figur 13 Exempel på dragning av svackdike (Dagvattenanläggning 1. här i grönt), identifierade lågpunkter med
risk för översvämning som bör åtgärdas (gröna ovaler), område vars avrinning leds till svackdiket (orange), yta
som kan användas som översvämningsyta vid extrema regn (blått), instängda hårdgjorda ytor (gult), lågpunkter
intill byggnad (kraftigare grön) och förslag på ny filterbrunn (Dagvattenanläggning 2.).
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 Översvämningsåtgärder

Norconsult rekommenderar att gräsytan/fotbollsplanen som angränsar till planområdet i sydöst, se blå
markering i figur 13 och bilaga 2, används som översvämningsområde. För detta rekommenderas att
kommunen ser över markbestämmelser och gällande detaljplan för området.

Höjdsättning av skolgården som följer svackdiket mot den föreslagna översvämningsytan i sydöst
rekommenderas. Detaljplanen i sig medför inga ökade flöden om rekommendationerna följs, men den
ökande nederbörd som klimatförändringarna medför gör att även översvämningar kan bli kraftigare i
framtiden. Eftersom översvämningar redan idag framstår som ett problem är det därför viktigt att ta
hänsyn till översvämningsrisken vid planläggning av området.

Hänsyn bör tas till det nyexploaterade bostadsområdet på andra sidan det rekommenderade
översvämningsområdet så att det inte översvämmas vid kraftiga regn. Norconsult rekommenderar att
Järfälla kommun utreder följderna av kraftiga regn på ett övergripande plan och vad det får för
konsekvenser för området runt utredningsområdet.

I västra delen av utredningsområdet, se den gröna ovalen till vänster i figur 13, har en lågpunkt
identifierats som vid kraftiga regn befaras översvämmas med skada på skolbyggnaderna som följd.
Norconsult har bedömt att risken kan avhjälpas på följande sätt:

· Korridorbyggnaden som sammanbinder byggnaderna tas bort
· Korridorbyggnaden anläggs istället som en luftbro och att höjdsättning görs så att vatten kan

rinna under bron utan att bli stående
· Att höjdsättningen väster om korridorbyggnaden ändras så att lågpunkten byggs bort och att

byggnaderna anpassas till den nya höjdsättningen.

I östra delen av utredningsområdet, se den gröna ovalen till höger i figur 13, har en lågpunkt
identifierats som har bekräftats översvämma vid kraftiga regn. Norconsult rekommenderar att
höjdsättningen runt denna yta ändras så att vatten avrinner mot det föreslagna svackdiket.

I Järfälla kommuns översiktliga översvämningskartering, se figur 4, bekräftas att området är
översvämningsbenäget. För den aktuella planändringen är inga markarbeten tänkta på de centrala
och norra delarna av skolgården, men denna utredning ger stöd för åtgärder för att motverka
översvämning även på dessa delar av skolgården. Exempel på åtgärder som skulle kunna vara
lämpliga är ett avskärande dike längs med Hästskovägen och att se över höjdsättningen på hela
skolgården.
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 Nödvändig höjdsättning

Området bör höjdsättas så att vatten avrinner mot det föreslagna svackdiket. Fastighetsmarken bör
generellt anläggas högre än omgivande gator så att dagvattnet kan rinna av ytledes vid extrema regn.
Avseende befintliga byggnader i området är höjdsättning av marken än viktigare. För att hindra yt-
eller dagvatten att rinna in i den nya byggnaden måste marken ges en adekvat lutning ut från
byggnaden. I figur 14 visas principen för höjdsättning i området. Enligt Svenskt Vattens P105 ska
byggnaden ligga minst 0,5 meter över marknivån. Närmast byggnaden, ca 3 m, ska marken ha en
lutning på 1:20. Längre ut rekommenderas en lutning 1:50-1:100.

Norconsult rekommenderar att skolgården inom det orangemarkerade området i figur 13 utformas så
att ytligt dagvatten leds mot det föreslagna dagvattendiket och därifrån vidare mot den föreslagna
filterbrunnen och den rekommenderade översvämningsytan.

Figur 14 Principritning över höjdsättning av byggnad.

+0m
marknivå

Kritisk nivå för skydd
av byggnad +0,5m

lutning
3m, lutning 1:20
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 Sammanfattning och slutsatser
Av utredningsområdets 2,7 ha har den största delen, 99,6 %, Igelbäcken som recipient. 0,01 ha har
Bällstaån som recipient. Den senare delen utgörs av växter och jord och omfattas enligt gällande
planförslag inte av någon ombyggnation och dagvattnet från denna del bedöms inte påverkas av
planförslaget. Fokus i denna utredning har därför legat på den del av planområdet som har Igelbäcken
som recipient.

Den samlade bedömningen av gällande planförslag ur dagvattensynpunkt är positiv. Ombyggnation
enligt planförslaget ger inget ökat dagvattenflöde eller föroreningar i sig, utan det ökade
dagvattenflödet i framtiden bedöms bero på ökad nederbörd i och med klimatförändringarna.

Det ökade flödet hanteras genom att ett svackdike med biofilter anläggs på förskolegården.
Svackdiket och biofiltret fördröjer och renar dagvatten och leder det vidare mot en ny filterbrunn för
ytterligare rening och sedan vidare till befintligt kommunalt dagvattennät. Vid kraftiga regn med risk för
översvämning leds dagvatten till en kommunal gräsyta i anslutning till planområdet.

Det rekommenderas att en befintlig lågpunkt på skolgården, den högra i figur 13, ansluts till det
rekommenderade svackdiket för att förhindra att tidigare översvämningsproblem upprepas.

En befintlig lågpunkt mellan den framtida förskolan och en befintlig byggnad, den vänstra ovalen i figur
13, är idag instängd av en passage mellan de båda byggnaderna. För att undvika skador på
byggnader vid kraftiga regn rekommenderas att lågpunkten öppnas upp så att vatten kan avrinna.

Den rening som det föreslagna svackdiket och biofiltret med efterföljande filterbrunn ger upphov till gör
att föroreningsmängderna från planområdet kommer att minska och understiga riktvärdena i och med
ombyggnationen, vilket förbättrar förutsättningarna för att nå miljökvalitetsnormen för recipienten
Igelbäcken.

Miljökvalitetsnormen för recipienten Bällstaån bedöms ej påverkas av planförslaget.

Några tydliga intressekonflikter har ej framkommit i denna utredning. Tillstånd för vattenverksamhet är
ej aktuellt för planens genomförande.

En grönyta som angränsar i sydöst till planområdet rekommenderas att reserveras som
översvämningsyta vid kraftiga regn.
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