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WRS i samarbete med

Sammanfattning
Järfälla kommun arbetar med en detaljplan för den nya stadsdelen Barkarbystaden II som
ska ligga i anslutning till E18 i den sydöstra delen av kommunen. Området är
översvämningsdrabbat och recipienten Bällstaån som rinner genom planområdet har för
höga halter av föroreningar och övergödande ämnen. Det nya planförslaget från Järfälla
kommun går ut på att minska utbredningen av den planerade bebyggelsen jämfört med
tidigare förslag från 2016 och att endast bebygga den norra delen av planområdet. Den
södra delen av planområdet planläggs som ett naturområde och Bällstaån som idag delvis
är kuverterad kommer att öppnas upp och breddas till en meandrande (slingrande) form
för rening och fördröjning av vattnet.
Förslag till dagvattenåtgärder inom bebyggelsen

Utredningen har kommit fram till att kravet för omhändertagande av 20 mm nederbörd
ska råda inom planområdet. Kravet kan även uttryckas som 200 m3/ha reducerad area och
är hårdare är rådande riktlinjer från Järfälla kommun för att uppnå erforderlig rening och
fördröjning av dagvattnet innan avrinningen från den bebyggda delen av planområdet når
Bällstaån. Kravet gäller för både kvartersmark och allmän platsmark.
Kvartersmark – dagvatten rekommenderas att omhändertas med gröna tak, avledning
till regnbäddar, planteringar, makadamfyllning eller andra lämpliga lösningar som
tillgodoser både rening och fördröjning. I de fall taklutning och avsaknad av
förgårdsmark leder till att avledning av takvatten till växtbäddar ej är möjlig kan
takvatten via slutna stuprör ledas till underliggande fyllnadsmassor med porositet på
20-30 % för rening och fördröjning.
Allmän platsmark - dagvatten från gatorna längs den nya åfåran kommer att ledas till
regnbäddar längs åfårans kant. Regnbäddarna förses med utlopp i slänten ner till
Bällstaån. Parkeringsytor och hårdgjorda ytor som ligger längre ifrån kan efter rening
ledas ned i underliggande fyllnadsmassor.
Rening av dagvatten och MKN

Med föreslagna åtgärder för rening av dagvatten inom planområdet uppnås en minskning
av de beräknade föroreningsämnena jämfört med befintlig situation. Halterna i det
framtida dagvattnet från Barkarbystaden II kommer, med undantag för fosfor att uppfylla
riktlinjerna för både Järfälla kommun och MKN för vatten. I nuläget uppfyller inte heller
fosfor riktlinjerna för Järfälla kommun eller MKN för vatten och efter rening kommer
halterna av fosfor i vattnet att vara något lägre än i nuläget. Mängden fosfor som beräknas
släppas ut från den bebyggda delen av planområdet minskar med 1 -1,2 kg /år. För övriga
ämnen beräknas halterna och mängderna att minska jämfört med nuläget. Det innebär att
den planerade exploateringen leder till att möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna
förbättras.
Det bör noteras att redovisade mänger och halter av föroreningar ska ses som ungefärliga
då precisionen i schablonvärdena är bristfällig. Beräkningarna ovan har tagit hänsyn till
seriekopplad rening från reningsåtgärd nära källan inom den exploaterade delen samt
å-rummet i söder.
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Å-rummet

Den föreslagna omgestaltningen av Bällstaån omfattar tre delar, den första går genom
bebyggelsen mellan höga kajkanter med regnbäddar och flacka stränder. Därefter leds
Bällstaån in i en mer meandrande form med fuktängar och djupare delar av ån, vilket är
den andra delen. Därigenom skapas möjlighet att rena vattnet i Bällstaån, utrymme för
översvämningar och återskapande av en mer naturlig åfåra. Längst nedströms, den tredje
delen, blir den befintliga skogen kvar och en torrdamm anläggs för rening av det mer
förorenade vattnet från Veddestabäcken. Den föreslagna utformningen av Bällstaån
kommer att öka förutsättningarna för att rena vattnet i ån och tillkommande flöden. Den
kommer även att öka förutsättningarna för ökad biologisk mångfald genom den stora
variationen av habitat.
Mängderna fosfor som tillförs Barkarbystaden II i Bällstaån och Veddestabäcken är
uppskattade till mellan 450-480 kg /år. För Bällstaån bedöms omgestaltningen av
å-rummet kunna avskilja 15 % av fosfortransporten i ån, främst genom sedimentation av
partikelbunden fosfor. Torrdammen där dagvattnet från Veddstabäcken renas beräknas
kunna avskilja 20 % av fosfortransporten genom sedimentation och fastläggning av
partiklar i markbädden. Sammantaget bedöms åtgärderna minska transporten av fosfor i
Bällstaån med cirka 75-80 kg per år. Tillsammans med de föreslagna åtgärderna inom
Järfällas vattenplan, som bedöms kunna rena 225 kg fosfor, uppfyller Järfälla nästan sitt
beting på att rena cirka 320 kg fosfor i Bällstaån (enligt bilaga till granskningsyttrande
från Länsstyrelsen). Det innebär att förutsättningarna för att nå god status i Bällstaån
förbättras.
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1

Läsanvisning

Denna dagvattenutredning är baserad på nytt bebyggelseförslag av Järfälla kommun. Till
grund för delar av denna dagvattenutredning ligger WSP:s dagvattenutredning1 2016-0523 som upprättades i samband med ett tidigare planförslag.
Dagvattenutredningen har tagits fram baserat på underlag från och i samarbete med
Urbio, SEs Landskap, Structor Geoteknik Stockholm AB och DHI.
Utredningen omfattar två delar, dels beskrivning av dagvattenhanteringen inom
detaljplaneområde Barkarbystaden II, vilket beskrivs i kapitel 4, 5, 6 och 7. Inom
detaljplaneområdet kommer Bällstaåns och Veddestabäckens vatten att renas vilket
beskrivs i kapitel 8.

2

Bakgrund och syfte

2.1

Bakgrund

Järfälla kommun arbetar med utvecklingen av den nya stadsdelen Barkarbystaden.
Barkarbystaden II är ett delområde som är lokaliserat utmed E18, inom en
översvämningsutsatt del av Bällstaån. Med anledning av detta har en rad olika
utredningar genomförts och skyddsåtgärder föreslagits. En samrådshandling (2014-09-25)
samt uppdaterad granskningshandling (2016-06-17) har tagits fram för den nya
detaljplanen och synpunkter har inkommit från Länsstyrelsen och andra intressenter.
Många av synpunkterna berör vattenrelaterade frågeställningar. WSP:s utredning 201605-23 upprättades i syfte att besvara dessa synpunkter. Dock kom ytterligare yttranden
efter granskningen. Denna dagvattenutredning skall bemöta och utreda frågeställningar
från Länsstyrelsens granskningsyttrande 2016-10-12.
För att området ska kunna tillgodogöra sig de kvaliteter ett vattendrag kan medföra
kommer Bällstaån att ges ny utformning, och detta liksom de anläggningsåtgärder som
behöver utföras inom vattenområdet utgör vattenverksamhet som ska prövas enligt
Miljöbalken. Ett samråd har genomförts inför kommande tillståndsprövning. Yttranden
som berör dag- och grundvatten har inkommit även i detta ärende. Ett samråd har hållits
under våren 2017 vilket omfattar alla frågor som rör vattenverksamhet inom planen
Barkarbystaden II.
Denna uppdaterade av dagvattenutredning utgår även den från tidigare utförda
dagvattenutredningar som på olika sätt berör planområdet (Sweco, Tyréns, WSP), samt
tidigare utförd och därefter kompletterad hydraulisk modellering av Bällstaån (DHI 2014,
2015, 2016). Nytt gestaltningsförslag för å-rummet genom området upprättas av Urbio
och SEs landskap i samarbete med WRS AB. Även övriga underlagsrapporter för
detaljplanen och ansökan för vattenverksamhet har tagits i beaktande.
Området är problematiskt sett ur hydrologisk synvinkel vilket även flera remissinstanser
påtalat i sina samrådsyttranden. I senaste gransknings yttrandet 2016-10-12 belyser
Länsstyrelsen särskilt frågorna om planen kan medföra en försämring av ytvattenstatus
samt om planen äventyrar möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för recipienten
Bällstaån. Komplexiteten ökar dessutom till följd av samordning med andra parallellt
1

DAGVATTENUTREDNING Barkarbystaden II Underlag för detaljplan, WSP 2016-05-23.
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pågående projekt i närområdet som utbyggnad av Mälarbanan och anläggande av en ny
tunnelbaneentré och uppförande av Veddestabron över E18. Dagvattenutredningen
behöver därför även omfatta dessa aspekter, och samordning krävs med aktuella
projektägare.

2.2

Syfte

Rapporten syftar till att utgöra ett underlag för detaljplan och för plan-MKB, liksom
underlag för ansökan om tillstånd för vattenverksamhet med tillhörande teknisk
beskrivning och MKB.
Viktiga frågeställningar som utredningen belyser är vilka dagvattenlösningar som kan
vara lämpliga och vilka konsekvenser planen får för Bällstaån både med avseende på
näringsämnesbelastning och på flödesbelastning. Påverkan på miljökvalitetsnormer
bedöms både på huvudnivå samt för underliggande kvalitetsfaktorer. Andra viktiga
frågeställningar som utredningen omfattar är områdets höjdsättning och risken för
översvämning.

3

Förutsättningar

3.1

Områdesbeskrivning

Planområdet Barkarbystaden II är beläget i sydöstra delen av Järfälla kommun nära
gränsen mot Stockholms stad, se figur 1, mellan E18 och Enköpingsvägen. Området
ligger i anslutning till Barkarby tågstation och består i dagsläget i huvudsak av skog och
naturmark, se figur 2, med undantag för en tillfällig parkeringsyta i den nordöstra delen
och en björkskog i den sydöstra. Genom planområdet löper Bällstaån som delvis är
kulverterad.
Den norra delen av planområdet, en yta på ca 6,7 ha, kommer att exploateras med
flerfamiljshus, lokaler, skolor och lokalgator. Den södra delen av planområdet, en yta på
ca 4,8 ha, kommer nyttjas för rening och flödesfördröjning.

Figur 1. Översiktskarta med planområdet markerat med rött. Karta från
www.viss.lansstyrelsen.se
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Planområdet är idag obebyggt. En bro, Veddestabron som planeras gå över järnvägen och
E18, och landa i området kommer att utgöra en viktig länk för att koppla ihop Veddesta
och Barkarbystaden. På Veddesta sidan ligger Barkarbys tågstation och den planerade
tunnelbanestationen. Norr om planområdet ligger Barkarbystaden I där bostadsutbyggnad
har påbörjats och Barkarbystaden III där detaljplanearbete pågår.
Planområdet för Barkarbystaden II ligger centralt i Bällstaåns dalgång som här är vid och
flack med marknivåer som varierar mellan +8,5 och +10,0 m (RH 2000). I randzonerna
stiger marknivåerna mot ca +12 till +13 m (RH 2000).

Figur 2. Översiktskarta (flygfoto. Källa GoogleMaps.)

Området är översvämningsdrabbat och högsta förutsebara vattenstånd har av
länsstyrelsen, i deras granskningsyttrande över Barkarbystaden II, angivits motsvara det
vattenområde som översvämmas vid ett 100-årsflödet. Beräkningarna är gjorda utifrån ett
100-årsregn med kort varaktighet. Utbredningen av översvämningsområdet har
modellerats av DHI 2017 och visas i figur 3. Vattennivån når upp till ca + 9,9 m och
områden som ligger lägre än så kommer att översvämmas.
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Figur 3. Vattenområdets utbredning utifrån dagens 100-årsflöde baserat på ett
100-årsregn. Källa: DHI 2017.

3.2

Geoteknik och grundvatten

Uppgifter om geoteknik och grundvatten är hämtade från PM Hydrogeologi2 samt PM
Geoteknik nr 23.
Enligt SGU:s jordartskarta, figur 4, utgörs markförhållandena inom utredningsområdet
huvudsakligen av kärrtorv. Utförda geotekniska undersökningar bekräftar bilden av ett
område med lösa jordar med mycket låg till extremt låg skjuvhållfasthet enligt EN ISO
14688-2. De översta 1-4 metrarna utgörs av organisk jord, gyttja övergående till gyttjig
lera. Under denna följer djupa lerlager, som mest uppmätt ner till ca 20 meter under
dagens markyta. Under leran följer en friktionsjord som endast är sparsamt undersökt
med avseende på sammansättning och mäktighet. Under friktionsjorden finns berg.
Inom planområdet förekommer två stycken grundvattenmagasin, dels ett övre öppet
magasin, dels ett undre slutet magasin, åtskilda av det mäktiga lerlagret inom området.
Grundvattnets trycknivå i moränen under leran ligger ungefär i områdets nuvarande
markyta. Under de mätningar som har genomförts har nivåerna varierat mellan +8,5 +10,5 meter vilket är ca 0,3 meter under till 0,1 meter över (artesiskt) markytan vid rören.
Vattenytan vid utloppet från Barkarbystaden II under Norrviksvägen har varierat mellan
+8 och +8,6.

2

PM Hydrogeologi, Structor Geoteknik Stockholm AB 2017-06-20.

3

Förhandskopia PM Geoteknik nr 2, Förstärkningsåtgärder för gator och tomtmark m.m., WSP
2014-05-16
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Figur 4. Jordartskarta med planområdets läge markerat i figuren (SGU, 2015).

3.3

Bällstaån

Bällstaån börjar i Järfälla och rinner via Stockholm och Sundbyberg innan den mynnar i
Bällstaviken och vidare till Ulvsundasjön i Mälaren, se avrinningsområdet i figur 5.
Många sträckor är kulverterade och ån är kraftigt påverkad av omgivande bebyggelse.
Större delen av åns tillrinningsområde inom samtliga tre kommuner utgörs av
tätortsbebyggelse och vattnet i ån är därför starkt präglat av dagvatten. Detta innebär
bland annat att ån kännetecknas av snabba flödesförändringar i samband med nederbörd,
vilket bidrar till att flera delsträckor av ån är översvämningsdrabbade.

Figur 5. Avrinningsområde för Bällstaån, med tydliggörande av Barkarbystaden II.
(VISS, 2015).
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I figur 6 redovisas de ytor som avvattnas via olika dagvattensystem inom Järfälla
kommun. Huvuddelen av dagvattentillrinningen till Bällstaån i Järfälla kommun sker
uppströms Barkarbystaden II, men ett betydande tillflöde sker från sydväst via
Veddestabäcken som ansluter till Bällstaån i planområdets sydvästra del. Tillskottet från
Veddestabäcken utgör ungefär en tredjedel av det samlade flödet ut från planområdet i
söder, se tabell 11 under avsnitt 8.1.1 Tillrinningsområdet.

Figur 6. Delavrinningsområden till Bällstaån inom Järfälla kommun. Planområdets läge
visas med en svart ring. Källa: Järfälla kommun.

Inom planområdet är åns tidigare sträckning delvis ersatt med en kulvert som följer E18.
Kulverten ansluter till Veddestabäcken som i ett gemensamt dike rinner ut i Bällstaån, se
figur 7. Från nordöst ansluter Kyrkparken till Bällstaån. Vidare analys av de olika
tillflödena görs i avsnitt 8.1.2.
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Figur 7. Bällstaån och Veddestabäckens nuvarande sträckning. Kulvererade delar
framgår. ARO = avrinningsområde, red ARO = reducerat (hårdgjort)
avrinningsområde. Mer om flöden i avsnitt 8.1.2 och tabell 11.

3.3.1

Status och miljökvalitetsnormer

Det finns fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga vattenförekomster i
Sverige. Bällstaån är en av Vattenmyndigheten definierad vattenförekomst, (SE 658718161866). Alla ytvattenförekomster är statusklassade med avseende på ekologisk
respektive kemisk status och MKN finns beslutade som anger vilken status
vattenförekomsten ska uppnå samt ett årtal då denna ska vara uppnådd. Den ekologiska
statusen bedöms på en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig
medan kemisk ytvattenstatus har två klasser: god eller uppnår ej god.
Den ekologiska statusen för Bällstaån är fastställd som otillfredsställande, och den
kemiska statusen som uppnår ej god. Kvalitetskravet är att god ekologisk status ska
uppnås till 2027. Åtgärder behöver emellertid genomföras i så stor omfattning som
möjligt till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027. Statusbedömningen
och senaste MKN framtagna av Vattenmyndigheten4 redovisas i tabell 1.
Ekologisk status
God ekologisk status uppnås inte på grund av otillfredsställande status för kiselalger,
vilket är den enda biologiska kvalitetsfaktorn som har bedömts i Bällstaån. Det som styr
klassningen är stora andelar näringskrävande kiselalger och förhöjda andelar
föroreningståliga arter, Medins Biologi AB 2012. Statusen i Bällstaån är måttlig vid
provtagningspunkterna vid Hjulsta vattenpark, nedströms Barkarby. Vid Bällstaåns
utlopp är statusen otillfredsställande. Den ekologiska klassningen stöds även av dålig
status för näringsämnen.

4

www.viss.se, Aktuell klassning Förvaltningscykel 2
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Tabell 1
Sammanfattning av Bällstaåns status och miljökvalitetsnormer.
Enhet µg/l om ej annat anges. Efter parametern inom parentes är åren som
provtagning i huvudsak har skett. Källa: www.viss.lst.se, samt mätdata
Referens och gränsvärden
Parameter
Ekologisk status

Klassat i VISS

Uppmätt halt

Årsmedel

Max

otillfredsställande
Biologiska kvalitetsfaktorer

Kislealger (2008-2012)

otillfredsställande

IPS index 9,24

IPS index 19,6 ¹

123 µg/l utloppet

40 µg/l ²

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen (2007-2012)

dålig

Försurning (2007-2012)

hög

Särskilda förorenande ämnen

måttlig

- Ammoniak (NH3-N)

måttlig

Medel 1,7 Max 6,5

- Zink

måttlig

15 µg/l

1

6,8
5,5 µg/l biotillg.

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
Konnektivitet

god (dålig)

Ny klassning inom ( )

Hydrologisk regim

otillfredsställande (god)

Ny klassning inom ( )

Morfologiskt tillstånd

otillfredsställande (dålig)

Ny klassning inom ( )

Nr Kemisk status
2 Antracen (2016)
5

Bromerad difenyleter

15 Fluoranten (2016)
21 Kvicksilver (2008-2013)
22 Naftalen (2016)
28 PAH Benso(a)pyren (2016)
PAH Benso(b)-fluoranten (201128 2012)
PAH Benso(g,h,i)perylen (201128 2012)

uppnår ej god
Ej klassat

< 0,01

0,1

uppnår ej god
Ej klassat

0,1
0,0085 µg/kg VV

< 0,010 - 0,043

0,0063

Ej klassat

< 0,020

2

130

Ej klassat

< 0,010 - 0,019

0,00017

0,27

Uppnår ej god

0,035

uppnår ej god

0,12
0,07

0,017

Uppnår ej god

0,043

36 Kinoxifen
38 Aklonifen

god (förlängning 2012)

< 0,05

0,15

0,0082
2,7

god (förlängning 2012)

< 0,05

0,12

0,12

45 Terbutryn

god (förlängning 2012)

< 0,05

0,065

0,34

¹ Gränsvärde från HVMFS 2013:19, övriga från HVMFS 2015:4
2

Referensvärde för Bällstaån.

Av de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna är näringsämnen, försurning och
särskilda förorenade ämnen klassade i VISS. Medelvärdet för fosfor vid utloppet till
Mälaren är uppmätt till 123 μg P/l (2007-2012), se tabell 1. Referensvärdet för Bällstaån
är 20 μg P/l. Det dubbla referensvärdet är den halt som Bällstaån ska uppnå för att ha god
status, vilket innebär att halten inte får överstiga 40 μg P/l. För Bällstaån beräknas att
totalt ska belastningen, betinget, av fosfor i hela ån reduceras med 681 kg/år, enligt VISS
2017-06-28, för att kunna nå miljökvalitetsnormen god status. Betinget för Järfälla
kommun är uppskattat till drygt 300 (317) kg enligt bilaga till granskningsyttrande från
Länsstyrelsen, se vidare avsnitt 8. Av de särskilt förorenade ämnena är zink och
ammoniak klassade i VISS med måttlig status.
De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna är i VISS klassade enligt följande,
Konnektivitet - god (dålig), hydrologisk regim - otillfredsställande (god) och
morfologiskt tillstånd – otillfredsställande (dålig). Länsstyrelsen har låtit göra en
biotopkartering och en ny klassning av Bällstaån. Den ändrade klassningen står inom
parentes ovan och kommer så snart VISS öppnas för redigering att föras in där5.
5

Källa Bilaga till grankningsyttrande från Länsstyrelsen i Stockholm, Detaljplan för
Barkarbystaden II, del av fastigheten 2:2 m fl, i Järfälla kommun 2016-10-12.
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Kemisk status
För kemisk status är följande ämnen klassade i VISS förvaltningscykel 2, kvicksilver och
kvicksilverföreningar, bromerad difenyleter, benso(b)fluoranten och benso(g,h,i)perylen.
Samtliga uppnår ej god status. I förlängningen av förvaltningscykeln 2 har de tre
bekämpningsmedlen Aklonifen, Kinoxifen och Terbutryn lagts till. De har mätts under
2012 och samtliga är lägre än gränsvärdet vilket medför att de får god status.
Underlagsdata för bromerad difenylefter (PBDE) är bristfällig och bedömningen grundas
på en nationell extrapolering som tyder på att gränsvärdet för PBDE i fisk överskrids. Det
finns inga uppmätta halter i Bällstaån.
Provtagning har gjorts 2016 vid fyra tillfällen då flera prioriterade ämnen har analyserats.
Vid provtagningen i februari 2016 var det ett högt flöde i Bällstaån och därmed det
provtagningstillfälle då flest halter överskreds. Benso(a)pyren (BaP),
Benso(b,k)flouranten, Benso(ghi)perylen och fluoranten överskred årsmedelvärdet.
Förslaget till ny miljökvalitetsnorm är satt till god kemisk status med undantag för
kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter vilka överskrids i
samtliga svenska vattendrag. För halterna av benso(b)fluoranten och benso(g,h,i)perylen
gäller tidsundantag till 2021 för att uppnå att god kemisk status.
3.3.2

Flöden och vattennivåer

DHI har på uppdrag av Stockholm Vatten upprättat en beräkningsmodell (2007) för
Bällstaåns nedströms Järfälla. Modellen har utvecklats och justerats vid flertalet tillfällen,
bl.a. 2011, 2014, 2015, 2016 samt 2017.
DHI:s modellberäkningar från 2017 har kommit fram till att beräknat högsta flödet (BHF)
i Barkarbystaden II motsvarar en nivå på +10,8 m. BHF är ett högsta flöde med en låg
sannolikhet att inträffa. Någon återkomsttid kan inte anges för detta flöde, men det är ett
mycket extremt flöde. I BHF antas många ”olyckliga omständigheter” sammanfalla.
Den hittills planerade utformningen av bebyggelsen där färdigt golv placeras på den
maximala BHF-nivån +10,8 bedöms av DHI vara rimlig då den utgår från länsstyrelsens
rekommendationer och bygger på konservativa beräkningar.
I figur 8 nedan redovisas utbredning och översvämningsdjup vid ett framtida 100-årsflöde
med utbyggnad av Barkarbystaden II och ny åfåra för Bällstaån, vattennivå + 10,1. För
ytterligare information om DHI:s beräkningsmodell se Översvämningsutredning för
detaljplaneområdet Barkarbystaden II 2017-06-12.
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Figur 8. Område som täcks av vatten efter planerade åtgärder vid ett 100-årsflöde
baserat på 100-årsregn med klimatfaktor 1,25.

3.4

Krav på framtida dagvattenhantering

3.4.1

Järfälla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering (2016)

Järfälla kommun har tagit fram nya riktlinjer7 som bland annat syftar till att uppnå god
vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag samt att bebyggda områden inte ska
drabbas av skador vid översvämningar. Utgångspunkten är att miljökvalitetsnormerna för
vatten ska uppnås och att belastningen på vattendragen inte öka trots att kommunen
växer.
•
•
•
•
•

7

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

Riktlinjer för dagvattenhantering, Järfälla kommun 2016-12-12.
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Flödesbegränsningar
På grund utav översvämningsriskerna inom olika områden inom Järfälla kommun har
flödesbegränsningar beroende på avrinningsområde tagits fram.
För Bällstaåns avrinningsområde föreskrivs ett maximalt flöde vid 10-årsregn på
70 l/(s*ha) vid tomtgräns samt 30 l/(s*ha) vid planområdesgräns. Lokalt kan hårdare krav
vara nödvändiga. Tillåtna flöden är baserade på ett 10-årsregn med 10 minuters
varaktighet och en klimatfaktor på 1,25. För det nya planområdet skulle detta innebära ett
fördröjningskrav på totalt ca 600 m3, beräknat enligt P110 Kap 10.6.
Riktvärden för dagvatten
Riktlinjerna syftar till att på ett ännu tydligare sätt ta hänsyn till de förhållanden och
utmaningar som finns i kommunen och innehåller recipientspecifika riktvärden för
dagvattnets föroreningsinnehåll och krav på flödesbegränsningar. Riktvärden för
dagvatten som avleds till Bällstaån redovisas i tabell 9.
3.4.2

Lokala krav på dagvattenhantering inom Barkarbystaden II

Med tanke på planområdets direkta kontakt med Bällstaån och områdets
översvämningsproblem har möjligheten att implementera striktare krav för rening och
fördröjning av dagvatten utretts.
Utgångspunkten är att i princip allt dagvatten ska renas och fördröjas inom planområdet,
därför har kravet på omhändertagande av 20 millimeter nederbörd på reducerad area
ställts. Baserat på aktuell planstruktur och framtagna avrinningsberäkningar, se avsnitt
5.1 Dagvattenflöden, innebär detta ett fördröjningskrav på totalt ca 800 m3. Detta kan
även formuleras som 200 m3/ha reducerad area.
Det skulle därmed innebära en skärpning med ca 33 % jämfört med fördröjningskravet
enligt Järfälla kommuns riktlinjer. Kravet kan även specificeras till 29 l/(s*hared) eller
20 l/(s*ha) (kravet vid tomtgräns är 30 l/(s*ha))vid ett 10-årsregn med varaktigheten 10
minuter och en klimatfaktor på 1,25.

3.5

Järfällas vattenplan

Järfälla kommun håller för närvarande på att uppdatera sin vattenplan och ta fram ett
åtgärdsprogram för vatten. Vattenplanen planeras färdigställas och antas under 2018.
Inom ramen för vattenplanen utreds föroreningsbild, hydromorfologi och
översvämningsrisk för kommunens vatten, däribland Bällstaån och Veddestabäcken.
Möjliga åtgärder och platser för rening, fördröjning och utveckling av hydromorfologi
kommer också att identifieras. En avvägning mellan var rening och var fördröjning ska
ske kommer att göras. Samordning sker mellan föreliggande arbete med
tillståndsprocessen och arbetet med vattenplanen.
Hittills har flera förslag till möjliga åtgärder/platser för rening av Bällstaåns vatten tagits
fram inom åtgärdsprogrammet och en uppskattning har gjorts av hur stora mängder
föroreningar (framförallt fosfor) som kan renas på de identifierade platserna. Inom ramen
för åtgärdsprogrammet har man till april 2017 hittat 15 platser för reningsåtgärder som
medför rening av cirka 225 kg fosfor per år av Järfällas uppskattade beting på drygt 300
(317) kg fosfor per år, se avsnitt 3.3.1. Ingen av dessa lokaliserade lägen ligger inom
området för Barkarbystaden II. Kommunen kommer nu att gå vidare och utreda
ytterligare åtgärder och platser för rening, exempelvis inom icke-kommunal mark.
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4

Ny planerad situation

Det nya planförslaget från Järfälla kommun går ut på att minska ner utbredningen av den
planerade bebyggelsen jämfört med tidigare förslag från 2016 och endast bebygga den
norra delen av planområdet. Den södra delen av planområdet planläggs som natur och
Bällstaån breddas till en meandrande form för rening och fördröjning av vattnet.
Utförligare beskrivning av planområdets södra del följer i kapitel 8.

4.1

Ny bebyggelse

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av stadsbebyggelse inom ett delområde
(Barkarbystaden II) av den blivande Barkarbystaden (Barkarbystaden I, Barkarbystaden
II och Barkarbystaden III). Inom den norra delen av planområdet, en yta på ca 7,6 ha,
planeras bostäder, verksamhetslokaler, utbildningsverksamhet och kontorsverksamheter,
se figur 9. Centrumverksamheter planeras i kvarteren med verksamhetslokaler närmast
Veddestabron, men också i bostadskvarterens bottenvåningar. Fyra av de sju
bostadskvarteren kommer byggas med garage i markplan med ovanliggande
bjälklagsgård. Den södra delen av planområdet som benämns som naturmark har en total
yta på ca 4,8 ha.
Genom planområdet kommer Bällstaån ledas in och öppnas upp i en meandrande
(slingrande) åfåra. Inloppet till planområdet är beläget i nordväst, figur 9, och åfåran leds
sedan centralt genom den bebyggda norra delen. Den nya sträckningen av Bällstån
efterliknar den tidigare åfårans naturliga läge innan Bällstaån kulverterades.

Figur 9. Planerad illustrationsplan och utformning av Barkarby årum. Källa Urbio 201706-09.

Dagvattenutredning Barkarbystaden II Järfälla kommun
Upprättad av WRS AB i sammarbete med Structor Uppsala AB 2017-08-17
17

4.1.1

Veddestabron

I Barkarbystaden planeras en ny förbindelse mellan Veddesta i väster och Barkarbystaden
i öster – Veddestabron. Där bron ansluter till planområdet underbyggs den med
parkeringshus på de två sträckor där den omges av bebyggelse. Ytorna under
Veddestabron antas i kommande beräkningar för Barkarbystaden II inte avge någon
avrinning inom planområdet då de övertäcks av brokonstruktionen.
Den norra delen av Veddestabron (orange markering i figur 10) kommer att avvattnas
mot Barkarbystaden II, total yta ca 10 000 m2 trafikerad yta, enligt Sweco 20168. Utan
fördröjning ger det upphov till ett flöde på ca 230 l/s vid ett 10-årsregn med 10 minuters
varaktighet.
På grund av begränsat utrymme i marknivå kommer dagvattenavrinningen från
Veddestabron ledas till ett filtermagasin (EcoVault) som renar de första 5 mm av
avrinningen. Efter filtermagasinet anläggs ett rörmagasin med en volymkapacitet på cirka
87 m3 (dimensionerat för ett 10-årsregn med 20 minuters varaktighet). Rörmagasinet
placeras längs med den södra sidan av Enköpingsvägen. Beräknat utflöde från
rörmagasinet mot Bällstaån är 45 l/s och regleras lämpligen med flödesregulator.
Utloppet från rörmagasinet har vattengångsnivån +8,30 vilket är för långt under marknivå
för att kunna åstadkomma kompletterande eller alternativ reningsmetod inom å-rummet.
Utloppet från rörmagasinet leds därför direkt in i Bällstaån i å-rummets norra del, se figur
10. Projekteringen av dagvattenhanteringen för Veddestabron är i detta skede inte klar
och ska under 2017–2018 slutföras. Det ska i senare skede säkerställas att
magasinsvolymen inte fylls upp med vatten från Bällstaån vid vattenstånd över +8,3.

Figur 10. Illustrationsskiss över planförslaget med den del av Veddestabron som
avvattnas norr ut in i planområdet markerat med orange skraffering.

8

Dagvattenberäkningar och lösningar för Veddestabron, Sweco 2016-12-15.
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4.2

Ny åfåra Bällstaån

Den idag delvis kulverterade Bällstaån öppnas upp och ges en ny sträckning och geometri
längs ett långsmalt torg- och parkrum i områdets centrala delar, se figur 11 och 12. Den
nya ån utformas för att både vara en attraktiv parkmiljö och samtidigt kunna fungera vid
de varierande flödesförhållanden som förekommer.
I figurerna nedan anges följande nivåer:
Färdig golvnivå: +10,8
BHF (beräknat högsta flöde): +10,8
Nivå vid 10-årsregn inkl. klimatfaktor 1,25: + 9,4
Normalnivå: +8,2
Åbotten varierar mellan: +7,0 - +7,5

Figur 11. Sektion över den bredare delen av Bällstaån inom detaljplaneområdet, källa
Urbio 2017-06-30.

Figur 12. Sektion över den smalare delen av Bällstaån inom detaljplaneområdet, källa
Urbio 2017-06-30.
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För Bällstaån finns det många olika intressen som ska jämkas ihop – hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer, biologiska värden (inklusive vandringsvägar), rekreativa,
flödesutjämnande och reningsaspekter. En kompromiss görs som tillgodoser så många av
dessa som möjligt på bästa sätt.
För att uppnå bästa möjliga omhändertagande av dagvatten från anslutande lokalgator och
hårdgjorda ytor kommer åfåran i den norra delen av planområdet kantas av regnbäddar
för rening och fördröjning av dagvatten.

4.3

Å-rummet

I den södra delen av planområdet kommer ett naturmarks-/våtmarksområde anläggas med
syfte att rena och fördröja så mycket av Bällstaåns flöde som möjligt. Förutsättningar och
utformning för denna del beskrivs närmare i kapitel 8. Å-rummet.

4.4

Höjdsättning av ny bebyggelse

Området är låglänt med nuvarande marknivåer som varierar kring +8,5 till +10,0 m (RH
2000). För att begränsa risken för framtida översvämningar från ån kommer marken inom
Barkarbystaden II där bebyggelse planeras att höjas genom markutfyllnad. Nivå för färdig
golvhöjd inom bebyggelsen är satt till +10,8 (RH 2000), med undantag för
parkeringsgarage där en lägsta färdiggolvnivå på +10,1 (RH 2000) gäller. Dessa nivåer
innebär att det endast kommer att ske marköversvämning i samband med BHF och
framkomlighet för räddningsfordon kan säkerställas. Beräknad vattennivå vid BHF är
+10,8 m. Enligt rekommendation från länsstyrelsen ska vattentäta konstruktioner
anläggas under BHF-nivån. Markuppfyllnaden ska bestå av krossmaterial med porositet
20-30 % upp till terrassbotten. Ovan nivån +10,1 kan andra fyllnadsmaterial användas om
det kan säkerställas att ursköljning av fina partiklar till Bällstaån inte sker.
Höjdsättningen inom planområdet kommer generellt leda ytavrinning ut från
byggnaderna, med lutning in mot åfåran samt i sydlig riktning medströms Bällstaån.
Översiktligt avvattningsplan för planerad ny situation redovisas i figur 13 nedan.
Avrinningsriktningen redovisas med pilar.
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Figur 13. Översiktlig avrinningsplan.

5

Dagvattenberäkningar

Beräkningar har utförts för hela planområdet som redovisar dagvattenflöden samt närsaltoch föroreningsbelastningen före och efter exploatering. Planområdet har delats upp i
norra respektive södra delen, där den norra utgör den del där bebyggelse planeras, och
den södra utgör den del där naturområde för bl.a. rening av dagvatten planeras, se figur
14.
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Figur 14. Planbild som redovisar uppdelning norr och söder av planområdet.

5.1

Dagvattenflöden

Flödesberäkningar är utförda enligt Svenskt Vattens publikation P110. Utformningen
efter exploatering bedöms som tät stadsstruktur och därmed är dimensionerande regn i
beräkningarna ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet och klimatfaktor 1,259. Indata
för flödesberäkningarna redovisas i tabell 2.
Tabell 2
Indata för beräkning av dimensionerande flöden. Från Svenskt
Vatten, P110.

Återkomsttid
Varaktighet
Regnintensitet
Klimatfaktor
Regnintensitet inkl.
klimatfaktor

10-årsregn
120 mån
10 min
228 l/s, ha
1,25
285 l/s, ha

Area – Area av yta [ha]
Φ – Avrinningskoefficient [-], från Svenskt Vattens publikation P110
AreaRed – Reducerad area [ha], AreaRed= Area * φ
Q - Flöde [l/s], flödena i nedanstående beräkningar är baserade på 20 minuters varaktighet.

9

Svenskt Vatten Publikation P110, 2016
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Reducerad area är en beräkning av hur stor area som är hårdgjord. Det beräknas genom
ytan multiplicerat med en avrinningskoefficient, vilken varierar beroende av vilken yta
det är. Naturmark har en avrinningskoefficient på ca 0,05 dvs endast 5 % av nederbörden
beräknas rinna av resten infiltrerar ned i marken. För en väg är avrinningskoefficienten
0,8 och 80 % av vattnet rinner av och bidrar till dagvatten. Desto större den reducerad yta
är ju mer hårdgjort är området.
Närsalt- och föroreningsberäkningarna är beräknade med schablonhalter från StormTac,
version 2017-04. Klassificeringen av uppskattad markanvändning före och efter
exploatering redovisas under avsnitt 5.3 Närsalts- och föroreningsberäkningar.
5.1.1

Dagvattenflöden befintlig situation

Beräknade flöden vid befintlig situation och dimensionerande 10-årsregn med 10
minuters varaktighet redovisas nedan i tabell 3, både med och utan en klimatfaktor 1,25.
Grundkarta tillhandhållen från Järfälla kommun samt otrofoto från GoogleMaps ligger till
grund för markkarteringen för situationen före exploatering, se figur 15.

Figur 15. Schematiskt bild över markanvändning befintlig situation.

Den del av planområdet som utgörs av Enköpingsvägen (markerad med grå skraffering i
figur 15) har ej tagits med i dagvattenberäkningarna då Enköpingsvägen antas avvattnas
separat. Ytvatten har karterats efter grundkartan och antas visa utbredning av ytvatten vid
normalvattenstånd. Ytvatten har tilldelats avrinningskoefficient 1,0.

Dagvattenutredning Barkarbystaden II Järfälla kommun
Upprättad av WRS AB i sammarbete med Structor Uppsala AB 2017-08-17
23

Tabell 3
Beräknade flöden före planerad exploatering med och utan
klimatfaktor 1,25.

Yta
NORR
Ängsmark
Skog
Ytvatten
Grus
Delsumma norr
SÖDER
Skog
Parkering
Ytvatten
Ängsmark
Delsumma söder
Totalt (norr + söder)
Enköpingsvägen**

Area [ha]

Φ [-]

AreaRed
[ha]

Q 10 år
[l/s]

Q 10 år inkl
klimatkompensering [l/s]

5,07
1,18
0,10
0,38
6,72

0,05
0,05
1
0,2
0,07*

0,25
0,06
0,10
0,08
0,49

58
13
23
17
112

72
17
29
21
139

1,50
1,06
0,13
2,15
4,83
11,55
0,08

0,05
0,8
1
0,05
0,24*
0,14*
0,8

0,08
0,84
0,13
0,11
1,15
1,64
0,07

17
192
29
25
263
375
-

21
241
36
31
329
468
-

*Sammanvägd avrinningskoefficient ARed/A
** Har ej tagits i beaktande i kommande beräkningar

Före planerad exploatering beräknas ett flöde på ca 380 l/s uppstå från planområdets norr
och södra del vid ett dimensionerande 10-årsregn (utan klimatfaktor). I ett framtida
scenario utan genomförande av planerad exploatering, dvs. ett s.k. ”nollscenario” kan ett
totalt flöde på ca 470 l/s förväntas från planområdets norra och södra del vid ett
dimensionerande 10-årsregn inkl. klimatfaktor 1,25.
5.1.2

Dagvattenflöden efter planerad exploatering

Beräknade flöden vid ny planerad situation och dimensionerande 10-årsregn med 10
minuters varaktighet redovisas nedan i tabell 4, både med och utan en klimatfaktor på
1,25.
Framtida markanvändning är baserad på Plankarta 2017-05-22 (Järfälla kommun) samt
strukturskiss (Urbio) 2016-06-16, se figur 16.
Den del av planområdet som utgörs av Enköpingsvägen har ej tagits med i beräkningarna
(markerad med grå skraffering i figur 16). Kvartersmarken har tilldelats antagna
avrinningskoefficienter på 0,9 för takytor och 0,35 på gårdsytor/kvartersmark.
Flödesberäkningarna vid planerad framtida situation har utförts både med och utan
tillskottet från Veddestabron.
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Figur 16. Schematiskt bild över markanvändning planerad framtida situation.
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Tabell 4

Beräknade flöden efter planerad exploatering.

Area [ha]

Φ [-]

AreaRed
[ha]

Q 10 år
[l/s]

Q 10 år inkl
klimatkompensering
[l/s]

0,32
0,30

0,9
0,35

0,29
0,11

66,0
24,0

82,5
30,0

0,22
0,11

0,9
0,35

0,20
0,04

45,7
8,8

57,1
11,1

0,61
0,34
0,14

0,9
0,35
0,8

0,55
0,12
0,11

124,3
27,3
24,6

155,3
34,1
30,8

0,28
0,21

0,9
0,35

0,25
0,07

57,8
16,5

72,2
20,6

0,38
0,22
0,10

0,9
0,35
0,8

0,34
0,08
0,08

78,6
17,7
19,0

98,2
22,2
23,7

0,27
0,18

0,9
0,35

0,24
0,06

55,0
14,3

68,8
17,9

Takyta
Gårdsyta

0,27
0,14

0,9
0,35

0,25
0,05

56,2
11,0

70,2
13,8

Lokalgator
Torg
Vatten (normalflöde)
Park

1,18
0,08
0,14
0,56

0,8
0,8
1
0,1

0,94
0,06
0,14
0,06

215,0
14,2
31,1
12,7

268,8
17,8
38,8
15,9

Delsumma norr
SÖDER

6,05

0,67*

4,03

920

1150

E-omr (tak)
E-omr (väg)
Skog
Vatten (normalflöde)
Lekområde
Naturmark/ängsmark

0,02
0,09
1,11
0,47
0,11
3,03

0,9
0,8
0,05
1
0,2
0,05

0,02
0,07
0,06
0,47
0,02
0,15

4,1
15,7
12,7
108,0
4,9
34,5

5,1
19,7
15,9
135,1
6,2
43,1

Delsumma söder
Totalt (norr + söder)

4,83
10,88

0,16*
0,44*

0,79
4,82

180
1100

225
1375

Enköpingsvägen***
Veddesta bron**

0,08
0,9

0,8
-

0,07
-

45,0

45,0

Totalt inkl Veddestabron

11,78

-

-

1145

1420

Yta
NORR
Kv 1
Takyta
Gårdsyta

Kv 2
Takyta
Gårdsyta

Kv 3
Takyta
Gårdsyta
Antagen hårdgjord yta

Kv 4
Takyta
Gårdsyta

Kv 5
Takyta
Gårdsyta
Antagen hårdgjord yta

Kv 6
Takyta
Gårdsyta

Kv 7

*Sammanvägd avrinningskoefficient ARed/A
** Avvattnas separat och ansluter till Bällstaån i södra delen av planområdet, flödesreglering till max 45 l/s
***Har ej tagits i beaktande i kommande beräkningar
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Efter planerad exploatering beräknas ett totalt flöde på ca 1380 l/s uppstå från
planområdet vid ett dimensionerande 10-årsregn med en klimatfaktor 1,25.
I det angivna flödet från planområdet har avrinningen från Veddestabron (markerad med
** i tabell 4) beräknats separat då denna utredning inte behandlat dagvattenhanteringen
från bron. Avrinningen från Enköpingsvägen (markerade *** i tabell 4) har inte tagits i
beaktande då avvattningen sker separat. Inkluderat Veddestabron som tillför ett maxflöde
på 45 l/s (se avsnitt 4.1.1 Veddestabron) uppgår flödet efter exploatering till ca 1420 l/s
vid ett dimensionerande 10-årsregn med klimatfaktor 1,25.

5.2

Magasinsberäkningar norra delen

Enligt avsnitt 3.4 Krav på framtida dagvattenhantering kommer det lokala
fördröjningskravet på omhändertagande av 20 mm nederbörd att ställas inom den norra
delen av planområdet för Barkarbystaden II, se figur 14. Observera att Veddestabron
avvattnas separat och har inte tagits i beaktande vid beräkning av erforderlig
magasinsvolym inom planområdet.
Den bebyggda delen av planområdet som benämns som ”norr” i figur 14 har en reducerad
yta på 4 hektar (40 000 m2), se tabell 5. Vilket innebär att en erforderlig
fördröjningsvolymen vid omhändertagande av 20 mm nederbörd uppgår till ca 800 m3.
Tabell 5

Beräkning av erforderlig magasinsvolym för planområdet.

Sammanvägd
avrinningskoefficient
60 500 m2
0,67

Total area

Reducerad
area
40 500 m2

Fördröjningskrav
20 mm

Erforderlig
magasinsvolym
810 m3

Omhändertagande av 20 mm nederbörd innebär att ca 92 % av årsnederbörden
omhändertas, se figur 17.

Figur 17. Andel av total årsvolym regn som inryms i magasinsvolymer med angivet
värde på x-axeln. Regndata från Stockholm 1984-2014. Regndefinition: uppehållstid
12 timmar, vilket innebär att magasinet behöver tömmas på 12 timmar. Källa: DHI
2015, Kompletterande regnstatistik för Stockholm.
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Med omhändertagande av 20 mm nederbörd menas att man tar hänsyn till
avrinningskoefficienten för ytan det regnar på om ytavrinning leds till annan plats för
rening och fördröjning. Medan nederbörd som faller direkt på anläggning som
omhändertar dagvatten inte påverkas av avrinningskoefficienter.

5.3

Närsalts- och föroreningsberäkningar

Förorenings- och närsaltmängder i dagvattnet som alstras inom området har beräknats
med schablonvärden10 och en korrigerad årlig nederbörd på 636 mm vid SMHI:s
mätstation på Stockholm. Utvalda ämnen för beräkningarna är fosfor, kväve, de
vanligaste tungmetallerna (bly, koppar, zink, kadmium, krom, nickel och kvicksilver),
partiklar (eng. suspended solids, förkortat SS), olja, polycykliska aromatiska kolväten
(PAH16) och benso(a)pyren (BaP).
Fullständiga beräkningar för förorenings- och närsaltsmängder före och efter exploatering
med och utan rening redovisas i Bilaga 1. Det bör noteras att nedan redovisade mänger av
föroreningar ska ses som generella då precisionen i schablonvärdena inte är exakt. Varje
plats har sina unika förutsättningar, och schablonvärdena är framtagna utifrån mätdata
med stor variation. Det innebär att beräknade föroreningsmängder och halter nedan
redovisar den uppskattade belastningen från planområdet till Bällstaån före respektive
efter planerad exploatering. Föroreningshalter och mängder i Bällstaån utreds i kapitel 8.
Markkarteringen av befintlig situation är baserad på grundkarta från Järfälla kommun
samt ortofoto från GoogleMaps. Befintlig markanvändning har delats in i skog, grus,
ytvatten, parkering samt ängsmark, se figur 15. Den del av planområdet som utgörs av
Enköpingsvägen har ej tagits med i beräkningarna (markerad med grå skraffering i figur
15 och figur 16). Ytvatten har karterats efter grundkartan och antas visa utbredning av
ytvatten vid normalvattenstånd. Ytvatten har tilldelats schablonhalterna för atmosfärisk
deposition.
Markkarteringen av planerad framtida situation, se figur 16, är baserad på plankarta 201705-22 från Järfälla kommun samt strukturskiss från Urbio 2017-06-16. Framtida planerad
markanvändning har i huvudsak delats in i flerfamiljshusområde (kvarter, lokalgator och
torg), parkmark, ytvatten, ängsmark och skog enligt StormTac Ver. 2017-04.

10

•

Kvarter (bestående av takytor och gårdsytor), lokalgator samt torg har tilldelats
schablonhalterna för Flerfamiljshusområde.

•

Utbredning för ytvatten är baserad på normalvattenstånd enligt underlag från
Urbio.

•

Regnbäddar, slänt till åfåran i den norra delen, samt skålformad grönyta mellan
Kvarter 1 och Kvarter 2 har tilldelats schablonhalterna för parkmark.

•

Det finns ingen data i StormTac för lekplats/lekområde. Då lekytan antas
utformas på ett sådant vis att den smälter in i omgivningen har den inkluderats i
ytkarteringen för ängsmark.

•

De mindre E-områdena i den södra delen av planområdet i anslutning till
regnbäddarna har klassats som takytor då stor del av E-områdena antas komma
att utgöras av takytor.

www.stormtac.se, databas 2017-04
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•

E-område sydväst tilldelats schablon halter för Väg 1 i StormTac Ver. 2017-04
med ÅDT på 0-1000.

Tillskottet från Veddestabron som leds in i den södra delen av planområdet via
filtermagasin och rörmagasin har adderats som ett tillkommande flöde enligt beräkningar
från Sweco11.
Beräknad föroreningsbelastning i mängd per år från hela planområdet redovisas i tabell 7
nedan. I den norra delen som kommer att utgöra den nya stadsdelen kommer 20 mm
nederbörd tas omhand och renas och fördröjas innan det når Bällstaån. En reningseffekt
för avrinningen från den norra delen har därför beräknats i ett spann då flertalet olika
lösningar kan implementeras i den urbana miljön. Reningseffekten av filtermagasinet
(EcoVault) för avvattningen av Veddestabron är hämtat från StormTacs databas version
2017-03. De reningseffekter som använts redovisas i Tabell 6.
Tabell 6
Reningseffekter för avvattning från planområdet samt
Veddestabron.
P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Olja

PAH16

BaP

Reningse
ffekt
planomr
åde [%]

55-65

40-55

80-85

65-85

80-85

85

70-85

75-90

45-50

80-95

60-90

60-85

60-85

Reningse
ffekt
EcoVault
[%]

45

15

75

60

70

75

70

55

45

80

85

80

80

Naturma
rk/
våtmark
[%]

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

I avsnitt ”8.2.2 Barkarby årum – rening” framgår det att antagen ytterligare reningseffekt
i den södra delen av planområdet (å-rummet) antagits till ca 15 %. Den relativt låga
tillkommande reningseffekten i naturmarken/våtmarksdelen beror av att de större
partikulärt bundna föroreningarna antas ha avskilts i tidigare reningssteg. Det bör dock
understrykas att i och med beräkning av seriekopplad rening ökar osäkerheten i
beräkningarna ytterligare. Reningseffekten i efterkommande reningsanläggningar beror
av andelen partikulära och lösta föroreningar som återstår i vattnet. Figur 18 visar en
schematisk bild över hur beräkningarna utförts.

11

Dagvattenberäkningar och lösningar för Veddestabron, Sweco 2016-12-15.
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Figur 18. Schematisk bild över hur reningen inom planområdet planeras.
Tabell 7
Beräknad föroreningsmängd från planområdet före och efter
planerad exploatering, med och utan reningsåtgärder men utan tillskott från
Veddestabron.

Ämne

Nuläge

Efter
exploatering
planområde
utan rening

Efter exploatering
med åtgärder inom
planområdets norra
del

Efter exploatering med
åtgärder inom
Tillskott
planområdets norra
del samt
Veddestabron orenat
Veddestabron efter
rening i EcoVault

Utgående
mängd efter
rening ca 15 %
i våtmark

P

kg/år

2,6

6

2,7-3,2

1,1

1,2-1,4

1,0-1,2

N

kg/år

26

41

23-28

14

11-13

8-11

Pb

kg/år

0,21

0,26

0,05-0,07

0,09

0,02-0,03

0,02

Cu

kg/år

0,38

0,57

0,14-0,5

0,26

0,07-0,11

0,06-0,09

Zn

kg/år

1,2

1,8

0,4-0,48

1,3

0,2-0,23

0,15-0,18

Cd

g/år

0,0045

0,012

0,0027

0,002

0,0014

0,0011

Cr

kg/år

0,11

0,21

0,04-0,07

0,08

0,03-0,04

0,02-0,03

Ni

kg/år

0,04

0,17

0,03-0,05

0,056

0,02-0,03

0,015-0,02

Hg

g/år

0, 4

0, 5

0,31-0,33

0,45

0,2

0,14-0,15

SS

kg/år

1000

1300

180-360

540

160-225

125-180

Olja

kg/år

7

12

3-6

5

2-3

1,5-2

PAH16

g/år

12

9,6

1,6-3,9

39

1,3-2,2

1,0-1,7

BaP

g/år

0,37

0,81

0,33

0,13-0,14

0,053-0,13

0,052-0,097

Tabell 7 visar att den beräknade föroreningsbelastningen uppskattas minska för samtliga
ämnen i och med den planerade exploateringen och flera olika reningssteg som avslutas
med polering i naturmarken/våtmarksdelen.
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Beräknade föroreningshalter redovisas i tabell 8. Halterna i det framtida dagvattnet från
Barkarbystaden II beräknas minska eller förbli oförändrade jämfört med befintlig
situation.
Tabell 8
Beräknade föroreningshalter före och efter planerad exploatering
utan och med reningsåtgärder.

Parameter

Nuläge

Efter exploatering
planområde utan
rening

Efter exploatering
med åtgärder inom
planområdets
norra del

Tillskott
Veddestabron
orenat

Efter exploatering
med åtgärder inom
planområdets norra
del samt
Veddestabron efter
renging i EcoVault

Utgående halt
efter rening ca
15 % i våtmark

P

μg/l

130

220

100-120

190

110-130

95-110

N

mg/l

1,3

1,5

0,9-1,0

2,4

1,0-1,1

0,8-1,0

Pb

μg/l

10

9,7

2-2,5

15

2-2,5

1,7-2,1

Cu

μg/l

18

21

5,4-9,2

44

6,2-9,7

5,3-8,2

Zn

μg/l

55

68

15-18

220

17-20

14-17

Cd

μg/l

0,22

0,46

0,1

0,35

0,12

0,1

Cr

μg/l

5,2

7,7

1,6-2,6

13

2,6-3,5

2,2-3,0

Ni

μg/l

1,8

6,2

1,1-1,8

9,6

1,8-2,5

1,5-2,1

Hg

μg/l

0,02

0,02

0,011-0,012

0,076

0,016-0,017

0,014

SS

mg/l

49

48

6,9-13

93

14-20

12-17

Olja

mg/l

0,32

0,47

0,12-0,21

0,78

0,18-0,26

0,15-0,22

PAH16 μg/l

0,56

0,36

0,059-0,15

0,67

0,11-0,19

0,09-0,16

BaP

0.018

0,03

0,005-0,012

0,023

0,005-0,011

0,005-0,01

μg/l

Fullständiga rapporter från StormTac redovisas i Bilaga 1.
Bilaga 1:1 – Närsalts- och föroreningsbelastning från planområdet före exploatering
Bilaga 1:2 – Närsalts- och föroreningsbelastning från planområdet efter exploatering
Bilaga 1:3 – Närsalts- och föroreningsbelastning från Veddestabron före exploatering
Bilaga 1:4 – Redovisning av reningseffekt EcoVault
Bilaga 1:5 – Redovisning av reningseffekt naturmarken/våtmarksdelen
I tabell 9 jämförs utgående halter från planområdet med riktlinjer för Järfällakommun
samt MKN för vatten. Den beräknade utgående halten av fosfor överskrider riktlinjerna
för både Järfälla kommun och MKN. Vad det gäller bly, koppar och zink anses inte
riktvärdena överskridas då riktvärdeshalten avser biotillgänglig halt, se nedan i avsnitt
”5.3.1 Löst och biotillgänglig halt”.
Det är värt att uppmärksamma att halterna för fosfor, bly, koppar, zink och SS
överskrider riktlinjerna från Järfälla kommun vid befintlig situation. Det framtida
scenariot är därmed en klar förbättring.
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Tabell 9
Beräknade föroreningshalter efter planerad exploatering jämfört
med riktlinjer för dagvattenutsläpp i Bällstaån både med avseende på MKN
och Järfälla kommuns riktlinjer.
Parameter

Efter
exploatering
med åtgärd

Riktlinjer Järfälla
kommun

MKN
God ekologisk
status
40

P

μg/l

90-110

80

N

mg/l

0,8-1,0

-

Pb

μg/l

0,02-2,1

3

Cu

μg/l

5,3-8,2

9

0,5***

Zn

μg/l

14-17

15

5,5***

Cd

μg/l

0,1

0,3

Cr

μg/l

2,2-3,0

8

Ni

μg/l

1,5-2,1

6

Hg

μg/l

0,014

0,04

SS

mg/l

12-17

40

Olja

mg/l

0,15-0,22

0,5

PAH16 μg/l

0,09-0,16

-

BaP

0,005-0,01

0,05

μg/l

MKN
God kemisk status,
årsmedel**

MKN
God kemisk status
maxhalt**

1,2***

14

0,08-0,25*

0,45-1,5*

4***

34

3,4****

0,07

0,00017

0,27

*Beror på vattenhårdhetsklass
** Avser löst halt
***Avser Biotillgänglig halt
**** Avser Cr(VI)

5.3.1

Löst och biotillgänglig halt

Föroreningar i dagvattnet återfinns både i partikulär och löst form. Generellt för
dagvatten utgörs en större del av den totala halten av partikelbunden form, men andelen
varierar mellan olika ämnen. Tabell 10 redovisar andelen löst fraktion för ämnena fosfor,
bly, koppar, zink, kadmium, krom, nickel och kvicksilver12. Den biotillgängliga halten
utgör i sin tur en viss del av den lösta halten, hur stor del vet man dock ej med säkerhet i
dagsläget.
Tabell 10 Andel löst fraktion i dagvatten.

Andel lösta
fraktioner

P

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

24 %

10 %

36 %

33 %

51 %

34 %

49 %

50 %

Utifrån tabell 9 kan man dra slutsatsen att föroreningshalterna efter exploatering inte
bedöms överskrida varken Järfälla kommuns riktlinjer eller riktlinjer för MKN vad det
gäller bly eller zink. Vad det gäller koppar överskrids inte Järfälla kommuns riktlinjer
medan MKN för God ekologisk status riskerar att överskridas.
Vad det gäller koppar och zink har Havs- och vattenmyndigheten gjort ändringar i Havsoch vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2013:19) om klassificering och
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, HVMFS 2015:4. Den biotillgängliga halten av

12

SWECO, 2010. Utredning av föroreningsinnehållet i Stockholms dagvatten.
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metallerna kan i dagens miljökvalitetsnormer vara överskattad13. Enlig modellen så är
bara 1-5 % av löst koppar biotillgänglig (vid lågt pH ökar den till ca 10 %). Det innebär
att MKN för God ekologisk status med avseende på koppar och zink inte riskerar att
överskridas.
5.3.2

Diskussion kring beräknade mängder och halter

Det bör noteras att redovisade mänger och halter av föroreningar ska ses som ungefärliga
då beräkningarna är baserade på schablonvärden.

6

•

I och med föreslagna reningsåtgärder beräknas föroreningsbelastningen till
Bällstaån kunna minska för samtliga ämnen.

•

Data för den beräknade reningseffekten varierar stort mellan olika
undersökningar och reningsmetoder. Därav har reningseffekten för planerade
åtgärder beräknats inom ett intervall. Det bör noteras att i och med beräkning av
seriekopplad rening ökar osäkerhetsgraden.

•

I beräkningar för tillkommande flöde från Veddestabron har hela ytan av bron
som avvattnas norrut tagits med i föroreningsberäkningarna efter planerad
exploatering då det är den ytan som avvattnas till Bällstaån inom planområdet.
Dock har inte den del av Veddestabron som sträcker sig utanför planområdet och
innan planerad exploatering utgörs av E18 tagits med i beräkningarna före
exploatering då det inte avvattnas in mot framtids Barkarbystaden II vid befintlig
situation. Det betyder att det totalt kan antas ytterligare minskning av
föroreningsbelastningen då Veddestabron övertäcker delar av E18, vägområdet
och banvallen i väster.

•

Det ligger en osäkerhet i markkartering och de schablonhalter som används i
beräkningarna. T.ex. kan man jämföra schablonhalten för fosfor från ”ängsmark”
på 200 µg/l med ”skogs och ängsmark” på 65 µg/l eller ”våtmark” på 50 µg/l.

Metoder och åtgärder

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

13

Modellering av biotillgänglig halt av koppar och zink för statusklassificering inom
vattenförvaltningen Rapport 2016:01, Länsstyrelsen i Västmanlands Län.
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6.1

Flödesfördröjning

Den tillkommande exploateringen av Barkarbystaden II innebär att avrinningen till
Bällstaån ökar om inte flödesbegränsande åtgärder genomförs. Inom Barkarbystaden har
en flödesfördröjning till 200 m3/ha reducerad area (enligt avsnitt 3.4.2 Lokala krav
dagvattenhantering inom Barkarbystaden II) förutsatts vid 10-årsregn med klimatfaktor.
Detta kräver en utjämningsvolym motsvarande 20 mm nederbörd. Med redovisade siffror
i tabell 5 erfordras totalt ca 800 m³ effektiv fördröjningsvolym inom Barkarbystaden II
för att åstadkomma önskad fördröjning.
DHI har utfört beräkningar för flödessituationer med 10 års statistisk återkomsttid samt
för ett s.k. högsta beräknat flöde (BHF). Resultaten indikerar en dämningsnivå på +10,8
m (RH 2000) vid BHF. Beslut har fattats att höja marknivåerna inom Barkarbystaden II
och en färdig golvnivå ska ligga på minst +10,8 inom kvartersmarken.
Fördröjnings- och reningsanläggningarna för dagvatten från Barkarbystaden II utformas
för att fungera vid ett dimensionerande 10-årsregn med klimatfaktor 1,25. För att
funktionen ska kunna upprätthållas vid de vattennivåer som kan förväntas uppträda i
Bällstaån behöver höjdsättning av dagvattenlösningar anpassas till dessa. Vid 10årsregnet har vattennivåer i ån beräknats till +9,4 (DHI 2017).
Dagvattensystem som mynnar till Bällstaån dimensioneras så 10-årsregnet kan avledas
vid en dämningsnivå på +9,4 i utloppspunkten. Anläggningar som kopplas till
dagvattensystemen höjdsätts så de fungerar vid dessa förhållanden. VA-huvudmannen
meddelar nivå på anslutningspunkt till allmänt system.
I samband med projektering görs kontrollberäkning att dämning över marknivå inte sker
vid 20-årsregn14. För att säkerställa sig mot uppträngning vid extremt höga flöden kan
dagvattenutlopp som mynnar i Bällstaån utrustas med backventil.
6.1.1

Dimensionering av fördröjningsåtgärder

Kravet på att begränsa flöden till 200 m3/ha reducerad area innebär att större åtgärder
erfordras för ytor som är hårdgjorda (exempelvis gatumark) jämfört med ytor som består
av mer genomsläpplig mark (exempelvis gårdsyta), även om ytorna är lika stora. Den
reducerade arean bestäms med hjälp av avrinningskoefficienter som redovisas i Svenskt
Vattens publikation P110.

6.2

Rening

Föroreningarna i dagvattnet är i hög utsträckning partikelbundna. En god rening
förutsätter därför en god avskiljning av partiklar. Detta kan ske genom sedimentering
eller filtrering. Lösta ämnen kan reduceras genom omvandling via kemiska eller
mikrobiologiska processer, samt fastläggas genom ytkemiska processer. Genom upptag i
vegetation kan framförallt näringsämnen reduceras.
Sedimentering
Sedimentering sker när vattenhastigheten bromsas upp och partiklarna ges möjlighet att
sjunka. Reningsfunktionen i öppna dammar och sedimenteringsmagasin samt sandfång är
primärt sedimentering.

14

Svenskt Vatten Publikation P110, 2016.

Dagvattenutredning Barkarbystaden II Järfälla kommun
Upprättad av WRS AB i sammarbete med Structor Uppsala AB 2017-08-17
34

Större partiklar sedimenterar fortare enligt Stoke’s lag medan mindre partiklar t.ex.
lerpartiklar är svårare att fånga med hjälp av sedimentering.
Filtrering
Om vattnet passerar genom ett jordmaterial eller genom ett område med växtlighet
avskiljs partiklar mekaniskt genom filtrering. Vanligen sker samtidigt olika ytkemiska
reaktioner samt adsorbtion vilket också bidrar till avskiljningen.
Det finns även industriellt producerade filtermaterial på marknaden med olika egenskaper
som gör att de är särskilt bra på att avskilja vissa specifika ämnen. Den vanligaste
tillämpningen är s.k. brunnsfilter som monteras i rännstensbrunnar. Lösningen kräver
dock mycket underhåll och filtermaterialet behöver bytas flera gånger per år.
I mark-växtsystem sker ett stort antal olika reningsprocesser. Förutom de som tidigare
beskrivits är växternas eget upptag av i första hand näringsämnen viktigt, men också de
omvandlings- och nedbrytningsprocesser som sker av mikroorganismer i de mikromiljöer
som bildas i gränszonen mellan vatten, luft, jord och växtdelar särskilt i den s.k. rotzonen.
Våtmarker, översilningsytor, växtbäddar och vegetationsklädda diken är exempel på
reningsmetoder som utnyttjar mark-växtsystemets reningsförmåga.
Reningsprocesserna i mark-växtsystem är komplexa och därför mer svårbedömda. Goda
resultat kan följas av perioder med försämrad effekt, och det finns risk att ämnen åter
frigörs. Förändrade syreförhållanden och pH-värden är exempel på förändringar som kan
medföra nedsatt funktion, liksom en förändrad artsammansättning i det lokala
ekosystemet.
6.2.1

Dimensionering av reningsåtgärder

Kravet på att omhänderta och rena 20 mm nederbörd kan jämställas med att
reningsanläggningarna inom Barkarbystaden II ska utformas för att kunna omhänderta ett
dimensionerande 2-årsregn. När ett dimensionerande 2-årsregn har omhändertagits och
renats anses det s.k. ”first flush” som innehåller störst mängd föroreningar ha
omhändertagits. Eventuell bräddning av dagvatten vid större regn anses ske för i princip
rent vatten.

6.3

Exempel på dagvattenåtgärder

6.3.1

Infiltration

Lokalt omhändertagande genom infiltration till grundvatten är en åtgärd som inte
begränsar uppkomsten av dagvatten men som minskar behovet av bortledning och
avlastar flödesbelastningen på konventionella dagvattensystem. Inom Barkarbystaden II
är förutsättningarna ogynnsamma för infiltration då naturliga jordlager är relativt täta och
grundvattenytan ligger högt. Genom att en omfattande markuppfyllnad (upp till
terrassbotten) är aktuell kan emellertid detta utnyttjas för liknande lösningar. En
förutsättning för att resultatet ska bli bra är att fyllnadsmaterialet har lämpliga
egenskaper. Materialet bör bestå av krossmaterial utan nollfraktioner (porositet 20–30 %)
eller vara av sand eller finsand. Inslag av finkorniga silt- och lerfraktioner ska undvikas.
Möjligheten och lämpligheten av denna metod påverkas av hur väl kontrollerade
egenskaper fyllnadsmassorna har.
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Grövre material kan rymma stora vattenvolymer och bidra till en god flödesfördröjning.
Däremot sker inte motsvarande rening som vid infiltration i naturliga jordar eller finare
fraktioner.
Hålls porositeten till 20 - 30 % så kommer det inte innebära problem vi tjälfrysning eller
liknande då fyllnadsmaterialet inte har någon kapillär förmåga att hålla vatten nära
markytan.
6.3.2

Genomsläppliga beläggningar

På ytor som behöver göras hårdgjorda och som inte är starkt trafikbelastade kan
avrinningen begränsas genom val av genomsläppliga markbeläggningar. Det kan
exempelvis vara grus, plattor, armerat gräs, filtrerande marksten eller dränerande asfalt.
När det gäller trafikbelastade ytor finns risk för spill av oljeföroreningar och bedömning
måste göras av risken för vidare spridning till recipient, liksom värdering av
konsekvenserna.
6.3.3

Gröna tak

Dagvattenavrinningen från gröna tak är betydligt mindre än från konventionella tak.
Tunnare tak <50 mm substrattjocklek brukar man räkna med en halverad avrinning sett
över ett helår. Medan tjockare tak med 200 mm substrattjocklek beräknas kunna fördröja
upp till 90 % avrinning sett över ett helår. Reduktionen varierar över året och är störst
under sommaren och lägst under vintern. Det är däremot viktigt att systemen som tar
emot dagvatten från gröna tak dimensioneras på konventionellt vis, vid mer extrem
nederbörd är avrinningen i princip identisk med avrinningen från konventionella tak.
Dagvattnets sammansättning från ett grönt tak skiljer sig från ett konventionellt tak
genom att framförallt halten näringsämnen är högre. Eftersom avrunnen vattenvolym
minskar motverkas detta och mängderna blir därför totalt sett jämförbara. Mängden
näringsämnen i avrinningen från gröna tak kan dock minimeras genom att gödsling
minimeras eller undviks helt. För flertalet övriga ämnen blir det däremot en
nettominskning sett över en längre period. Kunskapen om närings- och
föroreningsbelastningen från gröna tak är dock fortfarande relativt begränsad och
representativiteten i de schablonvärden som finns är svårbedömd. Vegetationsklädda tak
ska dock utformas så att gödsling minimeras i så stor utsträckning som möjligt.
Andra icke dagvattenrelaterade fördelar med gröna tak är att de förbättrar luftkvalitet,
isolerar byggnaden värme (vilket sänker driftkostnaderna), förlänger det underliggande
takets livslängd, bidrar till biologisk mångfald, sänker temperaturen i sommarvarma
stadsmiljöer och är estetiskt tilltalande.
Ambitionen är att takytorna inom Barkarbystaden II i så hög utsträckning som möjligt ska
utföras som vegetationsklädda.
6.3.4

Regnbäddar/nedsänkta växtbäddar

Regnbäddar/nedsänkta växtbäddar är vegetationsbeklädda magasin som samlar upp
regnvatten och fördröjer flödet, och där det även sker en naturlig rening genom
fysikaliska och kemiska, biologiska och mikrobiologiska processer. Växterna i
anläggningen bidrar även till avdunstning av en stor mängd vatten.
Regnbäddar/nedsänkta kan utformas på många olika sätt, exempelvis som i figur 19
nedan.
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Figur 19. Principskiss växtbädd för takavvattning med tät botten och dräneringsrör.

Växtbäddarna dimensioneras så att ytan motsvarar 5 procent av ansluten takyta.
Växtbädden utformas med (minst) en 150 mm ytlig fördröjningszon. Växtbäddens
mäktighet bör vara minst 500 mm.
•

Ytkravet är ett erfarenhetsvärde avseende väl fungerande rening (Vinnova, 2014).

•

Detta ger en effektiv magasinvolym motsvarande ca 8 mm för nederbörd från
anslutna takytor endast beräknat på den ytliga fördröjningszonen.

•

Växtbäddens uppbyggnad kan varieras, en större area eller en djupare
fördröjningszon ger större magasinsvolym.

•

Samtliga växtbäddar ska förses med bräddningsmöjlighet.

Möjlighet för vatten att perkolera/infiltrera till underliggande mark är positivt. Om inte
detta är möjligt eller lämpligt avleds överskottsvatten vid kraftiga flöden via
bräddfunktion ytligt mot lägre liggande delar av gårdsytan. Om nivåförhållandena är
besvärliga kan biofiltret utföras som en förhöjd växtbädd med bräddavlopp i nivå med
närliggande mark.
6.3.5

Träd i skelettjordar

Avvattning av hårdgjorda ytor kan ske mot träd för infiltration i skelettjordarna.
Skelettjordar kan med fördel utformas med en biokolsblandning, se figur 20. Biokol har
en mycket god vattenhållande förmåga, kan hålla näringsämnen åt träden samt har en
renande effekt på dagvattnet. Trädgropar ska anläggas med minst 15 m3 skelettjord, dock
kan volymen öka för att uppfylla kravet om omhändertagande av 20 mm nederbörd och
antalet träd inte är tillräckligt stort.
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Figur 20. Exempelbild skelettjord med biokol. Källa: Stockholms stad.

6.3.6

Svackdike/gräsbeklädd yta

Trafikbelastade ytor kan även avvattnas mot gräsbeklädd yta eller gräsbeklätt svackdike
om utrymme finns. Båda lösningarna bör utformas med underliggande makadam och
infiltration till underliggande fyllnadsmassor kan tillåtas.
Överskottsvatten från gräsbeklädda ytor kan ytledes avrinna mot närliggande
dagvattenbrunn med perkolationsmöjlighet till underliggande fyllnadsmassor samt
bräddutlopp till Bällstaån.
Svackdiken kan utformas med bräddmöjlighet i form av en upphöjd kupolsilsbrunn, se
figur 21, vilket ökar fördröjningsvolymen. Kupolsilsbrunnen kan utformas som en
perkolationsbrunn men ska även ha en tät bräddledning mot Bällstaån.

Figur 21. Exempelbild gräsbeklätt makadamdike med upphöjd kupolsilsbrunn.
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7

Förslag på dagvattenhantering

7.1

Principer för dagvattenhantering

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

Undvika att förorenat dagvatten uppkommer genom att välja material som inte
bidrar med föroreningar, samt rena och fördröja när källan.

•

Flöden vid dimensionerande 2-årsregn leds till reningsåtgärd.

•

Rening av dagvatten från förorenade ytor (ex. trafikerade ytor) prioriteras.

•

Extrema flöden leds förbi reningsanläggningen.

Dimensionering
•

Fördröjnings- och reningsåtgärder ska utföras med en sammanlagd
fördröjningsvolym motsvarande dagvattenavrinningen vid 20 mm nederbörd.

•

Lösningar för uppsamling och bortledning av dagvatten dimensioneras för 10årsregnet, med en klimatfaktor på 1,25 för att ta hänsyn till framtida mer
intensiva regn.Utloppsanordningar utförs så de fungerar vid en dämningsnivå
+9,4 i Bällstaån som beräknas uppstå vid ett 10-årsregn med klimatfaktor 1,25
eller enligt anvisningar från VA-huvudman.

•

Flöden överstigande reningsåtgärdens dimensionerande kapacitet ska inte kunna
orsaka urspolning eller på annat sätt motverka reningsfunktionen. Detta kan
exempelvis ordnas genom en bräddnings- eller en by-passfunktion

I följande avsnitt ges exempel på hur dagvattenhanteringen kan lösas så att de uppställda
kraven tillgodoses, både avseende fördröjning och rening. Utredningen redovisar
lösningar som uppfyller de krav som gäller för Barkarbystaden II och ligger till grund för
utformning av detaljplanen.

7.2

Förslag på åtgärder kvartersmark

Dagvattenhanteringen inom kvartersmark ska följa krav och riktlinjer enligt avsnitt 3.4
Krav på framtida dagvattenhantering. Skissförslag till princip för dagvattenhantering på
gårdsytor redovisas i figur 22. Samtliga dagvattenlösningar ska utformas med hänsyn till
att de endast kommer stå fulla med vatten någon/några fåtal gånger per år men mestadels
kommer den att vara torr. Växtval görs så de tål både torka och kortare perioder med
vatten. Ytan utformas med hänsyn till säkerhetsaspekter.
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Figur 22. Princip för avledning av dagvatten från kvartersmark.

7.2.1

Dagvatten från takytor

För kvartersmarken föreslås en lösning där takytorna utförs som gröna tak med en mista
substrattjocklek på 100 mm. Överskottsvatten från gröna tak liksom avrinning från
konventionella tak avleds i första hand via stuprör med utkastare till Regnbäddar, se figur
18. Eventuellt läckage av näringsämnen från de gröna taken kan gödsla växtbäddarna. I
de fall att sadeltak implementeras och förgårdsmark med plats för regnbäddar saknas kan
avledning av takvatten via stuprör ske ner i underliggande fyllnadsmassor med porositet
20-30 % förslagsvis med hjälp av perkolationsbrunnar. Vid detaljprojektering av
regnbäddar för omhändertagande av dagvatten från allmän platsmark längs åfåran bör det
även undersökas om det är önskvärt att takytor som avvattnas utåt från kvarteren bidrar
med vattentillförseln till dessa.
Kan 20 mm takavvattning inte omhändertas med hjälp av vegetationsbeklädda tak
och/eller regnbäddar kommer det leda till ett större fördröjningskrav i marknivå för att
uppfylla krav på fördröjning och rening.
Gröna tak men 100 mm substrattjocklek kan antas ha en magasinerande effekt
motsvarande 10 mm nederbörd. Det motsvarar 50 procent av magasinbehovet för takytan.
I de fall taklutning och avsaknad av förgårdsmark leder till att avledning av takvatten till
växtbäddar ej är möjlig kan takvatten via slutna stuprör ledas till underliggande
fyllnadsmassor för rening och fördröjning. Reningen som går att uppnå kan då jämställas
med vad som går att uppnå i ett makadammagasin.
•

Stupröret bör anslutas till en perkolationsbrunn för effektiv spridning av vattnet
samt möjlighet att lättare upptäcka driftstörningar.

•

Perkolationsbrunnen ska förses med bräddfunktion.
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•

Kompensationsfördröjning av dagvatten på gårdsytan kan komma att krävas för
takytor som avvattnas direkt ut utanför fastighetsgräns utan fördröjning.

I beräkningarna i denna utredning har en avrinningskoefficient på 0,9 antagits för
takytorna då utbredningen av vegetationsklädda tak inte är fastställd ännu.
7.2.2

Dagvatten från gårdsytor

Gårdsmarken höjdsätts lämpligen så att avrinning sker ut från byggnaderna mot lägre
liggande växtbäddar eller planteringar för vidare fördröjning i fyllning under mark
alternativt i luftigt bärlager ovan bjälklag, se figur 22. Avledning till Bällstaån sker
därefter via spridning i fyllnadsmassor inom planområdet med porositet 20-30 %
alternativt med hjälp av dagvattenledningar eller öppna lösningar.
Gårdsytorna utförs så att andelen hårdgjorda ytor begränsas och därigenom även
avrinningen av dagvatten. Närmast byggnaderna kommer ändå vissa ytor att bli
hårdgjorda, exempelvis entréer, cykelparkeringar och gångstråk. Genom ytlig avrinning
via lågstråk eller konstruerade rännor kan vatten från dessa ytor avledas till någon form
av växtbädd, exempelvis planteringsytor eller trädgropar för ytterligare fördröjning och
rening. Höjdsättningen ska utformas på ett sådant vis att inga instängda områden på
gårdsytorna bildas.
•

I beräkningarna i denna utredning har en sammanvägd avrinningskoefficient på
0,4 antagits för gårdsytorna.

•

Växtbäddarna dimensioneras så ytan motsvarar 5 procent av den anslutna
gårdsytan (total yta). Växtbädden utformas med en (minst) 150 mm ytlig
fördröjningszon. Växtbäddens mäktighet är minst 500 mm.

•

Detta ger möjlighet att magasinera motsvarande ca 19 mm nederbörd från den
högre delen av gårdsmarken om den är hårdgjord till 40 procent.

Gårdsytan ska dock kunna rymma den resterande vattenvolym som erfordras för att
uppfylla volymkravet att samla upp dagvatten från hela kvarteret från minst 20 mm
nederbörd. Volymbehovet är därför beroende av hur övriga lösningar inom kvarteret
utförs.
För gårdsytor i anslutning till markprofilen, dvs. utan underliggande betongbjälklag, kan
utflöde till Bällstån efter rening i växtbädd med fördel ske ner i fyllnadsmassorna, se
avsnitt 6.3.1 Infiltration.
För de ytor där det blir aktuellt att skapa gårdsytor ovanpå ett underliggande
betongbjälklag får dagvattenhanteringen anpassas till detta. Bjälklagsuppbyggnaden kan
utformas som ett luftigt bärlager som fyller samma funktion som ett makadammagasin.
Dit kan dagvatten ledas för renas och fördröjas.
I princip kan samtliga tidigare beskrivna lösningar tillämpas även här, men den
begränsade jordvolymen behöver beaktas. De risker som finns med vatten ovanpå en
sådan konstruktion måste också uppmärksammas. Bjälklagets tätskikt är en kritisk
komponent, och utformning behöver därför ske i nära samarbete med konstruktör.
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7.2.3

Dagvatten från gator och parkeringar

För större parkeringsytor, och körbara ytor som ej ligger i anslutning till årummet föreslås
(delvis) andra lösningar. I följande avsnitt beskrivs lösningarna närmare. Veddesta bron
avvattnas separat till rening i filtermagasin och fördröjning i rörmagasin längs
Enköpingsvägen enligt Sweco15.
Avrinning från hårdgjorda gator och parkeringar ska ledas till vegetationbeklädd yta för
rening och fördröjning innan det leds mot Bällstaån. Exempel på lämpliga
dagvattenanläggningar är infiltrationsstråk, nedsänkta växtbäddar/biofilter, skelettjordar
för träd eller svackdike/gräsbeklädd yta. Samtliga lösningar ska utformas med
bräddmöjlighet som vid större flöden leder dagvattnet till Bällstaån.
Om det finns risk för större olje- eller bensinläckage ska ytan avvattnas mot klass I
oljeavskiljare, alternativt ska det säkerställas att isolering och sanering av en spillolycka
kan göras innan det riskerar nå grundvattnet eller Bällstaån.
•

Växtbäddar/biofilter i anslutning till gaturum ska dimensioneras så ytan
motsvarar ca 5 procent av den anslutna total yta.

•

Fördröjningszonen ska utformas så att 20 mm nederbörd kan omhändertas dock
minsta djup ska vara 150 mm, se exempel i figur 19 och figur 23.

7.3

Förslag på åtgärder allmän platsmark

För gaturummet och allmän platsmark föreslås en lösning som bygger på att allt
dagvatten leds till regnbäddar längs det nya årummet eller till växtbäddar/skelettjordar i
anslutning till gaturummet innan avledning sker till Bällstaån.
7.3.1

Gator

Gator i anslutning till åfåran avvattnas mot regnbäddar/växtbäddar längs kajen som
angränsar till åfårans strandzon, se figur 23.

15

Dagvattenberäkningar och lösningar för Veddestabron, Sweco 2016-12-15.
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Figur 23. Sektion biobädd i anslutning till årum. Källa: Urbio

En två meter bred yta har reserverats i detaljplanen längs åfåran för att ge plats åt
regnbäddarna. Regnbäddarna föreslås att utformas med en ytlig fördröjningszon på
250 mm. I de smalaste partierna av åfåran kan regnbäddarnas bredd minskas till 1 meter
vid behov. Regnbäddarnas exakta utformning fastställs i senare skede då val av växter
och filtersubstrat görs utifrån hur avvattningen utformas med avseende på höjdsättningen.
Det ska tas i beaktande att det är torkan mellan nederbördstillfällena som kommer vara
begränsande för växtvalen. Substratet ska vara valt för att ge goda betingelser för
vegetationen och samtidigt ge effektiv rening. Det är viktigt att uppnå gasutbyte i
substratet (rötterna andas, kondens från luft hjälper under torka).
Avvattning från de hårdgjorda gaturummen avvattnas till brunn med spridarkar som
fördelar vattnet på ytan i växtbädden. Denna lösning gör att grus, sand och andra partiklar
som riskerar att täppa igen porerna i växtbädden avlägsnas i brunnen. Spridarkarets
överkant ska vara lägre än brunnsbetäckningen i gatan för att undvika att vatten trycks
bakåt i systemet vid stora flöden. Vattnet infiltrerar och renas i filtersubstratet och utlopp
till Bällstaån sker i botten av biobädden med hjälp av en dräneringsledning. Växtbädden
bör utformas så att vatten även kan infiltrera ner i det luftiga krossmaterialet
underliggande biobädden.
7.3.2

Torg

Ett torg planeras i anslutning till åfåran på den östra sidan av Bällstaån. Torget kommer i
stor utsträckning att utgöras av hårda material som asfalt eller plattytor. Det kommer även
att finnas inslag av planteringar.
Totalt sett kommer torgytan att generera större avrinning än flertalet övriga ytor,
undantaget takytor och gator. Genom att utnyttja växtbäddar och skelettjordar kan lokal
fördröjning och rening även ske för detta vatten.
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7.3.3

Parkeringsytor

Avrinning från parkeringsytor ska ledas till vegetationbeklädd yta för rening och
fördröjning innan det leds mot Bällstaån. Exempel på lämpliga dagvattenanläggningar är
infiltrationsstråk, nedsänkta växtbäddar/biofilter, trädgropar eller svackdike/gräsbeklädd
yta. Samtliga lösningar ska utformas med bräddmöjlighet som vid större flöden leder
dagvattnet till Bällstaån.
Om det finns risk för större olje- eller bensinläckage ska ytan avvattnas mot klass I
oljeavskiljare, alternativt ska det säkerställas att isolering och sanering av en spillolycka
kan göras innan det riskerar nå grundvattnet eller Bällstaån.
Nedan visas exempelbild på infiltrationsstråk i anslutning till en större parkering där
vatten leds in till dagvattenanläggningen genom släpp i kantstenen.
Parkeringshus/parkeringsgarage inom planområdet ska utformas som torrgarage utan
anslutning till dagvattensystemet. Alternativt kopplas brunnar till oljeavskiljare som
ansluter till spillvattennätet.
7.3.4

Slänt mot åfåra

Ytligt avrinnande dagvatten från kringliggande bebyggelse kommer att passera den
vegetationsbeklädda slänten innan det leds ut till ån. Detta gör att ytan medför ytterligare
rening av dagvatten. Effekten av denna åtgärd har inte inkluderats i beräkningarna som
redovisas i kapitel 8.
I de delar av slänten som är terrasserade, kan mindre kompletterande växtbäddar
etableras. Dessa växtbäddar ska tåla att översvämmas helt vid höga vattennivåer i ån.
Placering av växtbäddar sker med hänsyn till hur parkområdet planeras och var
dagvattenflöden leds fram. Det är lämpligt att definiera ytor som ska torka upp snabbt,
och andra ytor som kan tillåtas vara mer fuktiga.
7.3.5

Veddestabron

Vid planerad höjning av Enköpingsvägen skulle det eventuell kunna leda till att även
filtermagasinet och rörmagasinet kan höjas. Det finns då anledning att se över
möjligheten till kompletterande eller mer effektiv rening av dagvattnet från Veddestabron
som leds in i planområdet.
7.3.6

Befintlig ledning från E18

Under E18 strax norr om Veddestabron ligger idag en befintlig ledning med diametern
500 mm, D500, som ansluter in i kulverten för Bällstaån, figur 25. Avrinningsområdet för
D500 antas vara det kilformade naturmarksområdet mellan E18 och banvallen, delar av
E18 och banvallen kan också avvattnas i denna riktning, figur 24. Det är okänt hur god
infiltrationsförmåga naturmarksområdet har. Avrinningsområdet och avrinningen mot
D500 kommer dock inte att ändras i och med exploateringen av Barkarbystaden II.
Normalflöde genom D500 och förordningshalten är okänd. För att få exakta uppgifter om
vilket bidrag detta medför till Bällstaån krävs flödesproportionerlig provtagning under
längre tid.
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Figur 24. Kilformat naturmarksområde som avvattnas mot befintligt D500 markerad
med röd polygon.

Då befintlig kulvert för Bällstaån kommer att rivas i och med planerad exploatering,
p.g.a. ny sträckning för Bällstaån, måste åtgärd göras för omhändertagande av detta flöde.
Befintlig dagvattenledning har en vattengång som ligger för djupt för att öppna upp och
omhänderta flödet i ett dike. Därför föreslås att en ny D500 ansluts till den befintliga och
anläggs i det gamla läget för kulverten.

Figur 25. Planillustration av befintlig D500 samt befintlig kulvertering av Bällstaån.
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Den befintliga kulveteren för Bällstaån kommer att halveras och den under halvan fylls
med krossmaterial. Ny D500 anläggs i den delvis rivna kulvertens läge fram till
Veddestabäcken. Denna lösning medför att markförstärkningen för den befintliga
trumman för Bällstaån behålls. Det måste vid projektering och anläggning säkerställas att
utlopp för ny D500 i Veddestabäcken sker uppströms om den plats där pumpning till
översilningsyta sker för att uppnå maximal rening av det antaget hårt förorenade
dagvatten som kommer via D500.

7.4

Dagvattenledningar och utlopp till Bällstaån

Avledning från ovan beskrivna lösningar kan i första hand ske till underliggande
fyllningsmassor om porositeten uppfyller 20-30 % enligt denna utredning samt att ingen
ursköljning av fina partiklar kan säkerställas. I andra hand ske direkt till Bällstaån. I
fyllnadsmassorna kommer vattnet att renas och fördröjas i krossblandningen och leta sig
ner till underliggande lerlager där sidleds avrinning kommer ske i riktning mot Bällstaån.
Dräneringsledningar med utlopp i åfårans slänt bör anläggas för att dränera
fyllnadsmassorna och undvika stående vatten.
•

Bräddutlopp från dagvattenanläggningar ska utformas med täta
dagvattenledningar.

•

Om fördröjningsytans dräneringsnivå är lägre än BHF +10,8 m (RH 2000) förses
utloppet med bakvattenventil för att förhindra höga vattennivåer i ån att fylla
magasinet.

•

Utlopp till Bällstaån bör placeras över nivån +9,4 dämningsnivå i Bällstaån som
beräknas uppstå vid ett 10-årsregn med klimatfaktor 1,25.

7.5

Snöhantering och smältvatten

Snö och smältvatten innehåller ofta höga föroreningshalter och snöhanteringen inom
Barkarbystaden II måste skötas på ett sådant vis att större snömängder och den ökade
föroreningsbelastningen inte bidrar till problem i driftskedet. Inom planområdet ska det
finnas ytor för snöupplag, se förslag i figur 26. Mer exakta placeringar behöver utredas i
projekteringsskedet.
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Figur 26. Förslag på platser och ytor för snöupplag vintertid markerade med rött.

Vid snösmältning kommer vatten avrinna till närliggande ytor för infiltration och rening
alternativt ytledes mot regnbäddar längs åfåran för fördröjning och rening innan det når
Bällstaån.

8

Å-rummet

Bällstaån kommer att byggas om inom hela planområdet. Ett gestaltningsförslag har tagits
fram av Urbio m.f.l 2017. Genom bebyggelsen går ån i en sträckning med höga kajkanter
och kallas kajfåra. Efter det leds Bällstaån i en mer meandrande (slingrande) form, se
figur 9. Därigenom skapas möjlighet att rena vattnet i Bällstaån, utrymme för
översvämningar och återskapande av en mer naturlig åfåra. Längst nedströms blir den
befintliga skogen kvar och benämns svämskogen, där finns också torrdammen för rening
av Veddestabäcken.

8.1

Förutsättningar för rening av vattnet i Bällstaån

Bällstaån har övergripande beskrivits i avsnitt 3.2. Planområdet tillförs vatten från tre
håll; Bällstaåns huvudfåra, Veddestabäcken och Kyrkparken. Vattnet från Kyrkparken
renas inom Kyrkparksområdet och kommer att ledads om till den nedre delen av årummet. Det kommer därför inte att renas ytterligare inom å-rummet.
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8.1.1

Tillrinningsområdet

Tillrinningsområdet till Barkarbystaden II är totalt ca 2000 hektar (ha) och den
reducerade ytan är 610 ha, enligt uppgift från underlag till vattenplan för Järfälla kommun
(Thomas Larm muntligt). In till området kommer tre olika tillflöden av vatten. Bällstaåns
huvudfåra kommer från nordväst under E18. Den har det största tillrinningsområdet med
1170 hektar (ha) och den reducerade ytan (för förklaring av reducerad yta se avsnitt 5.1)
är 380 ha, se figur 7 och tabell 11. Från sydväst kommer Veddestabäcken med ett
tillrinningsområde på 620 ha och en reducerad yta på 170 ha. Den beräknade
avrinningskoefficienten är cirka 0,3 för hela tillrinningsområdet.
Tabell 11 Areor, flöden, mängder och halter till Barkarby, se referenslista.
Area
% del
Red area
Beräknad ϕ
Flöden
Medelflöden
Basflöden
Toppar
Maxflöden
Modellerat 2 år
Modellerat 10 år
Modellerat 100 år
Halter
Halt Tot-P
Halt PO4-P
Halt SS
Halt SS

8.1.2

Enhet
ha
%
ha

Bällstaån Veddesta Kyrkparken Summa Referens
1171
620
209
2000 Vattenplanen
59
31
10
Vattenplanen
380
170
60
610
Vattenplanen
0,32
0,27
0,29
0,31

l/s
l/s
l/s
l/S
l/s
l/s
l/s

47
5-25
200-700
1500
2400
2900
3800

24
0,5 -10
100-400
980
1800
3000
4400

µg/l
µg/l
mg/l
mg/l

60-80
20-30
15
25

100-110
40-70
12
22

71

4200
5900
8200

DHI Maria Roldin
Uppskattat från mätdata 2005-2006
Uppskattat från mätdata 2005-2006
Uppskattat från mätdata 2005-2006
DHI Maria Roldin
DHI Maria Roldin
DHI Maria Roldin
Bällstaån 2009-2013
Bällstaån 2009-2013
Bällstaån 2013, median
Bällstaån 2013, medel

Flöden

Mätningar av flödet i Bällstaån gjordes på flera platser från september 2005 till juni 2006
i samband med att DHI gjorde sin modell för Bällstaån. Två av provpunkterna var vid
E18 trafikplats Barkarbystaden och vid E18 Veddestabäcken. Det högsta flödet som
uppmättes under perioden inträffade den 22-25 oktober 2005. I Bällstaån var då flödet ca
1500 l/s och i Veddestabäcken som mest 800 l/s, se figur 26 där medelflöde per timme
visas med maximalt flöde på 600 l/s. Den 28 mars-21 april 2006 var det stora flöden
under en längre period i Veddestabäcken med toppar på 300 l/s. Även den 22-26 maj
2006 var det höga flöden på upp till 1000 l/s i Bällstaån. Under mätperioden finns det ett
30-tal toppar på 200-700 l/s i Bällstaån och 100-400 l/s i Veddestabäcken. Basflödet i
Bällstaån ligger på 5-25 l/s, medianflöde på 21 l/s, och i Veddestabäcken var basflödet för
perioden 0,5-10 l/s och medianflödet 5,8 l/s, se tabell 11. Det beräknade medelflödet för
perioden var för Bällstaån 47 l/s och för Veddestabäcken 24 l/s.
Modellerade flöden vid 2-årsregn är 2400 l/s i Bällstaån vid E18 och 1800 l/s i
Veddestabäcken, totalt 4200 l/s i planområdet. För ett 10-årsregn är det totala flödet
knappt 6000 l/s och för ett 100-årsregn drygt 8000 l/s, se tabell 11.
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Figur 27. Medelflödet per timme i Veddestabäcken september 2005-juni 2006.

8.1.3

Volymer vatten

Beräknat utifrån den reducerade ytan och mängden regn, 550 mm, som faller per år i
Stockholm är årsflödet i Bällstaån 2 miljoner m3 (3 800 000 m2 * 0,55 m) och för
Veddestabäcken 1 miljon m3. När det regnar transporteras stora volymer med vatten.
Utifrån de flödesdata som finns uppskattas att hälften av de transporterade volymerna
vatten att ske som ett basflöde och hälften vid regn.
8.1.4

Uppmätta halter

Vattnet i Bällstaån har provtagits och analyserats varje månad under 1992, 1999, 2004,
2009 och 2013. Under 2016 har provtagning skett fyra gånger med analys av följande
parametrar: Totalkväve, Ammoniumkväve, Totalfosfor, Fosfatfosfor, DOC, pH, Zink
(filtrerat och ofiltrerat), Koppar (filtrerat och ofiltrerat), Kalcium, Konduktivitet,
Turbiditet, PAH 16 inkl. Benso(a)pyren, bakterier (E. coli och Enterokocker). De
provpunkter som är aktuella för Barkarbystaden II är ”uppströms Veddestadiket” vilket är
i Bällstaån där kulverten mynnar strax innan Veddestabäcken ansluter. Veddestadiket,
vilket är där kulverten mynnar efter att ha gått under E18 samt ”nedströms
Veddestabäcken” vilket är strax efter Barkarbystaden II. Se provpunkternas placering i
figur 28.
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Figur 28. Provtagningspunkter runt Barkarbystaden II. Veddesta dike benämns så i
underlaget och kallas därför det på kartan.

Partikelhalt, suspenderad substans, SS
Vid dimensionering av dagvattenreningsanläggningar är halten partiklar, även kallad
suspenderad substans (susp, SS), en viktig parameter på grund av att många föroreningar
binder till partiklar. I dagvatten som avrinner från en hårdgjord yta är oftast halten med
partiklar hög, cirka 100 mg/l som flödesviktat medelvärde från ett centrumområde.
Utgående halter av partiklar från en dagvattenreningsanläggning (exempelvis dammar) är
cirka 10-20 mg/l. Suspenderad substans, mäts oftast inte i naturliga vatten. Under 2013
års provtagning analyserades det i Bällstaån och resultatet visas i figur 29. Troligen
motsvarar ingen punkt i denna provtagning några riktigt höga flöden i och med att
halterna är låga. För dagvattnet som kommer till Bällstaåns huvudfåra har oftast de största
partiklarna redan avskilts i brunnar, ledningar och diken. Vid stora flöden transporteras
något högre halter och därmed större mängder i vattnet. De flesta uppmätta halterna
ligger under 20 mg/l, medianhalterna ligger runt 15 mg/l.

Figur 29. Suspenderad substans i provtagningspunkterna runt Barkarbystaden II.
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Fosfor
Halterna av total-fosfor och fosfat-fosfor har analyserats vid samtliga
provtagningstillfällen. Provtagningspunkten nedströms Veddesta har bara provtagits år
1992, 2013 och 2016. Medelhalterna i Bällstaån och i Veddestabäcken ligger på ungefär
samma nivåer, 80-100 µg/l, se figur 30. Provtagningarna i Bällstaån visar på en svagt
sjunkande halt medan halterna i Veddestabäcken visar på en ökande halt, enligt
trendlinje, ej beräknat om statistiskt säkerställt. Medelhalterna är högre i Veddestabäcken
2009 och 2013 än i Bällstaån, se tabell 12. Under 2004 var det flera provtagningar med
väldigt höga fosforhalter i Bällstaån på mellan 200-410 µg/l. Vid provtagning med
stickprover är det svårt att pricka in högflödestillfällen som oftast har högre halter, varför
stickprovstagningar riskera att underskatta årsmedelhalten i vattendraget.
Enligt vattenförvaltningen (VISS) är gränsen för god status för Bällstaån 40 µg/l, vilket
gäller vid utloppet av Bällstaån till Mälaren. I nuläget är den halten 123 µg/l enligt
genomförd provtagning.
Tabell 12 Totalfosforhalter vid de olika mätpunkterna.
Uppstr Veddesta

Veddesta

Nedstr Veddesta

Medel alla

101

93

77

Medel 1992-2009

118

84

79

Medel 2004

178

78

Medel 2009

79

107

Medel 2013

80

106

82

Figur 30. Tot-P i tillflödena uppströms Veddesta, Veddesta och nedströms Veddesta.
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8.1.5

Fosformängder i Bällstaån
Beting, förbättringsbehov

Bällstaån har höga halter av fosfor och därmed en dålig status för näringsämnen, se
avsnitt 3.3.1. För att minska mängden fosfor har ett beting för hela Bällstaån tagits fram i
VISS och det är 681 kg fosfor per år, förbättringsbehovet i procent är 67 %. Länsstyrelsen
Stockholm har i sitt granskningsyttrande för detaljplanen Barkarbystaden II skrivit i
bilagan att ”det är stora osäkerheter i beräkningarna beroende på stor mellanårsvariation”
och angett betinget i ett spann mellan 262-838 kg fosfor. Dessa beräkningar kommer från
SMHI:s transportberäkningar med modellerade halter och flöden som är gjorda för
Bällstaån 2013, Stockholm Vatten 2014. En uppmätt tillfälligt låg eller hög halt kan få
stor betydelse för resultatet. Länsstyrelsen har i granskningsyttrandet bedömt att
medelvärdet för betinget är knappt 600 kg fosfor per år, vilket är i ungefär samma
storleksordning som betinget i VISS. Uppströms planområdets nedersta punkt är betinget
uppskattat till drygt 300 (317) kg enligt bilaga till granskningsyttrande från Länsstyrelsen.
1.

Enligt VISS och Länsstyrelsens yttrande

För att beräkna mängden fosfor som kan renas bort måste mängden fosfor som
transporteras i Bällstaån tas fram. Om betinget som ska renas uppströms är 320 kg och
reduktionskravet är 67 % ger det att 478 kg (320 kg/ 0,67) transporteras i Bällstaån och
Veddestabäcken vid planområdet. Fördelat utifrån att flödet i Bällstaån är 2/3 och
Veddestabäcken 1/3, se avsnitt 8.1.3, är mängden i Bällstaån antaget till 320 kg och i
Veddestabäcken 160 kg, se nummer 1 i tabell 13.
2.

Enligt uppmätta värden

Utifrån de uppgifter som finns på uppmätta halter och flöden har en beräknings gjorts av
transporterade mängder fosfor. Medelfosforhalterna i Bällstaån är ca 80 µg/l och i
Veddestabäcken 100 µg/l. Det finns ett antal toppar på 150 µg/l, se figur 30. Utifrån att
stickprovtagningen oftast missar de stora flödena och därmed höga halterna kan vi anta
att en del av flödet har halter som är högre. Antaget att allt vatten har en halt 150 µg/l så
skulle det ge en beräknad transport av fosfor till på totalt 450 kg fosfor per år i Bällstaån
vid Barkarbystaden II, se nummer 2 i tabell 13. Av dessa kommer 300 kg via Bällstaån
och 150 kg via Veddestabäcken. Dessa beräkningar visar på liknande mängder som
länsstyrelsen har angett i sitt yttrande.
Tabell 13 Mängden fosfor beräknat på olika sätt och vad som kan renas.

Olika mängder fosfor
1. Enligt VISS & Länsstyrelsen
1. Mängd som renas bort
2. Utifrån halter i vattnet
2. Mängd som renas bort
8.1.6

Enhet Bällstaån
Rening
15%
kg/år
320
kg/år
48
kg/år
300
kg/år
45

Veddesta Summan
20%
160
480
32
80
150
450
30
75

Beräkningar av ytor

Enligt strukturskiss från april 2017 är det tillgängliga området för rening och fördröjning
av vatten i Barkarby årum ca 4,8 ha. Den praktiskt möjliga ytan som kan användas har
grovt uppskattats till 2,5 ha. Den reducerade ytan för huvudflödet och Veddesta är 550 ha
(380+170 ha). För att få en bra rening av dagvatten i en anläggning bör ytan av

Dagvattenutredning Barkarbystaden II Järfälla kommun
Upprättad av WRS AB i sammarbete med Structor Uppsala AB 2017-08-17
52

anläggningen motsvara 1,5-2,5 % av den reducerade ytan. Denna siffra för Barkarby är
endast 0,45 % (2,5 ha/550 ha). I och med att området är en del av en åfåra kan inte denna
princip användas helt.
Många föroreningar är bundna till partiklar och mängden suspenderad substans (SS) är ett
sätt att mäta föroreningshalten, se avsnittet ovan om suspenderad substans och figur 30.
Vattnet i Bällstaån är renare än dagvatten närmare källan vilket innebär att ett
förhållandevis rent vatten och svårt att rena ytterligare.
8.1.7

Sammanfattning förutsättningar

•

Området tillgängligt för rening av Bällstaåns vatten är för litet för att kunna rena
vattnet på ett tillräckligt bra sätt.

•

Vattnet i Bällstaån är naturligt avrinnande vatten från naturområden och
grundvatten samt mer eller mindre renat dagvatten från hårdgjorda områden. Det
innebär att vattnet är för ”rent” (innehåller för låga partikelhalter) för att kunna
renas effektivt med ”traditionella” dagvattenreningsmetoder som t.ex. dammar.

•

Veddestabäcken har högre koncentration av föroreningar än Bällstaån och en
reningsanläggning kan därför få större effekt på detta. För Bällstaån finns det
många olika intressen som ska jämkas ihop – hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer, biologiska värden (inkl. vandringsvägar), rekreativa värden,
flödesutjämnande funktion och reningsaspekter. För Bällstaån behöver en
kompromiss göras som tillgodoser så många av dessa som möjligt på bästa sätt.

•

Nivåskillnaderna är mycket små i området vilket innebär att vattnet måste
pumpas för att kunna renas effektivt på en vegetationsklädd yta och i en
markbädd.

•

Vid stora flödena transporteras de stora mängderna med föroreningar varför det
är lämpligt att rena dessa.

8.2

Föreslagen utformning och rening

8.2.1

Å-rummet - utformning

Bällstaån genom Barkarby II meandras med naturliga svämplan genom den bebyggda
delen av detaljplaneområdet. Därefter tillåts Bällstaån att breda ut sig ytterligare med
stora mjuka meandrande bågar med stora svämplan på varje sida.
Nivåerna på vattnet som anges nedan är de som är uppskattade i nuläget, maj 2017. De
kan komma att ändras under det fortsatta arbetet med utformningen av området och
omkringliggande planer. En hydraulisk modellering bör göras för att undersöka hur
utformningen av å-fåran påverkar exempelvis vattenflödet och dämningar. Utifrån det
kan utformningen och nivåerna komma att ändras.
Normalvattennivån i Bällstaån är enligt DHI 2017 +8,2 meter och motsvarar den synliga
vattenspegeln i figur 31. Nivån +9,4 är framtagen av DHI 2017 utifrån ett uppskattat
10-årsflöde vilket baserats på ett regn med 10-års återkomsttid och en klimatfaktor på
1,25. Den nivån motsvarar det mörkgrönare streckade området i figur 31. Se även figur
32 med vattnets utbredning vid olika nivåer. Där å-fåran omges av bebyggelse går slänten
upp till nivå +9,6 innan stödmuren tar vid, se figur 11 och 12. Vid vattennivåer över
+10,6 meter börjar gång- och körbanorna längsmed å-rummet att svämma över. Vid
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större regn kommer hela vattenparken att svämma över. Nivån +10,8 är framtagen av
DHI 2017 utifrån ett beräknat högsta flöde (BHF) är vilket den lägsta golvnivån i området
är satt till se avsnitt 4.4 och figur 11 och 12. Slänterna och svämplanen har en flack
lutning på max 1:4. Bottennivån på Bällstaån föreslås vara cirka +7,0 - +7,5 m inom den
bebyggda delen. I det större å-rummet varierar djupet på Bällstaån från +7,5 - +7,8 m.
Det finns även grundare och djupare partier för att skapa möjligheter för mindre partiklar
att hinna sedimentera. Ett antal djuphålor föreslås med ett djup på 0,7 - 1 m vilket vid
normalvattenstånd motsvarar ett bottendjup på +7,2-+7,5 m. Vattendjupet vid
normalvattennivå på +8,2 m varierar därmed mellan 0,4 och 1 meter. Ett varierat djup
skapar också förutsättningar för olika växter att etablera sig och en variation i habitat.
Bredden på åfåran varierar vid normalvattennivån mellan 1 meter i de smalaste
sektionerna inom bebyggelsen och 25 meter i de bredaste delarna nedströms.
Flytande öar16 med vegetation tvingar ned vatten och det filtreras genom en rotfilm så att
partiklar stannar upp och kan sedimentera. På rötterna finns också mycket
mikroorganismer som tar upp näringsämnen och mindre partiklar. Veddestabäcken
ansluter från söder och den sista biten genom björkskogen grävs också åfåran om i en mer
slingrande form. I skogen anläggs en groddamm. Före att Bällstaån går under
Norrviksvägen ansluter flödet från Kyrkparken från nordväst.

Figur 31. Utformning av å-rummet i plan, Källa Urbio 2017-05-10.

16

Flytande öar anläggs om alternativt material till PET finns att tillgå.
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Figur 32. Vattnets utbredning i plan vid normalflöde, regn med återkomsttiderna 10och 100-årsregn samt BHF, Källa Urbio 2017-06-30.

8.2.2

Å-rummet - rening

Vid stora flöden då det transporteras stora mängder med föroreningar finns det bra
förutsättningar för ån att bredda på de flacka slänterna längs med åfåran. Det gör att
vattenhastigheten bromsas upp och partiklar får en möjlighet att sedimentera och därmed
avskiljas. Normalvattenytan motsvarar cirka 5700 m2. Med ett grovt uppskattat
medeldjup på 0,6 meter ger det en volym vatten på 3400 m3. Vid ett 10-årsregn
översvämmas en yta på cirka 18 000 m2 och med ett djup på uppskattat 1,4 meter skapar
det en volym på cirka 25 000 m3. Med en genomtänkt utformning kan 10-20 % av
föroreningarna renas bort, Svenskt Vatten Utveckling 2012-02. Här har vi antagit en
rening på 15 %. Det ger en rening med cirka 45 kg fosfor per år, se tabell 13.
8.2.3

Veddesta torrdamm - utformning

När Veddestabäcken har gått under E18 finns ett högre område söder om bäcken. Det har
ansetts vara ett lämpligt område för en mer ”intensiv” rening av vattnet av följande
skäl/anledningar.
•

Områdets närhet till Veddestabäcken.

•

Veddestabäcken har generellt högre halter av fosfor samt en snabb avrinning vid
stora regn. Detta beror på att det närmast uppströms ligger ett industriområde
med mycket hårdgjorda ytor som snabbt avrinner vid regn.

•

Området är den del av detaljplanens naturområde som kan förväntas ha lägst
rekreationsvärden på grund av närhet till E18.

•

Området ligger relativt högt jämfört med Bällstaåns vattennivå, vilket ger
möjlighet att dränera marken mellan nederbördstillfällen.

I och med att det är små nivåskillnader i området krävs pumpning av vattnet för att kunna
lyfta det till en yta där det kan renas genom sedimentation och filtrering genom en
vegetationsklädd yta och uppbyggd markbädd.
En avloppspumpstation är planerad i området vid parkeringen. Det är en fördel ut drifts
synpunkt att de båda pumpstationerna placeras på samma plats. Det är cirka 60-70 meter
från Veddestabäcken till avloppspumpstationen och vattnet från bäcken kan rinna med
självfall till pumpstationen. I nuläget är dimensionen på ledningen uppskattad till 500 mm
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med en lutning på 1%. Om förutsättningarna ändras går det bra att placera en pumpbrunn
närmare ån. Det bör finnas en körbar väg fram till pumpbrunnen.
Anläggningen föreslås utformas så att flödestopparna pumpas upp till ett skålformat
markområde, en så kallad torrdamm eller överdämningsyta, som har en volym på cirka
2000 m3. Enligt en preliminär bedömning är det lämpligt att pumpa ett flöde inom
intervallet 50-200 l/s. I Veddestabäcken ska det alltid gå ett basflöde. Antalet tillfällen per
år som flödet i Veddestabäcken ligger inom detta intervall är uppskattat till 25-30 gånger.
Vid dessa flöden pumpas vatten upp till torrdammen. När volymen är full så kan
pumpningen fortgå under en period, varvid flödet bräddar ut till Bällstaån via en
utloppskonstruktion. Under denna period kommer anläggningen att fungera som en ”våt
damm”. Pumpningen upphör när flödet i Veddestabäcken understiger t.ex. 50 l/s eller
efter en bestämd tid exempelvis när dammen fyllts två gånger, motsvarande 4000 m3.
Detta för att vattnet ska hinna renas i den uppbyggda markbädden, som är cirka 0,5 meter
tjock, och rinna ut från anläggningen inom loppet av ett par dagar så att vegetationen inte
dör på grund av syrebrist. Antaget att torrdammen fylls 30 gånger per år med 4000 m3 per
gång ger det en volym vatten som renas på 120 000 m3 vilket motsvarar 12 % av årsflödet
i Veddestabäcken. Utlopp sker genom en strypt ledning samt dränering under den
uppbyggda markbädden i botten på skålen. Under skålen är det lera varför vattnet inte
kan infiltrera ned i marken. Vattnet går sedan renat tillbaka till Bällstaån. Om pumpen
inte fungerar rinner vatten förbi orenat, vilket sker i nuläget.
8.2.4

Veddesta torrdamm - rening

Avskiljning sker genom sedimentation och fastläggning i marklagren. När torrdammen är
fylld kan antingen vattnet bredda ut eller att pumpningen slutar, båda möjligheterna bör
finnas. Av det vatten som pumpas uppskattas reningen till 75 % av de partikelbundna
föroreningarna. Detta utifrån att torrdammen vid drift fungerar som en våt damm med
möjlighet till sedimentation och infiltration i grönyta och vattnet renas genom den
uppbyggda markbädden. Uppskattat kan 20- 30 % av de partikelbundna föroreningarna
som rinner i Veddestabäcken renas på detta vis. I vidare beräkningar har 20 % använts.
Det skulle innebära en avskiljning av cirka 30 kg fosfor per år. Viss rening kommer också
att ske i den ombyggda delen av å-rummet. Totalt uppskattas avskiljningen av fosfor i årummet och Veddestabäcken till 75-80 kg/år, se tabell 13.

8.3

Sammanfattning

Den föreslagna ombyggnationen av Bällstaån kommer att öka förutsättningarna för att
rena vattnet i ån och tillkommande flöden. Den kommer även att öka förutsättningarna för
ökad biologisk mångfald genom den stora variationen av habitat. Andelen fosfor som
uppskattas kunna renas bort inom å-rummet i Bällstaån är 15 % och i Veddesta torrdamm
20 %. Vilka mängder som sedan renas bort beror på vilka antaganden som görs för att
uppskatta mängden fosfor som transporteras i Bällstaån till Barkarbystaden II. Vår
bedömning är att mängderna fosfor som tillförs Barkarbystaden II är mellan 450 - 480
kg/år se tabell 13. Därmed antas att 75-80 kg fosfor kan renas bort per år.
Mängden fosfor, betinget, som Järfälla kommun ska minska till Bällstaån är knappt 320
kg, enligt bilaga till granskningsyttrande från Länsstyrelsen. I Järfällas vattenplan har
man hittills hittat platser för att rena bort 225 kg, se avsnitt 3.5. Tillsammans med
mängden som renas i Barkarbystaden II (225 kg + 75 kg =300 kg) uppfylls nästan
Järfällas beting på minskad mängd fosfor till Bällstaån.
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9

Bedömning av påverkan utifrån MKN

Beskrivning av den nuvarande statusen finns i avsnitt 3.3.1. I avsnitt 5.3 finns
beräkningar och diskussion av detaljplanens närsalts- och föroreningsberäkningar.

9.1

Mängder av fosfor

I nuläget kommer det 2,6 kg fosfor från planområdet till Bällstaån, se tabell 14. Efter
utbyggd plan med föreslagen rening kommer den mängden att minska till 1,5 kg. Den
föreslagna ombyggnationen av Bällstaån beräknas ge en rening med cirka 75 kg fosfor.
Totalt kommer den utbyggda detaljplanen för Barkarbystaden II minska mängden fosfor i
Bällstaån med uppskattningsvis 75-80 kg per år. Det innebär att statusen i Bällstaån inte
kommer att försämras med avseende på näringsämnen och de parametrar som påverkas
av det.
Tabell 14 Mängd fosfor som renas bort

Mängd fosfor till Bällstaån
Nuläget
Från planområdet + Veddesta bron utan rening
Från planområdet efter rening
Minskad mängd från planområdet jämfört med nuläget
Renas bort i Barkarby å-rum
Renas bort i torrdamm
Totalt minskad mängd med utbygd plan

9.2

kg /år
2,6
7,1
1-1,2
1,5
45
30
76,5

Biologiska kvalitetsfaktorer

Kiselalger är den enda biologiska kvalitetsfaktor som har bedömts och den är klassad som
otillfredsställande på grund av höga näringsämnen och föroreningar. Den föreslagna
utformningen av detaljplanen innebär att 75-80 kg fosfor renas bort och även andra
föroreningar vilket medför att statusen inte försämras.

9.3

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

I och med ombyggnationen av Bällstaån förbättras de hydromorfologiska
kvalitetsfaktorerna inom Barkarbystaden II vilket förbättrar förutsättningarna för att
uppnå god status i hela Bällstaån.

9.4

Kemisk status

Mängden föroreningar ökar i planområdet efter utbyggnaden. När dagvattnet har renats i
flera steg minskar mängden utsläpp från planområdet jämfört med nuläget, vilket medför
förbättrade möjligheter att uppnå god status i Bällstaån. För de prioriterade ämnena
nickel, kadmium, bly och benso(a)pyren är halterna lägre än maximal tillåten
koncentration, se tabell 8 och 9. Årsmedelhalten för MKN för benso(a)pyren överskrids
men inte riktvärdet för Järfälla kommun. För metallerna är de svåra att jämföra i och med
att årsmedel avser biotillgänglig halt. I å-rummet sker rening av föroreningar från
uppströms liggande områden vilket ytterligare minskar mängderna nedströms.

Dagvattenutredning Barkarbystaden II Järfälla kommun
Upprättad av WRS AB i sammarbete med Structor Uppsala AB 2017-08-17
57

10

Drift-, skötsel och kontrollfrågor

I dokumentet om gestaltningen av å-rummet, Urbio m.f.l 2017, ingår beskrivning av tänkt
skötsel. Detaljeringsnivån ligger på en relativt principiell nivå i detta tidiga skede. Inför
fortsatta skeden är det viktigt att tydligt klargöra gränsdragningen mellan olika
ansvarsområden så att samordning och förankring av exakt utformning kan ske på ett bra
sätt.
Löpande kontroller av att all hydraulik fungerar, i hela vattensystemet, är av stor
betydelse för att i ett tidigt skede kunna upptäcka förändringar i funktionen och därmed
kunna vidta åtgärder som begränsar onödiga kostnader och umbäranden. Med hela
vattensystemet avses alla ytor inom hela åfåran upp till högsta nivå för åns vatten (BHF).
Ovanför denna nivå är det av särskild vikt att kontrollera vattnets väg för att undvika
igensättning, detta p.g.a. vattnets innehåll av sedimenterande partiklar och skräp. T.ex.
behöver sandfång kontrolleras och tömmas regelbundet.
Kontroller behöver göras löpande, med särskild vaksamhet när flödessituationer
förändras. Viktiga punkter som behöver uppmärksammas är: inlopp och utlopp,
eventuella nivåreglerande funktioner, tekniska komponenter samt förväntade platser för
ansamlat sediment. För att kunna rensa sediment i den meandrande delen skapas
uppställningsytor i närheten av de djupare delarna. Sedimentrensning är en sällanåtgärd
som i nuläget uppskattat till att behöva göras med ca 7-10 års mellanrum.
I samband med upprättande av bygghandling ansvarar kommunen och byggherrar för
upprättande av skötselplaner för de dagvattenåtgärder som anläggs.
Den föreslagna reningen av vattnet i Veddestabäcken kräver pumpning vilket innebär en
högre driftskostnad. Det innebär dock även att det går att kontrollera flödena på ett bättre
sätt och rena de flöden som är mest förorenade. En samordning av driften av
pumpstationen kan göras tillsammans med avloppspumpstationen. Genom att rena vattnet
i en anläggning som dräneras med jämna mellanrum så kommer den organiska delen av
det ansamlade slammet att kunna brytas ner, vilket minska rensningsbehovet.

11

Alternativ rening av Bällstaån

Som ett alternativ till rening av vattnet i Bällstaån har förutsättningarna för att anlägga ett
reningsverk utretts. Vattnet i Bällstaån har halter som motsvarar ett påverkat men ändå
naturligt vatten. Den teknik som används för att rena avloppsvatten fungerar inte på grund
av att vattnet är för rent. Därför måste teknik som motsvarar rening till dricksvatten
användas. Huvudsyftet är att rena bort så mycket av fosforn som möjligt. Även andra
ämnen kommer att renas bort.
För att rena vattnet finns det två möjliga tekniker, kontaktfilter med fällning eller fällning
med mikrosand – typ Actiflo. Ytbehoven för den typen av anläggning är ca 200 m2 och
uppskattad kostnad är 10 – 15 miljoner kronor. Utgående halt fosfor bör motsvara MKN
på 40 ug/l. Vilken reningsmetod som fungerar bäst beror av vattnets sammansättning,
löst-, partikulär fosfor mm. Först görs ett laboratorietest på vattnet och därefter görs ett
pilotförsök på vattnet på plats innan man dimensionerar anläggningen. Det blir cirka
10-20 % rejekt som måste omhändertas på något vis, till reningsverk eller tillbaka till ån.
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Detta förslag har inte utretts vidare i och med att det endast renar vattnet i Bällstaån och
inte gör det möjligt att uppfylla övriga parametrar för att uppnå god status i Bällstaån,
exempelvis hydromorfologi.

12

Kompletterande utredningar

Innan en detaljprojektering görs av Bällstaåns framtida utformning är det lämpligt att
å-fåran modelleras. Detta för att bestämma sektioner så att de inte dämmer.
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Bilaga 1 - Dagvattenutredning Barkarbystaden II 2017-08-17
Bilaga 1:1 - Närsalts- och föroreningsbelastning från planområdet före exploatering
StormTac Web v17.2.2
Filnamn: BSII 170606 före exploatering
Datum: 2017-08-17
Resultatrapport StormTac Web
I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web.
1. Avrinning
1.1 Indata
Avrinningsområden
Volymavrinningskoefficienter
Markanvändning

ᵩ

och area per markanvändning (ha).
A1
ᵩ
ᵩ
v
Före exploatering norr
Ytvatten
1.00
1.00
0.10
Skogsmark
0.050 0.050 1.2
Ängsmark
0.075 0.050 5.1
Grusyta
0.40
0.40
0.38
Parkering
0.85
0.80
0
Totalt
0.15
0.15
6.8
Reducerad avrinningsyta (hared)
0.60
Reducerad dim. area (hared)
0.56
v

A2
Före exploatering söder
0.13
1.5
2.2
0
1.1
4.9
1.1
1.2

Tot
0.23
2.7
7.3
0.38
1.1
11.7
1.7
1.7

Rinnsträcka, rinnhastighet och dimensionerande regnvaraktighet
A1
A2
Före exploatering norr Före exploatering söder
Klimatfaktor
fc
1.25
1.25
Rinnsträcka
m
600
600
Rinnhastighet
m/s 1.0
1.0
Dim. regnvaraktighet min 10
10
1.2 Utdata
Flöden

Tot. avrinning. årsmedel
Tot. avrinning. årsmedel
Medelavrinning
Dim. flöde

m3/år
l/s
l/s
l/s

A1
Före exploatering norr
9800
0.31
1.7
160

A2
Före exploatering söder
11000
0.35
3.5
330

Tot
21000

2. Föroreningstransport
2.1 Utdata
Föroreningsmängder (dagvatten+basflöde) utan rening
Föroreningsmängder (kg/år).
#
A1

A2

Kommentar
Före
exploatering
norr
Före
exploatering
söder
Total

P
1.4

N
13

Pb
0.026

Cu
0.10

Zn
0.23

Cd
0.0013

Cr
0.015

Ni
0.0085

Hg
0.000081

SS
140

Oil
1.3

PAH16
0.0017

BaP
0.000015

1.2

14

0.19

0.28

0.93

0.0033

0.094

0.028

0.00034

890

5.3

0.0099

0.00035

2.6

26

0.21

0.38

1.2

0.0045

0.11

0.037

0.00042

1000

6.6

0.012

0.00037

Föroreningsmängder kg/ha/år (dagvatten+basflöde) utan rening
P
kg/ha/år
0.23

N
kg/ha/år
2.3

Pb
kg/ha/år
0.018

Cu
kg/ha/år
0.033

Zn
kg/ha/år
0.100

Cd
kg/ha/år
0.00039

Cr
kg/ha/år
0.0094

Ni
kg/ha/år
0.0032

Hg
kg/ha/år
0.000036

SS
kg/ha/år
89

Oil
kg/ha/år
0.57

PAH16
kg/ha/år
0.0010

Föroreningshalter (dagvatten+basflöde) utan rening
Föroreningshalter (ug/l). Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade celler visar överskridelse av riktvärde
#
A1
A2

Kommentar
Före exploatering norr
Före exploatering söder
Total

P
130
99
130

N
1100
1100
1300

Pb
2.3
15
10

Cu
9.2
22
18

Zn
21
74
55

Cd
0.12
0.26
0.22

Cr
1.3
7.5
5.2

Ni
0.77
2.3
1.8

Hg
0.0072
0.027
0.020

SS
13000
71000
49000

Oil
120
420
320

PAH16
0.16
0.80
0.56

BaP
0.0013
0.028
0.018

BaP
kg/ha/år
0.000032

Bilaga 1:2 - Närsalts- och föroreningsbelastning från planområdet efter exploatering
StormTac Web v17.2.2
Filnamn: BS II 170606 efter exploatering
Datum: 2017-08-17
Resultatrapport StormTac Web
I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web.
1. Avrinning
1.1 Indata
Avrinningsområden
Volymavrinningskoefficienter
Markanvändning

ᵩ

och area per markanvändning (ha).
A1
ᵩ
ᵩ
v
Efter exploatering norr
Flerfamiljshusområde
0.45
0.40
5.4
Parkmark
0.18
0.10
0.56
Ytvatten
1.00
1.00
0.14
Väg 1
0.85
0.80
0
Skogsmark
0.050 0.050 0
Ängsmark
0.075 0.050 0
Takyta
0.90
0.90
0
Totalt
0.27
0.29
6.1
Reducerad avrinningsyta (hared)
2.5
Reducerad dim. area (hared)
2.3
v

A2
Efter exploatering söder
0
0
0.47
0.090
1.1
3.1
0.020
4.8
0.42
0.77

Tot
5.4
0.56
0.61
0.090
1.1
3.1
0.020
10.9
2.9
3.1

Rinnsträcka, rinnhastighet och dimensionerande regnvaraktighet
A1
A2
Efter exploatering norr Efter exploatering söder
Klimatfaktor
fc
1.25
1.25
Rinnsträcka
m
600
600
Rinnhastighet
m/s 1.0
1.0
Dim. regnvaraktighet min 10
10

1.2 Utdata
Flöden

Tot. avrinning. årsmedel
Tot. avrinning. årsmedel
Medelavrinning
Dim. flöde

m3/år
l/s
l/s
l/s

A1
Efter exploatering norr
20000
0.64
7.1
670

A2
Efter exploatering söder
6600
0.21
2.3
220

Tot
27000

2. Föroreningstransport
2.1 Utdata
Föroreningsmängder (dagvatten+basflöde) utan rening
Föroreningsmängder (kg/år).
#
A1

A2

Kommentar
Efter
exploatering
norr
Efter
exploatering
söder
Total

P
5.0

N
32

Pb
0.24

Cu
0.50

Zn
1.7

Cd
0.011

Cr
0.19

Ni
0.16

Hg
0.00045

SS
1200

Oil
11

PAH16
0.0094

BaP
0.0008

0.94

8.2

0.017

0.069

0.15

0.00098

0.013

0.0075

0.000081

120

1.2

0.00017

0.0000093

6.0

41

0.26

0.57

1.8

0.012

0.21

0.17

0.00053

1300

12

0.0096

0.00081

Föroreningsmängder kg/ha/år (dagvatten+basflöde) utan rening
P
kg/ha/år
0.55

N
kg/ha/år
3.7

Pb
kg/ha/år
0.024

Cu
kg/ha/år
0.053

Zn
kg/ha/år
0.17

Cd
kg/ha/år
0.0011

Cr
kg/ha/år
0.019

Ni
kg/ha/år
0.015

Hg
kg/ha/år
0.000049

SS
kg/ha/år
120

Oil
kg/ha/år
1.1

PAH16
kg/ha/år
0.00088

Föroreningshalter (dagvatten+basflöde) utan rening
Föroreningshalter (ug/l). Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade celler visar överskridelse av riktvärde
#
A1
A2

Kommentar
Efter exploatering norr
Efter exploatering söder
Total

P
240
130
220

N
1500
1100
1500

Pb
12
2.3
9.7

Cu
24
9.3
21

Zn
80
20
68

Cd
0.54
0.13
0.46

Cr
9.2
1.7
7.7

Ni
7.5
1.0
6.2

Hg
0.022
0.011
0.020

SS
56000
16000
48000

Oil
540
160
470

Cd
85

Cr
70

Ni
75

Hg
45

SS
80

SS
356

Oil
5.7

PAH16
0.0039

PAH16
0.45
0.023
0.36

BaP
0.038
0.0013
0.03

3. Transport och flödesutjämning
3.1 Indata

Klimatfaktor

A1
1.25

A2
1.25

4. Föroreningsreduktion
4.2 Utdata
Reningseffekter (%) Låg reningseffekt
#
Kommentar
P N
55 40
A1 Efter exploatering norr
A2 Efter exploatering söder
Summa belastning kg/år efter rening
P
N Pb
Cu
Zn
Cd
3.2 28 0.066 0.25 0.48 0.0027

Pb
80

Cr
0.071

Summa föroreningshalt ug/l efter rening
P
N
Pb Cu Zn Cd
Cr
120 1036 2.5 9.2 18 0.100 2.6
Reningseffekter (%) Hög reningseffekt
#
Kommentar
P N
65 55
A1 Efter exploatering norr
A2 Efter exploatering söder

Cu
65

Ni
1.8

Pb
85

Ni
0.047

Hg
0.00033

Hg
0.012

SS
13321

Cu
85

Summa belastning kg/år efter rening
P
N Pb
Cu
Zn
Cd
2.7 23 0.054 0.14 0.40 0.0027

Cr
0.042

Summa föroreningshalt ug/l efter rening
P
N
Pb Cu Zn Cd
Cr
101 854 2.0 5.4 15 0.100 1.6

Ni
1.1

Zn
80

Zn
85

Ni
0.028

Hg
0.011

Cd
85

Oil
214

Cr
85

Hg
0.00031

SS
6900

Oil
123

PAH16
0.15

Oil
60

PAH16
60

BaP
60

BaP
0.00033

BaP
0.012

Ni
90

Hg
50

SS
95

Oil
90

SS
184

Oil
3.3

PAH16
0.0016

PAH16
0.059

BaP
0.0048

PAH16
85

BaP
0,00013

BaP
85

BaP
kg/ha/år
0.000074

Bilaga 1:3 – Närsalts- och föroreningsbelastning från Veddestabron före exploatering
StormTac Web v17.2.2
Filnamn: BS II 170606 efter exploatering
Datum: 2017-08-17
Resultatrapport StormTac Web
I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web.
1. Avrinning
1.1 Indata
Avrinningsområden
Volymavrinningskoefficienter
Markanvändning

ᵩ

och area per markanvändning (ha).
A3
Tot
ᵩ
ᵩ
v
Veddestabron
Väg 6
0.85 0.80 1.00
1.0
Totalt
0.85 0.80 1.0
1.0
Reducerad avrinningsyta (hared)
0.85
0.85
Reducerad dim. area (hared)
0.80
0.80
v

Rinnsträcka, rinnhastighet och dimensionerande regnvaraktighet
A3- Veddestabron
Klimatfaktor
fc
1.25
Rinnsträcka
m
600
Rinnhastighet
m/s 1.0
Dim. regnvaraktighet min 10
1.2 Utdata
Flöden

m3/år
l/s
l/s
l/s

Tot. avrinning. årsmedel
Tot. avrinning. årsmedel
Medelavrinning
Dim. flöde

A3
Veddestabron
5800
0.18
2.4
230

Tot
5800

2. Föroreningstransport
2.1 Utdata
Föroreningsmängder (dagvatten+basflöde) utan rening
Föroreningsmängder (kg/år).
#
A3

Kommentar
Veddestabron
Total

P
1.1
1.1

N
14
14

Pb
0.090
0.090

Cu
0.26
0.26

Zn
1.3
1.3

Cd
0.0020
0.0020

Cr
0.075
0.075

Ni
0.056
0.056

Hg
0.00045
0.00045

SS
540
540

Oil
4.6
4.6

PAH16
0.0039
0.0039

BaP
0.00014
0.00014

Föroreningsmängder kg/ha/år (dagvatten+basflöde) utan rening
P
kg/ha/år
1.1

N
kg/ha/år
14

Pb
kg/ha/år
0.090

Cu
kg/ha/år
0.26

Zn
kg/ha/år
1.3

Cd
kg/ha/år
0.0020

Cr
kg/ha/år
0.076

Ni
kg/ha/år
0.056

Hg
kg/ha/år
0.00045

SS
kg/ha/år
540

Oil
kg/ha/år
4.6

PAH16
kg/ha/år
0.0039

Föroreningshalter (dagvatten+basflöde) utan rening
Föroreningshalter (ug/l). Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade celler visar överskridelse av riktvärde
#
A3

Kommentar
Veddestabron
Total

P
190
190

N
2400
2400

Pb
15
15

Cu
44
44

Zn
220
220

Cd
0.35
0.35

Cr
13
13

Ni
9.6
9.6

Hg
0.076
0.076

SS
93000
93000

Oil
780
780

PAH16
0.67
0.67

BaP
0.023
0.023

BaP
kg/ha/år
0.00014

Bilaga 1:4 - Redovisning av reningseffekt EcoVault
Redovisning av beräknade föroreningshalter i intervall efter EcoVault samt våtmark.
EcoVault
Reningsintervall från EcoVault är hämtat från StormTac och redovisas nedan.
Reningseffekt
EcoVault [%]

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Olja

PAH16

BaP

45

15

75

60

70

75

70

55

45

80

85

80

80

Metod: Har följt anvisningarna i ”Guide Anläggningar i serie 2017-05-28”.
Utdrag ur guiden:
” Simulering av befintliga eller nya anläggningar i delområden uppströms
Det är även möjligt att beräkna effekten av befintliga eller nya reningsanläggningar uppströms i området till
vilka dagvatten från en del av området rinner varefter dagvatten från övriga området tillkommer nedströms, där
det också kan tillkomma en eller fler anläggningar.
1.För att simulera ett sådant fall anges först arean per markanvändning för delområdet till
anläggningen/anläggningarna uppströms varefter denna/dessa dimensioneras så att en total reningseffekt och
därmed utgående halter räknats fram.
2. Därefter skriver man förslagsvis ut en rapport och noterar (volym)avrinningskoefficienten för området och
väljer en ny area med endast en Egen markanvändning i boxen (Del)avrinningsområde.
3. För denna egna markanvändning fyller man i beräknad (volym)avrinningskoefficient och med hjälp av utdata
från rapporten beräknade utloppshalter från tidigare simulerad(e) reningsanläggning(ar). De senare halterna fylls
i boxarna för både basflöde och dagvatten, d.v.s. samma haltvärden i bägge. Dessa halter kännetecknar alltså
utloppet från ett uppströms liggande område efter rening.
4.Nästa steg är att fylla på med areor per markanvändning i delområdet nedströms och dimensionera eventuella
anläggningar nedströms. Dessa fyra steg kan även upprepas och de skulle finnas fler reningsanläggningar med
fler nedströms tillkommande areor. Upp till 5 sådana delområden kan skapas med hjälp av dessa Egna
markanvändningar, och skulle fler behövas så är det möjligt genom att välja andra markanvändningar och skriva
över defaultvärdena för dessa.”
Detta gav två stycken resultatrapporter för intervallet av uppskattad kombinerad reningseffekt för flödet från
plaområdet samt Bällstaån.
1.

Uppskattad låg halt från planområde och rening EcoVault
Föroreningshalter för indata redovisas nedan.

A1- Veddestabron orenat
A2- Efter exploatering med åtgärder inom planområdets norra del
Beräknad belastningen i kg/år redovisas nedan.

Beräknad halt i μg/år redovisas nedan.

2.

Uppskattad hög halt från planområde och rening EcoVault
Föroreningshalter för indata redovisas nedan.

A1- Veddestabron orenat
A2- Efter exploatering med åtgärder inom planområdets norra del
Beräknad belastningen i kg/år redovisas nedan.

Beräknad halt i μg/år redovisas nedan.

Bilaga 1:5 - Redovisning av reningseffekt våtmarksdelen
Metod: se ovan i Bilaga 1:4
Uppskattad avskiljning i våtmarksdelen ca 15%.
Indata från ” Efter exploatering med åtgärder inom planområdets norra del samt Veddestabron efter renging i
EcoVault” i Tebell 8 i dagvattenutredningen, lågt intervall tidigare rening.

Indata från ” Efter exploatering med åtgärder inom planområdets norra del samt Veddestabron efter renging i
EcoVault” i Tebell 8 i dagvattenutredningen, högt intervall tidigare rening. (Reningseffekt 0% för benso(a)pyren
kommer av att minsta möjliga utloppshalt används i beräkningarna med StormTac Web).
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Dagvattenberäkningar och lösningar för Veddestabron
Inledning
Sweco har på uppdrag av Järfälla kommun utfört en utredning för omhändertagande av
dagvatten från Veddestabron. Uppdraget omfattar flödes- och föroreningsberäkningar från bron,
samt utredning och dimensionering av en fördröjande och renande åtgärd för dagvattnet.
Utredningen har följt Järfälla kommuns ”Riktlinjer för dagvattenhantering” från 2016. Hänsyn har
tagits till kraven för flödesbegränsningar samt riktvärden för dagvatten för Bällstaån.

Bakgrund
I Järfälla kommun norr om Stockholm ska Veddestabron byggas för att knyta ihop Veddesta och
Barkarbystaden. I samband med den nya bron planeras kvarter med bostäder, kontor och
centrumverksamheter. Bron kommer att sträcka sig från Enköpingsvägen norr om E18 till
Veddestavägen söder om E18 (se Figur 1). Bron går över E18 samt Mälarbanan. En stor del av
området består idag av naturmark.
Dagvattnet från området rinner mot Bällstaån, som idag delvis är kulverterad genom området. I
och med exploatering av området planeras det att Bällstaån ska öppnas upp som en kanal.
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Figur 1 Veddestabron tillsammans med framtid exploatering av området. Brons höjdpunk och avdelare är
markerad i figuren.

Geologi
Geologin i området består på Veddestasidan till stor del av berg i dagen som övertäcks av ett
tund moränlager samt fyllning som ligger över lera (se Figur 2). I slutet av bron finns även
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sandig morän, dock med okänd tjocklek. På Barkarbystadensidan består geologin främst av
kärrtorv.

Figur 2 Geologin i området. De mest förekommande jordarterna är kärrtorv (ljusrött med prickar), fyllning
(streckat) samt berg i dagen (rött). Källa: SGU

Miljökvalitetsnormer
Bällstaån har klassats med otillfredsställande ekologisk status och uppnår inte en god kemisk
status. Vattenförekomsten har problem med övergödning och syrefattiga förhållanden samt
miljögifter. Förslag på miljökvalitetsnormer är god ekologisk status år 2027 samt god kemisk
status med undantag för difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar, samt tidsfrist till 2021
för bensoperylen och bensoflourtanten.

Flödes- och föroreningsberäkningar
Flödesberäkningar
Tabell 1-2 visar uppskattade arealer före och efter exploatering för Veddestabron. Före
exploatering består den största delen av ytan av grönytor. Exploateringen innebär att dessa ytor
kommer att bli hårdggjorda.
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Tabell 1 Reducerad area per markanvändning samt totalt för det flödet som går mot Veddesta.

Markanvändning

Avr.
koefficient

Area före
exploatering
(m2)

Reducerad
area före
exploatering
(m2)

Area efter
exploatering
(m2)

Reducerad
area efter
exploatering
(m2)

Väg

0.8

404

323

6092

4874

Grönyta/grusyta

0.1

5006

501

-

-

Banvall

0.5

682

341

-

-

6092

960

6092

4874

Totalt

Tabell 2 Reducerad area per markanvändning samt totalt för det flödet som går mot Barkarby.

Markanvändning

Avr.
koefficient

Area före
exploatering
(m2)

Reducerad
area före
exploatering
(m2)

Area efter
exploatering
(m2)

Reducerad
area efter
exploatering
(m2)

Väg

0.8

1132

910

9968

7974

Grönyta/grusyta

0.1

8831

883

-

-

9968

1793

9968

7974

Totalt

För att beräkna flödet från Veddestabron har rationella metoden använts.
𝑄 =𝐴×𝜑×𝐼
där
Q= Flöde (m3/s)
A=Area (ha)
φ=Avrinningskoefficient
I=Regnintensitet (m3/s,ha)
Det totala flödet från Veddestabron beräknas bli 366 l/s. Flödet från området kommer därför att
öka med ca 500%. Den stora ökningen beror på att Veddestabron kommer att täcka över de
grönområden som finns på platsen idag. Endast en liten del av marken före exploatering består
av hårdgjorda ytor idag.
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Tabell 3 Beräknat flöde före och efter exploatering utan LOD för Veddestabron. Gäller för ett 10-års regn
med varaktighet 10 minuter.

Område

Flöde före exploatering för ett
10-årsregn (l/s)

Flöde efter exploatering för
ett 10-årsregn (l/s)

Veddestabron mot Veddesta

26,6

138,9

Veddestabron mot Barkarby

51,1

227,3

Totalt

77,7

366,2

Föroreningsberäkningar
Stormtac har använts för att beräkna värdena. Det är ett verktyg som kan användas för att
beräkna föroreningar utifrån schablonvärden. Värdena från Stormtac visar att flera riktvärden för
föroreningshalter överskrids före rening (se Tabell 4). Det beror på de trafikerade hårdgjorda
ytorna. Dessa markanvändningar bidrar till utsläpp av bland annat tungmetaller och olja. Efter
rening uppfyller alla ämnen utom zink givna riktvärden som föreslagits av Järfälla Kommun i
”Riktlinjer för dagvattenutsläpp” 2016. Den totala mängden zink minskar dock med ca 50 % med
införandet av avsättningsmagasin. Den totala belastningen av fosfor minskar med 70 %.
Swecos förslag på rening beskrivs i kapitel ”Åtgärdsförslag för dagvattenhantering”.
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Tabell 4 Föroreningshalter, före exploatering samt före och efter LOD efter exploatering för Veddestabron.

Ämne

Enhet

Rikvärde

Före
exploatering

Före rening

Efter rening

Fosfor

µg/l

80

170

190

74,1

Kväve

mg/l

Saknas

1,5

2,4

1,9

Bly

µg/l

3,0

14

15

2,4

Koppar

µg/l

9,0

34

44

12,4

Zink

µg/l

15

180

220

52,3

Kadmium

µg/l

0,3

0,27

0,35

0,10

Krom

µg/l

8

8,3

13

3,8

Nickel

µg/l

6

7,0

9,6

4,1

Kvicksilver

µg/l

0,04

0,026

0,08

0,036

Suspenderad
substans

mg/l

40

60

93

64

Olja

mg/l

0,5

0,34

0,62

0,33

PAH

µg/l

Saknas

0,52

0,67

0,20

BaP

µg/l

0,05

0,018

0,023

0,0072

Tabell 5 Föroreningsbelastning, före exploatering, samt före och efter LOD efter exploatering för
Veddestabron

Ämne

Enhet

Före
exploatering

Före rening

Efter rening

Fosfor

kg/år

0,53

1,77

0,66

Kväve

kg/år

4,7

22,5

16

Bly

kg/år

0,044

0,15

0,021

Koppar

kg/år

0,11

0,42

0,11

Zink

kg/år

0,59

2,08

0,47

Kadmium

kg/år

0,00085

0,0032

0,0009

Krom

kg/år

0,027

0,12

0,034

Nickel

kg/år

0,022

0,09

0,037
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Kvicksilver

kg/år

0,000084

0,00072

0,00032

Suspenderad
substans

kg/år

190

870

111

Olja

kg/år

1,1

7,40

1,4

PAH

kg/år

0,0017

0,0063

0,0018

BaP

kg/år

0,000057

0,00022

0,000065

Åtgärdsförslag för dagvattenhantering
Gröna lösningar med infiltration i mark är oftast de bästa lösningarna och de som ska strävas
efter, då dessa renar dagvattnet bra och kräver inte lika mycket drift och underhåll. Där bron ska
placeras är det dock dåliga infiltatrionsmöjligheter i mark, vilket gör att infiltrationslösningar inte
kan implementeras. Vid brons slut på Veddestasidan finns morän, dock omslutet av områden av
lera samt berg i dagen. Det är därför svårt att bedöma om det finns goda infiltrationsmöjligheter
här, då det är beroende på moränens tjocklek samt djup ned till berget. För en bättre
bedömning bör en geoteknisk utredning utföras.
På den sidan av bron som går mot Barkarbystaden finns platsbegränsningar som gör att ett
avsättningsmagasin inte lämpar sig här. Ett filtermagasin (EcoVault) kräver mindre utrymme,
dock renas endast de första 5 mm. För fördröjning bör det kompletteras med ett
fördröjningsmagasin med en volymkapacitet på ca 87 m3 (dimensionerat för ett 10-års regn med
20 minuters varaktighet). Filtermagasinets dimensionering blir 2,5 x 5,5 meter, med en höjd på
ca. 3 meter (Svahnberg, 2016). Dimensioneringen och utformning av magasinet görs av
leverantör.
Fördröjningsmagasinet föreslås utgöras av ett rörmagasin i PE. Detta är dock ett stort magasin,
med dimensionen 1200 mm och en längd på 77 meter, vilket betyder att rörmagasinet behöver
grundläggning. Det finns också möjlighet att speciallbeställa rörmagasin med större dimensioner
upp till 2500 mm. Ett sådant magasin skulle endast bli 18 meter. Ett platsgjutet magasin i
betong kan också användas. Detta ställer dock ännu högre krav på grundläggning, och då
marken inte är optimal kommer en sådan att bli mer komplicerad. 45 l/s kommer att släppas från
fördröjningsmagasinet. Flödet kan regleras med hjälp av en flödesregulator, föreslagsvis
Mosebäck CYE 660. Detta är något högre än Järfälla kommuns riktlinjer. Ett mindre flöde skulle
dock leda till ett ännu större magasin, vilket skulle bli svårt då det redan är platsbrist. Området
är också inte stort i förhållande till andra exploateringar på området, vilket gör att den totala
volymen som kommer från området blir begränsad.
Filtermagasin behöver kontrolleras regelbundet för att se vattennivån före och efter filter samt
skräpmängd på dess galler (Svahnberg, 2016). Hur ofta filtret behöver bytas varierar från fall till
fall, men oftast är det 2-3 gånger per år. Vid byte av filtermedia töms även
sedimentationskammaren, detta sker med slamsugning.
Pågrund av det stora rörmagasinet som behöver anläggas samt det underhålls som krävs för ett
filtermagasin kan lösning ses över för att ta hand om dagvattnet från bron (sidan mot
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Barkarbystaden) tillsammans med dagvatten från Barkarbystaden. En möjlig lösning skulle vara
en gemensamm damm som fördröjer och renar vattnet från både bron respektive de nya
exploateringarna i Barkarbystaden. På det sättet skulle man kunna rena och fördröja dagvatten
med en grönare lösning, vilket skulle vara att föredra jämfört med underjordiska magasin. Såväl
filtermagasinet som rörmagasinet kommer att behöva grundläggas.
Avsättningsmagasinet mot Veddesta föreslås dimensioneras för att kunna rena de första 20 mm
(regndjup rd) av ett regn (se tabell 6 för dimensionering) . Det motsvarar ca.3 gånger ett
årsmedelregn som är 7,3 mm. Valet av 20 mm baseras på att försöka få ned föroreningshalten
för zink som mycket som möjligt. Avsättningsmagasinet dimensioneras så att ca 20 l/s rinner in
genom magasinet och att resterande flöde bräddas förbi. Flödet från ett medelregn motsvarar
ca 1.8 l/s. Det innebär att en bräddning kommer att ske mycket sällan. Bräddningen för
magasinet ska dock ha samma vattengång som högvattenytan. Inloppet till magasinet ska vara
ca. 0.6-0.8 meter ovanför lågvattenytan. Utloppet från magasinet blir 20 l/s.

Figur 3 Skiss över avsättningsmagasinet. För större bild se bilaga 2.

Tabell 6 Utformning av avsättningsmagasin för Veddestabron mot Veddesta

Regndjup (rd)

20 mm

Volym permanent

98 m3

Volym utjämning

94 m3

Area

82 m2

Djup Vp

1.2 m

Djup Vutjämning

1.2 m

Totaldjup

2.4 m
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Dimensioneringar av ledningsnät för dagvatten på Veddestabron
Förutsättningar
Järfälla kommun har angivit att följande förutsättningar ska gälla för projeket:
-

Riktlinjer för dagvattenhantering, Järfälla kommun, godkända av TEN 2015-12-08.

-

Teknisk Handbok, Järfälla kommun, 2016-10-18.

-

P110 – Avledning av dag-, drän- och spillvatten. Funktionskrav,
hydrauliskdimensionering och utformning av allmänna avloppssystem, Svenskt Vatten,
2016-01-01

-

Återkomsttid dimensionerande regn: 10 år

-

Klimatfaktor 1,25

-

Dagvattnet ska ledas till ledningsnät i Veddestavägen resp. Enköpingsvägen.
Dagvattnet ska renas före anslutning till ledningsnätet, se Åtgärdsförslag för
dagvattenhantering ovan.

Hydraulisk dimensionering
Beräkningar har gjorts enligt Rationella metoden. Fyra homogena avrinningsområden har
bestämts. Två områden mot Barkarbystaden II och två områden mot Veddesta.
Lågpunktslinjerna ligger mellan körbana och cykelbana, se skiss tvärsektion daterad 2016-1007 i bilaga 1.
Ledningar ingående i brokonstuktionen redovisas i teknikområde Ks handlingar. Ledningar i
mark framgår av ritning 100W5101 och 100W5102, samt 100W5105 och 100W5106.
Rationella metoden:

qdag dim=A * ϕ * i(tr) * kf

där

qdag dim= dimensionerande flöde [l/s]
A= avrinningsområdetsarea [ha]
Φ= avrinningskoefficient [-]
i(tr)= dimensionerande nederbördsintensitet [l/s*ha]
tr= regnets varaktighet, som i rationella metoden är lika med områdets koncentrationstid, tc

[minuter]
kf= klimatfaktor
Beräkningar för Barkarbystaden II, del 1 & 2 (de två delområdena får samma resultat):

qdag dim
A
ϕ
i(tr)
tr

=
=
=
=
=

115
0,5
0,8
230
10

[l/s]
[ha]
[l/s,ha]
[minuter]
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kf

=

1,25

Ledningsdimension har sedan utlästs ur Colebrookdiagram, med följande ingående parametrar:

k (råhetsvärde)
ledningslängd
höjdskillnad
lutning
ledningsdimension

=
=
=
=
=

1
342
10,64
30
300

mm
m
‰
mm

I brokostruktionen har stålledningar med dimension Ø300 mm valts. För ledningarna i mark har
standarddimension för plaströr Ø315 mm valts.
Beräkningar för Veddesta, del 1 & 2 (de två delområdena får samma resultat):

qdag dim
A
ϕ
i(tr)
tr
kf

=
=
=
=
=
=

70
0,3
0,8
230
10
1,25

[l/s]
[ha]
[l/s,ha]
[minuter]

Ledningsdimension har sedan utlästs ur Colebrookdiagram, med följande ingående parametrar:

k (råhetsvärde)
ledningslängd
höjdskillnad
lutning
ledningsdimension

=
=
=
=
=

1
218
4,73
20
250

mm
m
‰
mm

Anslutningspunkter för dagvatten
Nya ledningsnät för dagvatten kommer att behöva anläggas både för Barkarbystaden II och för
utbyggnaden av Veddestaområdet.
Barkarbystaden II
Det är oklart om befintligt dagvattensystem vid Enköpingsvägen har tillräcklig kapacitet för att ta
emot tillkommande vatten från Veddestabron. Vid planering av Barkarbystaden II måste
dagvattenledningarna dimensioneras för det tillkommande flödet från Veddestabron. Vi förordar
att dagvattenprojekteringen snarast kommer igång för Barkarbystaden II, och att byggnation av
ny huvudledning genom området anläggs före eller i samband med byggnation av
Veddestabron, för att säkerställa att dagvattnet kan omhändertas.
Kontaktperson för VA inom Barkarbystaden II, har efterfrågats för att diskutera förutsättningar
och anslutningspunkt. I dagsläget saknas kontaktperson.
Ett flöde på 45 l/s enligt ”Åtgärdsförslag för dagvattenhantering” ovan, behöver tas omhand i
projekteringen av Barkarbystaden II.
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Veddesta
Befintlig D225-ledning i Veddestavägen bedöms inte ha tillräcklig kapacitet för att ta emot
dagvatten från Veddestabron. Vid planering av utbyggnad av Veddestaområdet måste
dagvattenledningarna dimensioneras för att kunna ta emot det tillkommande flödet från
Veddestabron. Kontaktperson inom VA för att diskutera förutsättningar och anslutningspunkt,
har efterfrågats, men finns ej i dagsläget.
Ett flöde på 20 l/s enligt ”Åtgärdsförslag för dagvattenhantering” ovan, behöver tas omhand i
projekteringen av Veddesta I och II. Vi förordar, liksom för Barkarbystaden II, att
dagvattenprojekteringen snarast kommer igång för Veddestaområdet, och att ny huvudledning
för dagvatten genom området anläggs före eller i samband med byggnation av Veddestabron,
för att säkerställa att dagvattnet kan omhändertas.
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