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Sammanfattning 

Inom fastigheten Mörby 1:115 i Vallentuna kommun, planeras det exploatering i form av två 

punkthus med flerfamiljsbostäder. Fastigheten är belägen precis norr om Vallentuna 

centrum. Geosigma AB har på uppdrag av Hökerum Bygg utfört en dagvattenutredning med 

syftet att undersöka förutsättningarna för dagvattenhantering inom utredningsområdet inför 

exploatering. I utredningen ingår bland annat att presentera hur förändringen i 

markanvändning påverkar dagvattensituationen inom utredningsområdet till följd av 

exploateringen och utreda förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvattnet inom 

utredningsområdet (LOD).  

Exploateringen av utredningsområdet innebär att dagvattenflödet ökar från 7 l/s till 20 l/s vid 

ett 2-årsregn med varaktigheten 10 min. Utredningen visar att den planerade 

markanvändningen med de föreslagna dagvattenlösningarna implementerade innebär en 

minskning av både dagvattenflöden (ner till 4 l/s enligt Roslagsvattens anvisningar) och 

föroreningsbelastning från utredningsområdet. Exploateringen, enligt gällande planförslag, 

tillsammans med de föreslagna dagvattenlösningarna bör inte medföra en ökad belastning 

på varken recipienten Vallentunasjön eller det kommunala dagvattennätet.  

De föreslagna dagvattenlösningarna för utredningsområdet inkluderar att: 

 Ett underjordiskt makadam- eller avsättningsmagasin med utbytbart filter vid utloppet 

anläggs i anslutning till Mörbyvägen. Den totala porvolymen på magasinet ska vara 

minst 10 m3 för att klara av att fördröja och rena det dimensionerade flödet från ett 2-

årsregn. 

 

 I 1:a hand en växtbädd och i 2:a hand ett gräsdike konstrueras för uppsamling och 

rening av dagvatten från de hårdgjorda ytorna mellan husen. Den totala ytan för 

växtbädden/gräsdiket ska vara minst 6 % av de hårdgjorda ytorna, alltså cirka 15 m2. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund och syfte 

Geosigma har fått i uppdrag av Hökerum bygg att utreda dagvattensituationen inför 

exploatering av fastigheten Mörby 1:115 i Vallentuna kommun. På fastigheten stod tidigare 

ett bostadshus i tvåplan som i dagsläget är rivet. Planförslaget innebär att två nya 

flerfamiljshus med underliggande parkeringsgarage byggs. Fastigheten är belägen ca 300 m 

norr om Vallentuna centrum. Fastigheten benämns hädanefter som utredningsområdet i 

utredningen. En översiktskarta med ungefärlig avgränsning av utredningsområdet visas Figur 

1-1. 

 

Figur 1-1. Översiktskarta med ungefärligt utredningsområde markerat med röd, streckad linje.  
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1.2 Uppdragsbeskrivning 

Syftet med utredningen är att utreda hur den föreslagna exploateringen inom 

utredningsområdet påverkar dagvattensituationen och att föreslå åtgärder som kan krävas 

för att minimera ökad avrinning av dagvatten och ökad belastning på recipienten. 

Utredningen innefattar hur dagvattnet som uppstår inom utredningsområdet kan tas om hand 

lokalt (LOD). Bedömningen grundar sig på de lokala markförhållandena, dimensionerande 

dagvattenflöden och dagvattnets föroreningsgrad. Utredningen utgår från de riktlinjer som 

finns i Oxunda Vattensamverkans Dagvattenpolicy (2016).  
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2 Förutsättningar 

2.1 Tidigare utredningar och inhämtad information 

Följande underlag har legat till grund för dagvattenutredningen:  

 Baskarta med höjddata över utredningsområdet med omgivningar 

 VA-ledningar 

 Grundvattennivå inom fastigheten 

 Skyfallskartering 

 Planskiss för Mörby 1:115 

 Information om jordarter och jorddjup från SGU 

Ett platsbesök har utförts 2017-03-08 för att skaffa förstahandsinformation om platsen. 

2.2 Dagvattenstrategi 

Vallentuna kommun antog en dagvattenpolicy från Oxunda Vattensamverkan 2016-10-24. 

Dagvattenpolicyn omfattar mål och riktlinjer för dagvattenhanteringen inom kommunen.  

De fem betydande principerna är att: 

 Bevara den naturliga vattenbalansen 

 Minska konsekvenserna vid översvämningar 

 Minska mängden föroreningar 

 Utjämna dagvattenflöden 

 Utnyttja dagvattnet för att berika bebyggelsemiljön 

Följande övergripande riktlinjer gäller för dagvattenhantering i kommunen: 

 Höjdsättning av mark utförs så att bebyggelse inte skadas vid kraftiga regn 

 Hänsyn tas till att framtida regn kan vara intensivare 

 Ny bebyggelse ska lokaliseras med hänsyn till den naturliga vattenbalansen 

 Föroreningskällorna ska minimeras 

 Dagvattenflöden ska reduceras och fördröjas (LOD) lokalt på egen tomtmark 

 Dagvattnet utnyttjas för att berika bebyggelsemiljön ur ett mänskligt och biologiskt 

perspektiv 

LOD – Lokalt omhändertagande av dagvatten innebär främst att: 

 Avrinningen från en tomt/markområde inte bör öka efter exploatering jämfört med före 

exploatering 

 Utvärdering av de geologiska förhållandena ska ligga till grund för lokalisering och 

dimensionering av anläggningar 

  



 

Grapnummer 

17058 

Uppdragsnummer 

604691 

Version 

1.1 

 

Sidan 9 (33) 

2.3 Dimensionering 

Dagvattenflöden för delområden med olika markanvändning har beräknats med rationella 

metoden enligt sambandet:  

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝜑 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓     (Ekvation 1) 

där Qdim är flödet (liter/sekund) från ett delområde med en viss markanvändning. 

i är regnintensiteten (liter/sekund·hektar) för ett dimensionerande regn med en viss 

återkomsttid och beror på tr som är regnets varaktighet, vilket är lika med områdets rinntid.  

 tr har angetts till 10 minuter för utredningsområdet, baserat på dess storlek 

och markanvändning. 

 Beräkningar har gjorts för ett regn med 2-års återkomsttid enligt 

dimensioneringskrav från Roslagsvatten 

 Beräkningarna har även utförts för tre återkomsttider enligt tabell 2.1 i P110, 

minimikrav för återkomsttider för regn vid dimensionering av nya 

dagvattensystem. Återkomsttider för tät bostadsbebyggelse har valts, vilket 

är 10, 30 och 100 år. 

φ är den andel av nederbörden som rinner av som dagvatten för rådande markförhållanden 

och dimensionerande regnintensitet. Avrinningskoefficienter för olika 

markanvändningskategorier har tagits från Svenskt Vattens publikation P110. 

A är den totala arean (hektar) för det aktuella delområdet. Arealerna för områdena med olika 

markanvändningstyper före och efter detaljplanens implementering har beräknats i ArcGIS 

utifrån ortofoto och plankartor i dwg-format. 

f är en ansatt klimatfaktor, Svenskt Vatten P104 rekommenderar generellt en klimatfaktor 

mellan 1,05 - 1,30 beroende på i vilken del av Sverige utredningsområdet ligger. En ansatt 

klimatfaktor på 1,25 har ansatts, i enlighet med Svenskt Vattens riktlinjer, för att ta höjd för 

klimatförändringar och ökade nederbördsmängder.  

Beräkningar av dimensionerande utjämningsvolymer för eventuella fördröjningsanläggningar 

görs enligt sambandet (Larm & Alm, 2014): 

𝑉𝑑𝑚𝑎𝑥 = 60 ∙ 𝑡𝑟 ∙ (𝑄𝑑𝑖𝑚 − 𝑄𝑜𝑢𝑡/1000)   (Ekvation 2) 

där Vdmax är den dimensionerande utjämningsvolymen (m3) och Qout är den maximala 

avtappningen från området. 

Vdmax beräknas som en maxfunktion av olika Qdim och tr och sambandet tar höjd för vilken typ 

av regn (korta regn med högre intensitet eller långa regn med lägre intensitet) som bidrar 

med störst volym vatten, som behöver fördröjas eller utjämnas.  

Beräkningar av föroreningsbelastning i dagvattnet utförs med modellverktyget StormTac 

v.17.1.2. StormTac använder sig av schablonhalter framtagna inom ramen för olika 

forskningsprojekt och längre utredningar och bygger på mätserier från olika typer av 

markanvändningsområden (Larm, 2000). Halterna av olika ämnen kan momentant variera 

kraftigt beroende på flödet och lokala förhållanden. 
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2.4 Jordarter, jorddjup och grundvatten 

Infiltrationskapaciteten för en jord beror bland annat på dess kornstorlek, packningsgrad och 

markens vattenhalt. När marken är torr är infiltrationskapaciteten som högst för att sedan 

avta vid ökad mättnadsgrad. Vid helt mättade förhållanden kan infiltrationskapaciteten sättas 

lika med jordens hydrauliska konduktivitet, KS.  

I sandiga eller grusiga jordar, som har hög dräneringsförmåga, kan man i allmänhet förvänta 

sig att mättade eller nära mättade förhållanden aldrig uppkommer nära markytan. Det 

betyder att jordens infiltrationskapacitet inte avtar särskilt mycket ens under långvariga regn 

med dimensionerande intensitet. För att marken inte ska översvämmas måste markens 

infiltrationskapacitet vara så stor att den kan hantera dimensionerande flöden. I Figur 2-1 

nedan anges infiltrationskapaciteter för olika svenska jordtyper. 

Tabell 2-1. Mättad infiltrationskapacitet för olika svenska jordtyper (VAV, 1983) 

Jordtyp 
Infiltrationskapacitet 

(millimeter/timme) 

Morän 47 

Sand 68 

Silt 27 

Lera 4 

Matjord 25 

Marken inom det aktuella området består enligt SGUs jordartskarta av morän, se Figur 2-1. 

Djupet till berg (tjockleken på moränen) har undersökts av Bjerking med geotekniska 

sonderingar och ligger kring 4 meter.   
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Figur 2-1. Jordartskarta ifrån SGU med utredningsområdet markerat med röd, streckad linje.  

Det finns ett grundvattenrör installerat inom utredningsområdet. Detta rör har mätts två 

gånger, en gång i december och en gång i mars. Vid båda tillfällena har grundvattenröret 

varit torrt ner till botten på röret (bergytan) vilket motsvarar 4 meter under markytan. 

Grundvattennivån har alltså, under mättillfällena, legat på ett större djup än detta.  

2.5 Koordinat- och höjdsystem 

I Vallentuna gäller referenssystem i plan: SWEREF 99 18 00, höjd: RH 2000. 

2.6 Miljökrav på recipienten för dagvatten 

Utredningsområdet ligger i ett delavrinningsområde som har sitt utlopp i vattenförekomsten 

Vallentunasjön, se Figur 2-2. Avrinningsområdets area är drygt 50 km2. 
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Figur 2-2. Utredningsområdet ingår i ett delavrinningsområde som avvattnas till Vallentunasjön.  

2.6.1 Miljökvalitetsnorm för vatten 

Vallentunasjön: 

Miljökvalitetsnormerna för recipienten Vallentunasjön (SE659771-162546 i VISS) har 

otillfredsställande ekologisk status enligt den senaste bedömningen gjord 2017. Tidsfristen 

för att god ekologisk status ska ha uppnåtts är år 2027. Den kemiska ytvattenstatusen var vid 

senaste bedömningen (2017) god, detta exklusive undantagna överskridande ämnen 

(bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar), se Tabell 2-2 för en 

sammanställning av Vallentunasjöns miljökvalitetsnormer (VISS 2017-03).  
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Tabell 2-2. Sammanställning över miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomsten 

Vallentunasjön. 

 Vattenförekomst Vallentunasjön 

Ekologisk status   

Status 2017 Otillfredsställande ekologisk status 

Kvalitetskrav och tidpunkt God ekologisk status 2027 

  

Kemisk ytvattenstatus  

Status 2017 
God kemisk ytvattenstatus (exklusive 

undantagna överskridande ämnen) 
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3 Nulägesbeskrivning 

Vid platsbesöket den 8:e mars 2017 undersöktes topografin och avrinningsförhållandena 

översiktligt i och runt utredningsområdet. Figur 3-1 visar fotografier från ett antal platser och 

vinklar för att ge en översiktlig bild av utredningsområdet. Fotoplatser och fotoriktningar visas 

i Figur 3-2 

 

Figur 3-1. Fotografierna A-E visar utredningsområdet från de fotoplatser och fotoriktningar som visas i 

figuren nedan. 

A B 

C D 

E 
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Figur 3-2. Översiktskarta med fotoplatser och fotoriktningar för fotografierna A-E i figuren 

ovan. 

3.1 Potentiellt förorenade områden 

Inom utredningsområdet finns inga, av Länsstyrelsen utpekade, potentiellt förorenade 

områden som kan förorena dagvattnet. 

3.2 Uppsamlingsområde dagvatten 

Bidragande dagvatten till utredningsområdet kommer i huvudsak från den nederbörd som 

faller direkt inom utredningsområdet. Eftersom utredningsområdet i nuläget består av en 

flack ödetomt är avrinningen sparsam. 

De generella avrinningsförhållandena runt utredningsområdet redovisas i Figur 3-3. 

Marknivåer erhölls från baskartan och utredningsområdet topografi kunde även bekräftas vid 

platsbesöket den 8:e mars 2017. 
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Figur 3-3. Översiktliga avrinningsförhållanden baserad på den befintliga markytan runt 

utredningsområdet. 

3.3 Markavvattningsföretag 

Enligt information från Länsstyrelsen i Stockholms län, åtkomlig på Länsstyrelsens WebbGIS 

(Länsstyrelsen i Stockholm, 2017) ligger närmaste aktiva markavvattningsföretag (sänkning 

av Wallentunasjön m.fl.), drygt 600 m sydväst om utredningsområdet, nere vid 

Vallentunasjön. Ungefär 200 m öster och norr om utredningsområdet ligger det upphävda 

markavvattningsföretaget Årby, Mörby, Omesta m.fl. och dess tillhörande båtnadsområde. 

Varken något aktivt eller upphävt markavvattningsföretag bedöms påverkas av 

exploateringen. 
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Figur 3-4. Närmaste aktiva markavvattningsföretag ligger dryg 600 m sydväst om utredningsområdet. 

3.4 Befintliga ledningar 

Det finns inga befintliga dagvattenledningar inom utredningsområdet. Dagvatten från 

fastigheten kommer i framtiden, efter fördröjning och rening, att ledas till dagvattennätet som 

byggs om längs Mörbyvägen.  
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4 Befintliga förhållanden  

4.1 Markanvändning 

Det stod tidigare ett bostadshus i två plan (huset är nu rivet inför det planerade bygget) med 

grusyta runt fastigheten på platsen. Det är utifrån denna markanvändning (kallad befintlig 

markanvändning) som beräkningarna utförts, se Figur 4-1.  

 

Figur 4-1. Befintlig markanvändning inom utredningsområdet. 

I beräkningarna har vedertagna avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vatten P110 använts, 

se Tabell 4-1.  

Utredningsområdet består av flera olika typer av markanvändning och därför har en avvägd 

avrinningskoefficient beräknats enligt sambandet: 

𝜑𝐴𝑡𝑜𝑡 = (𝜑1 ∙ 𝐴1 + 𝜑2 ∙ 𝐴2 + 𝜑3 ∙ 𝐴3 … . )/𝐴𝑡𝑜𝑡   (Ekvation 3) 

Det bör noteras att små förändringar i avrinningskoefficienten kan ge relativt stora skillnader i 

flöden. De redovisade flödena bör därför främst ses som indikatorer på hur flödena kommer 

att förändras vid den nya markanvändningen, och inte som exakta flöden.  
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Tabell 4-1. Använda avrinningskoefficienter, samt beräknade avvägda avrinningskoefficienter 

för befintlig markanvändning. 

Markanvändning φ (-) 
Area befintlig 

markanvändning (ha) 

φAtot (-) befintlig mark-

användning 

Tak 0,90 0,014 

Grusyta 0,40 0,029 

Gräsyta 0,10 0,17 

 Summa 0,213 

4.2 Flödesberäkningar 

Flödesberäkningar har gjorts för befintlig markanvändning vid dimensionerande flöde för ett 

2-, 10-, 30- och 100-årsregn med 10 minuters varaktighet. Ett 2-årsregn är det som enligt 

Roslagsvatten ska användas för dimensionering av fördröjning inom fastigheten. Flöden för 

10-, 30- och 100-årsregn ska redovisas utan fördröjning och används för dimensionering av 

en allmän dagvattenanläggning utanför fastigheten. Resultaten presenteras i Tabell 4-2.  

 

Tabell 4-2 Beräknade dagvattenflöden (liter/sekund) för befintlig markanvändning vid 

dimensionerande flöde för ett 2-, 10-, 30- och 100-årsregn med 10 minuters varaktighet. 

Återkomsttid 
Dagvattenflöde (liter/sekund) för 

befintlig markanvändning 

2 år 7 

10 år 12 

30 år 17 

100 år 25 
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5 Framtida utformning 

Utredningsområdet är ca 0,21 hektar och den nya, planerade bebyggelsen består av två 

punkthus, parkeringsgarage, infartsgata och ett fåtal parkeringsplatser ovan mark. Efter 

exploateringen uppgår den andelen av utredningsområdets areal som består av hårdgjord 

yta (tak, gata, parkering) till cirka 62 %. Figur 5-1 visar en planskiss över området med de två 

nybyggda husen. 

 

Figur 5-1. Utredningsområdet efter exploatering med de två nybyggda husen. 
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6 Planerade förhållanden  

6.1 Markanvändning 

I Figur 6-1 redovisas översiktligt den planerade markanvändningen inom utredningsområdet. 

De nya husen som planeras ska i huvudsak uppföras på ytor som idag är grönyta. Figur 5-1 

ovan har används för bestämning av framtida ytor.  

  

Figur 6-1. Planerad markanvändning inom utredningsområdet. 

För att beräkna den avvägda avrinningskoefficienten för den planerade markanvändningen 

har samma ekvation (Ekvation 3) använts som beskrivs i Kapitel 4.1. I Tabell 6-1 redovisas 

ytfördelningen mellan olika typer av markanvändning och hur den avvägda 

avrinningskoefficienten förändras i och med den planerade markanvändningen. 
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Tabell 6-1. Använda avrinningskoefficienter och beräknade avvägda avrinningskoefficienter för 

befintlig och planerad markanvändning. 

Markanvändning φ (-) 

Area befintlig 

markanvändning 

(ha) 

Area planerad 

markanvändning 

(ha) 

φAtot (-) 

befintlig 

mark-

användning 

φAtot (-) 

planerad 

mark-

användning 

Tak 0,90 0,014 0,084 

Parkering 0,85 - 0,015 

Gång och cykelyta 0,80 - 0,007 

Gräsyta 0,10 0,17 0,086 

Gata 0,85 - 0,021 

Grusyta 0,40 0,029 -   

 Summa 0,213 0,213   

 

6.2 Flödesberäkningar 

Flödesberäkningar har gjorts för planerad markanvändning vid dimensionerande flöden för 

ett 2-, 10-, 30- och 100-årsregn med 10 minuters varaktighet. Ett 2-årsregn är det som enligt 

Roslagsvatten ska användas för dimensionering av fördröjning inom fastigheten. Flöden för 

10-, 30- och 100-årsregn ska redovisas utan fördröjning för dimensionering av en allmän 

dagvattenanläggning utanför fastigheten.  För ett dimensionerande regn med återkomsttiden 

2 år innebär den planerade exploateringen en ökning av dagvattenflödet med 13 l/s. 
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Tabell 6-2. Beräknade dagvattenflöden (liter/sekund) för befintlig och planerad 

markanvändning vid dimensionerande flöde för ett 10-, 30- och 100-årsregn med 10 minuters 

varaktighet. 

Återkomsttid 

Dagvattenflöde 

(liter/sekund) för 

befintlig 

markanvändning 

Dagvattenflöde 

(liter/sekund) för 

planerad 

markanvändning 

2 år 7 20 

10 år 12 34 

30 år 17 50 

100 år 25 74 

 

6.2.1 Fördröjningsvolym 

Med fördröjningsvolym menas den volym dagvatten som bör fördröjas inom 

utredningsområdet för att undvika en ökad belastning på dagvattenledningarna till följd av 

exploateringen. I dagsläget finns det enligt Start-PM problem med kapaciteten på 

dagvattennätet i närområdet. Detta ska Roslagsvatten i och med exploateringen lösa med 

nya dagvattenledningar i Mörbyvägen och en fördröjningsanläggning på kommunal mark.  

Fördröjningsvolymen har beräknats enligt Ekvation 2 i Kapitel 2.3 och detta enligt 

Roslagsvatten för en återkomsttid på 2 år. Roslagsvatten har i Start-PM även satt en gräns 

på det maximala flödet som tillåts lämna området (Qut) till 20 l/s, ha. Eftersom fastigheten 

Mörby 1:115 är 0,21 hektar stor motsvarar det ett maximalt utflöde på 4 l/s.  

I Tabell 4-2 kan det ses att den befintliga markanvändningen vid ett 2-årsregn hade ett 

beräknat dagvattenflöde på 7 l/s. Detta är högre än de 4 l/s som Roslagsvatten satt som 

maximalt utflöde. För att i enlighet med Länsstyrelsen i Stockholms mål att ny exploatering 

inte ska öka belastningen på recipienten kommer därför ett Qut på 4,2 l/s att användas vid 

dimensioneringen av fördröjningsmagasinet, se tabellen (6-3) nedan. Där visas även, för 

jämförelse, erforderligt fördröjningsmagasin vid ett 10-årsregn. 
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Tabell 6-3 Flöde och återkomsttid vid beräkning av fördröjningsvolym för ett 2- respektive ett 

10-årsregn. 

Fördröjningsvolym  Qin Qut Återkomsttid 

10 m3 20 l/s  4 l/s 2 år 

21 m3 34 l/s 4 l/s 10 år 

6.3 Föroreningsberäkningar 

I Tabell 6-4 redovisas beräknade, årliga föroreningshalter för befintlig och planerad 

markanvändning samt efter föreslagen rening. Beräkningarna har utförts med StormTac 

(Larm, 2000). De redovisade föroreningshalterna efter rening har beräknats för den 

föreslagna dagvattenlösningen med fördröjningsmagasin och biofilter vid parkeringen som 

presenteras i Kapitel 7. 

Vid en jämförelse mellan befintlig och planerad markanvändning är halterna innan rening 

högre för den befintliga markanvändningen för samtliga parametrar, se Tabell 6-4. Detta 

eftersom andelen hårdgjorda ytor ökar från 7 % till 62 % och att en del av dessa ytor till 

skillnad från tidigare kommer ha mer biltrafik. Efter magasinerings- och reningsåtgärderna 

som föreslås i kapitel 7 kommer den beräknade föroreningshalten minska jämfört med 

befintlig markanvändning för samtliga parametrar.  
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Tabell 6-4. Föroreningshalter i dagvatten från utredningsområdet för befintlig och planerad 

markanvändning, samt efter föreslagen rening. Grön markering innebär att halten understiger 

den befintliga och beräkningar visar att samtliga halter minskar efter rening jämfört med den 

befintliga markanvändningen. 

Ämne 
Riktvärde 

[µg/l] 

Föroreningsbelastning [µg/l] 

Befintlig  

markanvändning 

Planerad 

markanvändning 

Efter föreslagen 

rening 

Fosfor 160 100 100 29 

Kväve 2000 1300 1700 600 

Bly 8,0 2,6 5,1 0,26 

Koppar 18 9,7 13 3,6 

Zink 75 23 37 2,8 

Kadmium 0,40 0,25 0,54 0,23 

Krom 10 1,9 5 1,5 

Nickel 15 1,7 3,7 0,52 

Kvicksilver 0,03 0,0094 0,023 0,0011 

Susp. partiklar 40 000 20000 38000 5300 

Olja  400 98 230 15 

PAH  Saknas 0,36 0,41 0,031 

Benso(a)pyren 0,030 0,0035 0,012 0,00082 
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I tabell 6-5 redovisas beräknade årliga föroreningsmängder för befintlig och planerad 

markanvändning, samt efter föreslagen rening. Beräkningarna har utförts med StormTac 

(Larm, 2000). Eftersom fastigheten exploateras och dagvattenflödet ökar så ökar även 

föroreningsmängderna för samtliga parametrar jämfört med befintliga förhållanden. Efter 

föreslagna reningsåtgärder är föroreningsmängden i kilo per år lägre för samtliga parametrar 

jämfört med befintlig markanvändning.  

Tabell 6-5. Årliga föroreningsmängder från utredningsområdet för befintlig och planerad 

markanvändning, samt efter föreslagen rening, beräknat i StormTac (Larm, 2000). Grön 

markering innebär att föroreningsmängden understiger den för befintliga förhållanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämne 

Föroreningsmängder 

[kg/år] 

Befintlig 

markanvändning 

Planerad 

markanvändning 

Efter föreslagen 

rening 

Fosfor 0,044 0,093 0,027 

Kväve 0,58 1,5 0,55 

Bly 0,0011 0,0046 0,00023 

Koppar 0,0043 0,012 0,0033 

Zink 0,01 0,034 0,0025 

Kadmium 0,00011 0,00049 0,000021 

Krom 0,00084 0,0046 0,00014 

Nickel 0,00074 0,0034 0,00047 

Kvicksilver 0,0000041 0,000021 0,000001 

Susp. partiklar 8,9 35 4,9 

Olja  0,043 0,21 0,013 

PAH  0,00016 0,00037 0,000028 

Benso(a)pyren 0,0000015 0,000011 0,00000075 
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7 Dagvattenhantering 

Dagvatten kan omhändertas på många olika sätt. Några av de vanligaste 

dagvattenlösningarna är till exempel gröna tak, svackdiken, underjordiska 

makadammagasin, regnbäddar och dammar. Vilken lösning som är bäst beror på 

områdesspecifika egenskaper som till exempel markförhållanden, tillgänglig yta och 

föroreningsbelastning. 

Exploateringen av utredningsområdet kommer att innebära en förtätning av området vilket 

gör att utrymmet för hantering av dagvatten blir begränsat. För att fördröja och rena 

dagvatten föreslås ett underjordiskt makadam- eller avsättningsmagasin. Magasinet 

dimensioneras för att kunna fördröja dagvatten från ett 2-årsregn enligt Roslagsvattens 

anvisningar. Rening kommer även att ske i magasinet, främst genom sedimentation av 

suspenderat material. Partiklarna adsorberar metaller vilket gör att även en stor del av dessa 

försvinner. 

Som komplement till magasinet föreslås även att dagvattnet från parkeringen och vägen 

mellan punkthusen samlas upp separat och leds via ett reningssteg innan det leds till 

magasinet. Detta dagvatten är det som kommer att vara mest förorenat och på så sätt 

kommer reningseffekten att maximeras. Det föreslås att i första hand växtbäddar och i andra 

hand ett gräsdike med makadam används för detta. 

Föreslagna dagvattenlösningar och lämpliga placeringar redovisas nedan i Figur 7-1 där ett 

fördröjningsmagasin placeras nära Mörbyvägen (för påkoppling till dagvattennätet) och 

växtbädd/gräsdike som leder dagvatten från parkeringen dit. Exakt läge för 

avsättningsmagasinet måste bestämmas med hänsyn till de skyddsvärda träd som ska 

sparas. 
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Figur 7-1. Föreslagna dagvattenlösningar för den planerade markanvändningen inom 

utredningsområdet. Exakt läge för dagvattenlösningarna måste fastslås med hänsyn till bl. a. 

skyddsvärda träd. 

7.1 Höjdsättning 

Utredningsområdet är högt beläget utan betydande tillrinning av dagvatten utifrån. Detta 

tillsammans med avsaknaden av instängda områden gör att risken för översvämning är liten. 

Höjdsättning ska ske så att dagvatten leds mot dagvattenlösningarna. De hårdgjorda ytorna 

mellan punkthusen konstrueras med lutning som leder dagvattnet till Växtbädden/gräsdiket. 

Norr om fastigheten, på norra sidan om Fornminnesvägen, finns en naturlig sluttning mot 

norr. I denna sluttning finns befintlig bebyggelse som vid skyfall kan utsättas för stora 

mängder dagvatten från fastigheten och Fornminnesvägen. Det är därför viktigt att främst 

den nya vägen konstrueras på så sätt att dagvattnet samlas upp och inte tillåts rinna norr om 

vägen. 

7.2 Materialval 

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör man välja material som inte innehåller 

miljöskadliga ämnen. Kända material som avger föroreningar är till exempel takbeläggning, 

belysningsstolpar och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt innehåller zink. 

Plastbelagda plåttak avger organiska föroreningar. 
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Planteringar eller gräsytor runt parkeringsplatser bör nyttjas för rening och infiltration av 

dagvattnen. Även träd i anslutning till vägar och parkeringar kan vara en bra resurs för 

upptagande av dagvatten under vegetationsperioden både genom infiltration i marken ner till 

rotsystemet, samt fördröjning i lövverket.  

7.3 Dagvattenlösningar 

I områden med begränsade markutrymmen är underjordiska fördröjningsmagasin en lämplig 

lösning. Makadammagasin och avsättningsmagasin är exempel på underjordiska magasin 

där både fördröjning och rening sker. Reningseffekten är ungefär densamma i båda. Totalt 

behövs det minst 10 m3 porvolym för att uppnå den fördröjning som behövs, detta medför 

reningseffekter (tillsammans med växtbädd/gräsdike) enligt Tabell 6-4. Utflödet Qut ska 

begränsas till 4,2 l/s. 

7.3.1 Makadammagasin  

Magasinsvolymen utgörs av porvolymen i makadamen, vanligtvis cirka 40 %. En fördel med 

makadammagasin är att de kan anläggas under ytor som kan användas till annat. 

Makadammagasinet byggs upp med makadam av en grov och välsorterad fraktion och till 

detta kopplas ledningar som möjliggör att dagvattnet tillrinner makadammagasinet. 

Makadammagasin har en bra rening för metaller och suspenderad substans och en god 

flödesutjämnande förmåga (Nilsson, 2013).  För suspenderad substans är den 

genomsnittliga reningsgraden över 80 %, för kväve drygt 50 % och för samtliga tungmetaller 

över 50 %:  

 Zink, bly, koppar, krom cirka 70 – 80 % 

 Kadmium, nickel  cirka 50 – 60 % 

Det är viktigt att makadammagasinet avskiljs från omgivande material med geotextil (förutom 

i botten) för att inte riskera att magasinets funktion försämras över tid genom att porerna 

sätts igen av finmaterial. I botten (något ovanför) av magasinet placeras en 

dräneringsledning som leder överskottsdagvattnet vidare till dagvattennätet. 

Makadammagasinet bör även förses med ett bräddavlopp. En principskiss för ett 

makadammagasin visas i Figur 7-2. Ett filter måste monteras vid utloppet för att önskad 

reningseffekt ska uppnås. Detta måste installeras på så satt att filtret kan bytas ut på ett 

enkelt sätt. Ett bräddavlopp kopplat till det allmänna dagvattennätet måste även finnas för att 

leda bort vatten från ett kraftigare regn med mer än 2 års återkomsttid. 
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Figur 7-2. Principskiss för ett makadammagasin. 

7.3.2 Avsättningsmagasin 

Till skillnad från makadammagasinet utgörs här magasinsvolymen av den faktiska volymen 

på magasinet, detta då porvolymen är 100 %. Dagvattnet leds in i magasinet där hastigheten 

kraftigt minskar vilket gör att partikelbundna föroreningar sedimenterar. Utloppet regleras 

lättast (4,2 l/s i detta fall) genom en begränsning i rördimension och detta placeras en bit 

ovanför botten för att undvika att turbulens rör upp sediment. 

Reningseffekten ligger på cirka 60-75% hos metaller och drygt 80 % för suspenderat material 

(Nilsson, 2013). Om magasinet konstrueras så att utloppet alltid ligger under vattenytan 

fungerar det även som oljeavskiljare. En principskiss för ett makadammagasin visas i Figur 

7-3 nedan. 

 

Figur 7-3. Principskiss på avsättningsmagasin (StormTack). 
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Två fördelar med avsättningsmagasin jämfört med makadammagasin är att det går att 

tömma (suga upp) det sediment som ansamlats på botten och att det tar upp mindre plats då 

porvolymen är 100 %. En nackdel är att det är dyrare att konstruera. Ett filter måste 

monteras vid utloppet för att önskad reningseffekt ska uppnås. Detta måste installeras så att 

filtret kan bytas ut på ett enkelt sätt. Ett bräddavlopp kopplat till det allmänna dagvattennätet 

måste även finnas för att leda bort vatten från ett kraftigare regn med mer än 2 års 

återkomsttid. 

7.3.3 Växtbädd/Gräsdike 

Växtbäddar är planteringar som anläggs i bebyggda områden med syfte att vara både 

estetiskt tilltalande och en effektiv lösning för dagvattenhantering. Dagvatten fördröjs och 

renas i växtbädden som är en form av biofilter. Magasinsvolymen utgörs dels av en 

fördröjningszon där det kan bildas en vattenspegel vid intensiva regn och dels av porvolymen 

i jordlagren. En fördel med växtbäddar är att de kan skapa en tilltalande boendemiljö med rik 

och variationsrik växtlighet. Växtbädden byggs upp av ett dräneringslager i botten för att 

överlagras av en mineraljord och överst en jordblandning (växtbädd) som ger förutsättningar 

för växterna att klara sig. Ur dagvattensynpunkt är det fördelaktigt med en hög 

vattengenomsläpplighet i det översta jordlagret medan det för växtligheten i de flesta fall är 

fördelaktigt med en jordart som kan hålla en större vattenmängd. Exempel på en växtbädds 

uppbyggnad visas i Figur 7-4 nedan. 

 

Figur 7-4. Exempel på växtbädd med dränering  

Växtbäddar kan anläggas längs gator, vägar, cykelbanor och trottoarer och tar hand om 

avrinnande dagvatten från dessa. I detta fall ska den ta hand om vatten från de hårdgjorda 

ytorna mellan punkthusen. Detta då dessa ytor bidrar med mycket föroreningar till 

dagvattnet. Ett mindre estetiskt alternativ är att plantera gräs i nedsänkningen istället för 

växter, detta kan dock göra det svårare för vattnet att infiltrera ned till makadamlagret. 

För att uppnå beräknad reningseffekt behövs en yta om minst 6 % med växtbädd av den 

totala hårdgjorda ytan mellan husen. Som förslaget ser ut nu motsvarar det cirka 15 m2. 

 

 



 

Grapnummer 

17058 

Uppdragsnummer 

604691 

Version 

1.1 

 

Sidan 32 (33) 

8 Slutsats 

Eftersom recipienten Vallentunasjöns miljökvalitetsnormer i dagsläget inte uppfyller kraven 

för god ekologisk status är det viktigt att föroreningsbelastningen till sjön inte ökar. 

Dagvattenhanteringen inom fastigheten har därför dimensionerats så att föroreningshalter 

och föroreningsmängder minskar jämfört med befintlig markanvändning.  

Det föreslås att dagvattenhanteringen löses dels med ett underjordiskt makadam- eller 

avsättningsmagasin samt i 1:a hand en växtbädd och i 2:a hand ett gräsdike för uppsamling 

av dagvatten från de hårdgjorda ytorna mellan husen. Den totala ytan för 

växtbädden/gräsdiket ska vara minst 6 % av parkering och vägar. Den totala porvolymen på 

magasinet ska vara minst 10 m3 för att klara av att fördröja och rena det dimensionerade 

flödet från ett 2-årsregn. Utflödet från magasinet ska begränsas till 4 l/s vilket innebär ett 

mindre utflöde från utredningsområdet än för den befintliga markanvändningen beräknat 

utifrån ett 2-årsregn. För att utredningsområdet ska kunna hantera regn med en längre 

återkomsttid än 2 år måste magasinet förses med ett system för bräddning. Detta vatten leds 

då från magasinet till det allmänna dagvattennätet genom en högre belägen utloppspunkt 

med större diameter än den lägre. 

Höjdsättning ska utföras så att dagvattnet leds mot respektive LOD-anläggning. 

Fastigheten ligger högt belägen utan betydande tillförsel av dagvatten utifrån. Detta 

tillsammans med avsaknaden av instängda områden gör att översvämningsrisken är liten. 

De föreslagna dagvattenlösningarna kommer att översvämmas vid kraftigare regn än 2 års 

återkomsttid och det är därför viktigt att dagvattnet ges sekundära transportvägar så att inte 

hus skadas eller översvämmas. Detta gäller främst de befintliga fastigheter som ligger strax 

norr om Fornminnesvägen.  
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