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1 Inledning 

Sweco har fått i uppdrag att utföra en dagvattenutredning för detaljplanområdet 

Björnboda-Bällsta, etapp 1, se figur 1. Inom fastigheten Bällsta 2:928 planeras cirka 47 

bostäder i varierande utförande (rad- samt parhus och friliggande villor).  

 

Figur 1 Detaljplaneområde Björnboda-Bällsta, etapp 1. Planområdesgränserna markerade i rött. 
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2 Förutsättningar – styrande dokument 

2.1 Utdrag styrande dokument 

Tillsammans med de andra kommunerna i Oxunda vattensamverkan har Vallentuna tagit 

fram en dagvattenpolicy som gäller i hela kommunen. Policyns huvuddrag är följande 

(Oxunda vattensamverkan, 2016): 

 Minska konsekvenserna vid översvämning. 

Planering och höjdsättning av mark för att förhindra översvämning av 

samhällsviktiga funktioner. Skapa ytliga evakueringsvägar så att extrema regn får 

små konsekvenser. 

 Bevara en naturlig vattenbalans. 

Bortledning av dagvatten begränsas genom att gröna och genomsläppliga ytor 

skapas så att dagvatten infiltreras lokalt. 

 Minska mängden föroreningar 

Förorening av dagvatten begränsas genom goda materialval och lokala lösningar 

för infiltration och rening.  

 Utjämna dagvattenflöden 

Dagvattenflöden reduceras och fördröjs inom privat, statlig och kommunägd mark 

så att en jämnare belastning på dagvattensystem, reningsanläggningar och 

recipienter skaps. 

 Berika bebyggelsemiljön 

Dagvatten hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön ur mänskligt 

och biologiskt perspektiv. 

2.2 Förutsättningar  

 Klimatfaktorn har satts till 1,25 i enighet med Svenskt Vatten publikation P110 

(Svenskt Vatten, 2016). 

 Återkomsttid för dimensionerande regn har satts till 5 år för fylld ledning och 20 år 

för trycklinje i marknivå i enighet med Svenskt Vatten publikation P110 (Svenskt 

Vatten, 2016). 

 Nederbördsdata har hämtats från och flödesmodelleringar har utförts med yt- och 

recipientmodellen StormTac (Larm, 2016). 

 Riktlinjer enligt Oxunda Vattensamverkans dagvattenstrategi har tillämpats vid 

framtagande av förslag på dagvattenåtgärder. 

 Dikesföretaget avvattnar marken i området och är aktivt. Dikets funktion och 

övergripande hydrologi i området får därför inte påverkas av exploatering.  
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 Fördröjningsmål för dagvatten från området har satts till att dimensionerande 

utflöde för 5-årsregnet med klimatfaktor ej ska överskrida flödet från marken i 

dagens situation.    

 Dagvattnet behöver renas ner till nivåer som ej hindrar recipienten Vallentunasjön 

från att i framtiden nå god status.  

 Alla höjder i rapporten anges i RH2000. 

3 Områdesbeskrivning 

Planområdet är i dagsläget oexploaterat och utgör en del av ett i stort sett obebyggt, 

öppet ängslandskap med inslag av buskvegetation och blandskogsvegetation i de södra 

delarna. Genom området löper två dagvattenledningar som avvattnar bostadsområdet i 

väster. Dagvattenledningarna mynnar i ett öppet dike öster om planområdet. Diket 

omhändertar dagvatten från markområden öster om planområdet. Marken har tidigare 

använts som jordbruksmark. 

Bostadsbebyggelse återfinns nordväst, norr samt öster om planområdet. Bostads-

bebyggelsen i planområdets närhet består i huvudsak av rad- och parhusbebyggelse 

samt villabebyggelse. Söder om planområdet återfinns en företagspark som i gällande 

detaljplan är planlagt för i huvudsak kontor, handel (skrymmande varor) samt lager. 

Fastigheten väster om planområdet är i fastighetsregistret utpekad som lantbruksfastighet 

och används för jordbruksändamål. Inom fastigheten återfinns bland annat 

uppställningsytor samt växthus. 

3.1 Markavvattningsföretag 

Väster om, både i direkt anslutning samt cirka 250 meter ifrån planområdet återfinns 

pågående jordbruksverksamhet. Dessutom omfattas hela området av 

torrläggningsföretaget AB_2_1279, Bällsta-Björkesta torrläggningsföretag. 

Jordbruksmarken väster om området visas i figur 2, där det avvattnande dikessystemet 

redovisas. Markavvattningsföretagets omfattning visas i figur 3. Markavvattningsföretaget 

har en begräsning i tillåten avvattning som uppgår till 1,5 l/s* ha. 

Flödesberäkningar i tabell 1 visar att tillåtna avvattning från planområdet är 5.1 l/s enligt 

markavvattningsföretaget. Detta är så lågt att det inte är tekniskt genomförbart att 

säkerställa.  

Tabell 1 Tillåtna flöden enligt markavvattningsföretag. 

Markavvattning Maximal 
intensitet 
(l/s*ha) 

Tillåtet 
maximiflöde 

från 
planområde 

 (l/s) 

Tillåtet 
maximiflöde från 

hela 
avrinningsområdet 

 (l/s) 

Medelavrinning 
(l/s) 

Flöde 1.5 5.1 27.1 0.15 
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För att hitta en rimlig avvägning bör markavvattningsföretagets och dikets syfte beaktas. 

Torrläggningsföretag bildades ursprungligen för att säkerställa dränering av 

jordbruksmark till en nivå som var lämplig för odling. Dikets sektion utformades för att 

säkerställa att större flöden uppströms kunde avledas i de fall extremregn uppstod. 

Tillfälliga översvämningar av jordbruksmarken är naturligt förekommande, åtgärder för att 

motverka negativa effekter av detta kommer vidtas inom planområdet i största möjliga 

mån. 

 

Figur 2 Planområdet markerad med röd samt dikessystem markerat med streckade grön färg. 
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Figur 3 Markavvattningsföretagets båtnadsområde redovisas inom streckat blått område med 
planområdet markerat med röd färg.  

 

Figur 4 Avrinningsområden som leds till avvattningsföretag, svart linje markerar planområdet. 

Då figur 3 jämförs med befintliga ledningar i bilaga 1 samt figur 4 framgår att större delen 

av markavvattningsföretagets dike som ligger inom planområdesgränsen redan letts om 

till ledning. Ledningen byggdes 1990 och omprövning av torrläggningsföretaget har inte 

skett enligt information från Roslagsvatten. Detta trots att ytterligare område uppströms 

leds på ledningsnät till markavvattningsföretaget.  
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Eftersom nedströms mark utnyttjas för jordbruk fyller markavvattningsföretaget en 

funktion. Den förändrade markanvändningen vid exploateringen kommer att förändra 

avvattningssituationen i området. Ökade flöden riskerar att skada nedströms dike genom 

exempelvis ökad erosion/ökade kostnader för underhåll alternativt mer frekvent 

förekommande översvämningar som kan skada grödor. Därför är det viktigt att dagvatten 

fördröjs inom området ner till en rimlig nivå. 

Att hitta den rimliga nivån är en avvägning då markavvattningsföretagets handlingar 

specificerar ett tillåtet maximiflöde på 1,5 l/s*ha och har en medelavrinning på 0,15 l/s. 

Detta går att jämföra med exempelvis intensiteten för ett 1-årsregn som är 107 l/s*ha. Det 

”tillåtna” flödet enligt markavvattningsföretagets handlingar är därmed så lågt att det är 

tekniskt icke genomförbart. Samtidigt behöver flödet vara så lågt att diket klarar av att 

hantera det. Förslaget är att flödesbegränsningen från området sätts till att flödet ej får 

öka jämfört med befintligt, då detta motsvarar naturflödet som diket klarat av tidigare.  

3.2 Översvämningsproblematik 

Området har enligt uppgift från planarkitekt på Vallentuna kommun problem med stående 

vatten. Exempel på stående vatten i marknivå både i områdets norra och södra delar 

visas i figur 5 och 6.  

Det stående vattnet kan vara ett tecken både på dålig genomsläpplighet i de övre 

jordlagren och höga grundvattennivåer. Högra grundvattennivåer bekräftas även av 

preliminärt resultat från grundvattenmätningar, se rubrik 3.5 grundvattenförhållanden. 

Artesiskt grundvatten i området blir en viktig styrande parameter vid projektering och val 

av utformning av dagvattenåtgärder.  
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Figur 5 Stående vatten i marknivå i områdets norra delar. Foto: Ola Magnusson. 

 
Figur 6 Stående vatten i marknivå i områdets sydöstra delar. Foto: Ola Magnusson. 
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3.3 Topografi 

Marken inom planområdet är flack med ängsmark i norr och skog/sly i söder. Baserat på 
höjdkurvor och inmätta punkter bedöms marknivån sjunka med en svag gradient från den 
norra delen i sydsydvästlig riktning. Marknivån varierar mellan cirka +31 och +24 (Sweco, 
2016-09-15).  

3.4 Jordlagerförhållanden och förutsättningar för infiltration 

I den nordöstra delen av området utgörs jordlagerföljden av ett tunt lager mull på morän. 

Jordlagermäktigheten ökar i syd och sydostlig riktning. I den sydvästliga delen finns det 

mäktigaste jordlagret som utgörs av ett tunt lager mull på siltig sand på lera som 

underlagras av friktionsmaterial, troligtvis morän. Lerans mäktighet ökar i syd och 

sydostligriktning från där marknivån är på cirka +28. Några undersökningar för att erhålla 

bergnivåer har inte utförts (Sweco, 2016-07-13). 

3.5 Grundvattenförhållanden 

Grundvattnets trycknivåer har mätts i tre grundvattenrör och nivån varierar inom området 

mellan +26,4 och +24,5 med en sjunkande gradient från den norra delen mot sydvästlig 

riktning. 

I grundvattenrör G16S006 har mätningar visat på en trycknivå 0,2-0,5 meter över befintlig 

markyta, vilket ger en indikation på att i den sydvästliga delen är grundvattnet artesiskt 

(Sweco, 2016-07-13).  

3.6 Recipient 

Recipienten för området är Vallentunasjön.  

Vallentunasjön har Otillfredsställande ekologisk status främst på grund av status för 

växtplankton- och näringsämnespåverkan. Förslag till miljökvalitetsnorm är satt till God 

ekologisk status 2027 (Vatteninformationssystem Sverige, 2016).  

Status för kemisk status utan överallt överskridande ämnen (kvicksilver och bromerad 

difenyleter) är i dagsläget God. MKN är satt till God kemisk ytvattenstatus. 

Förbättringsbehovet för totalfosfor är en reduktion från dess avrinningsområde med 751 

kg/år. 

3.7 Befintlig avvattning 

Befintlig avvattning sker via infiltration i grönytor. Det dagvatten som lämnar området gör 

det främst i form av basflöde till kringliggande diken, se Aro 3 och Aro 4 i figur 7. Den 

södra slänten av Aro 4 avvattnas via dikena ut ur området, det är viktigt att denna 

avvattning behålls så att släntens avvattning i framtiden inte belastar den nya 

bebyggelsen. Genom området passerar dagvattenledningar som avvattnar uppströms 

avrinningsområden (Aro 1, Aro 2 samt Aro 5), se figur 4. Aro 5 består av skogsmark som 



  

   

 
 

11(27) 
 

DAGVATTENUTREDNING 

2016-09-23 REV 2017-07-10 

PLANERINGSUNDERLAG 

 

 

SEAMAD \\sestofs010\projekt\2174\2175100_bällsta_vallentuna\000_bällsta_vallentuna\10_arbetsmaterial\dagvatten\slutleverans 2017-07-
15\dagvattenutredning bällsta-björnboda 2017-07-10.docx 

 

 

sluttar mot en lågpunkt vid industriområdet. Aro 5 avvattnas sedan troligen via kupolsil till 

ledning.  

 

Figur 7 Delavrinningsområden samt befintlig avvattning, schematiskt uppritad. 

Ledningen som korsar området från nordöst till väst (den övre ledningen) är i dim 500 

mm. Ledningen som ansluter från sydöst är i dim 400 mm. Roslagsvatten saknar i 

dagsläget uppgift om ifall befintliga ledningar kan ta emot dagvatten från planområdet.  

Dagvattenledningarna genom området kommer sannolikt att behöva läggas om vid 

exploatering. Ledningarna anlades 1990 av Vallentuna kommun och togs därefter över av 

Roslagsvatten år 2004. D500 ledningen mynnar i väster utanför planområdet t i 

markavvattningsföretagets dike nedströms.  

4 Markanvändning 

Tabell 2 Markanvändning i planområdet (area och reducerad area) före och efter exploatering.  

Markanvändning 
Avrinnings- 
koefficient 

Area före 
(ha) 

Red area 
före (ha) 

Area 
efter (ha) 

Red area 
efter (ha) 

Ängsmark 0.05 3.38 0.17 0.21 0.01 

Radhusområde 0.40   1.78 0.71 

Villabebyggelse 0.35   0.96 0.34 

Gata 0.8   0.43 0.34 

Summa  3.38 0.17 3.38 1.4 
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Resultatet i tabell 2 visar hur marken i planområdet före exploatering utgörs av 

genomsläppliga ytor i form av skog/ängsmark. Efter exploatering ökar andelen hårdgjord 

yta inom området, vilket gör att mindre dagvatten ges möjlighet att infiltrera och 

kvarhållas lokalt.  

För hela avrinningsområdet redovisas markanvändningen före och efter exploatering av 

planområdet i tabell 3.  

Tabell 3 Markanvändning för hela avrinningsområdet (area och reducerad area) före och efter 
exploatering.  

Markanvändning 
Avrinnings- 
koefficient 

Area före 
(ha) 

Red area 
före (ha) 

Area 
efter (ha) 

Red area 
efter (ha) 

Ängsmark 0.05 4.37 0.22 1.2 0.06 

Radhusområde 0.40 7.78 3.11 9.99 4.00 

Villabebyggelse 0.35 0.97 0.34 1.93 0.68 

Parkmark 0.1 0.58 0.06 0.58 0.06 

Skogsmark 0.05 2.9 0.15 2.9 0.15 

Industriområde 0.7 1.49 1.04 1.49 1.04 

Summa  18.09 4.92 18.09 5.99 
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5 Förorenings- och flödesberäkningar 

Förorenings- och lödesberäkningarna har beräknats med StormTac webversion 16.2.4 

med markanvändning, avrinningskoefficienter enligt P110 och årsnederbörd som indata. 

Markanvändningen har uppskattas från ett ortofoto. 

5.1 Föroreningsberäkningar 

För att exploateringens belastning på Vallentunasjön inte ska öka och för att inte äventyra 

sjöns möjlighet att uppnå god ekologisk och kemisk status behöver minimum-mängderna 

som presenteras i tabell 4 avskiljas. 

Tabell 4 Minimum avskilda mängder som krävs för att exploateringens belastning på Vallentunasjön 
inte ska öka. 

Ämne Minimum avskild mängd (kg/år) 

Fosfor (P)  0.88 

Kväve (N) 7.8 

Bly (Pb) 0.06 

Koppar (Cu) 0.11 

Zink (Zn)  0.48 

Kadmium (Cd) 0.0034 

Krom (Cr)  0.03 

Nickel (Ni) 0.08 

Kvicksilver (Hg) 0.00018 

Suspenderade ämnen (SÄ) 579 

Oljeindex (Olja) 7.2 

PAH 0.008 

Benso(a)pyren (BaP) 0.0007 
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5.2 Flödesberäkningar 

I tabell 5 visar hur dagvattenflödet ökar från området efter exploatering jämfört med före. 

Den dimensionerade regnvaraktigheten är 10 minuter både före och efter exploatering. 

Tabell 5 Dagvattenflödet från området före exploatering, efter exploatering och efter exploatering 
med klimatfaktor. Flödesberäkningarna har utförts för regnintensiteten som kravställts som 
dimensionerande i markavvattningsföretagets handlingar, dimensionerande flöde till rening enligt 
StormTac, 5-åresregn som är dimensionerande för ledningsnät och 100-årsregn som är 
dimensionerande för markavrinning via sekundära avrinningsvägar.  

Återkomsttid 
(år) 

Intensitet 
(l/s*ha) 

Flöde före 
(l/s) 

Flöde efter 
(l/s) 

Flöde efter med 
klimatfaktor 

1.25 (l/s) 

5 181 31 220 320 

10 228 39 280 400 

20 287 48 350 500 

100 489 83 600 860 

 

5.2.1 Behov av fördröjning  

Fördröjning behöver tillskapas inom området enligt riktlinjer i Oxundasamverkans 

dagvattenpolicy.  

Det viktiga blir att visa att exploateringen inte i huvudsak förändrar dagens 

avrinningssituation. För det syftet är det rimligt att använda det dimensionerande flödet 

för situationen innan utbyggnad som utlopp från fördröjningsanläggning. Det flödet är så 

litet att det inte bör öka mängden översvämningar av jordbruksmarken för regn med 

återkomsttid under 5 år. Regn större än dimensionerande för ledningsnät kan tillåtas att 

översvämma jordbruksmarken för vid så stora återkomsttider hade marken ändå 

översvämmats då avrinningskoefficienterna för ängsmark i det läget blir kraftigt förhöjda 

även i naturligt tillstånd på grund av vattenmättnad.  

För att säkerställa att inga granskningskommentarer inkommer som kan försena 

planprocessen är det bra att i ett tidigt skede komma överens med markägaren som har 

en andel i torrläggningsföretaget samt ompröva det. Det vore även rimligt att exempelvis 

exploatören eller kommunen gick in och betalade en del av underhållskostnaden för 

diket.  

För att säkerställa framtida funktion i diket är rekommendationen att lämna en ansökan till 

mark och miljödomstolen att ompröva torrläggningsföretaget. I handlingarna som lämnas 

in visas i så fall att dikets sektion klarar de befintliga + tillkommande flödena och att 

exploateringen inte riskerar att negativt påverka förutsättningarna för jordbruk nedströms. 

Det kan även komma att regleras hur kostnadsfördelningen och ansvar för underhåll av 

nedströms dike fördelas. Detta skulle även ge kommunen möjlighet att säkerställa 

kapaciteten i diket över tid. Så att inte brist på underhåll kan riskera att skapa uppströms 

översvämningar inom bebyggda område. Dimensionerande strypt utflöde sätts därför till 
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31 l/s, se tabell 2 flöde före för dimensionerande 5-årsregn. För trycklinje i marknivå blir 

dimensionerande utflöde flödet före exploatering för ett 20-årsregn. 

Dimensioneringsförutsättningar för fördröjning inom området blir: 

Dimensionerande flöde: 5-årsregn med klimatfaktor Strypt utflöde: 31 l/s 

Flöde vid trycklinje i marknivå: 20-årsregn med klimatfaktor Flöde: 48 l/s 

För att fördröja ett 20-årsregn med tilltänkt maxflöde motsvarande ett 5-årsregn 

krävs volymen 400 m3. 

6 Systemlösning för dagvattenhantering 

Systemlösningen för dagvattenhantering har utformats utifrån följande tre 

dimensioneringsfall: 

 För rening av dagvatten är det de små regnen som är huvuddelen av 

regntillfällena sett över ett år. För rening är dimensionerande flöde till dammen till 

40 l/s*hared vilket gör att över 95% av dagvattnet sett över ett år passerar 

reningsanläggningen (StormTac , 2016) 

 För avvattning av markytan och dimensionering av ledningsnät är det 

dimensionerande regn och trycknivå enligt Svenskt Vatten P110 som styr (5-

årsregn samt 20-årsregn med klimatfaktor 1.25 enligt tabell 2).  

 För de extrema regnen, större än dimensionerande för ledningsnät, är det 

höjdsättningen av markytan som är viktig. För att avleda dessa regn skapas 

sekundära avrinningsvägar på markytan (100-årsregn med klimatfaktor enligt 

tabell 2). Extrema regn gäller för regn större än ett 20-årsregn med klimatfaktor. 
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6.1 Rening 

För att rena dagvattnet inom planområdet föreslås en damm i områdets västra del, se 

bilaga 1 och 2. Dammen renar planområdets dagvatten samt uppströms områden som 

leds genom området via dagvattenledning. Genom att uppströms områden kan renas 

samtidigt inom planområdet utnyttjas anläggningen på ett effektivare sätt och en högre 

avskild mängd uppnås.  

Då platsen för dammen är begränsad och avrinningsområdet är stort i förhållande till 

dammens storlek har reningseffekten och avskild mängd beräknats för två alternativ. 

Alternativ 1 innebär att endast delar av avrinningsområdet leds till dammen, se figur 8. De 

avrinningsområden som leds till dammen är då Aro 2, Aro 3 och Aro 4. Alternativ 2 

innebär att hela avrinningsområdet uppströms leds till dammen, se figur 9. 

Reningseffekten för de två alternativen beräknades där jämförelsen har utgått från 

dammens specifika permanentvolym i förhållande till anslutet avrinningsområde samt 

andel av flödet som bräddas förbi dammen enligt Pramsten (Pramsten, 2010). Resultat 

av beräkningarna redovisas i tabell 6, den avskilda mängden för alla ämnen är större i 

alternativ 2 vilket gör det alternativet till det bättre. Vid jämförelse av tabell 4 och tabell 6 

avskiljer dock både alternativ 1 och alternativ 2 en tillräcklig mängd av alla ämnen för att 

belastningen på Vallentunasjön inte ska öka. Möjligheterna till att nå MKN förbättras 

därmed. 

 

Figur 8 Fall 1 där det orangea skrafferade området leds till dammen. 
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Figur 9 Delavrinningsområden som leds till olika anläggningar, planområdet är markerad med en 
röd linje. 

I figur 8 redovisas området som leds in i dammen med orange skrafferad färg, den gula 

skrafferade färgen innebär också att dagvattnet från dess områden leds in i dammen efter 

att ha fördröjts i skärviken/skelettjord. Då uppströms områden belastar 

dagvattenledningarna genom området bör endast planområdets bebyggelse ledas och 

fördröjas i skärvdike/skelettjord.   

Den anlagda ytan för dammen blir 430 m2 och anläggs med minimiavståndet 6 m till 

fastighet i norr, se bilaga 1 eller 2. Den permanenta vattenytan (Ap) blir då 370 m2 med en 

reglervolym på ca 100 m3. Dammen dimensioneras för maximalt inflöde på 40 l/s*hared 

vilket är ca 222 l/s, högre flöden än detta bräddas förbi.  

Utformning av dammen är viktig för en så effektiv rening som möjligt. Vid inloppet till 

dammen ska en spridning ske av dagvattnet vilket gör att hela vattenmassan används 

och reningen mer effektiv. Att utforma botten oregelbunden och med djuphålor bildar 

fällor för sedimenten och gör också reningen mer effektiv. 
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Tabell 6 Avskild mängd (kg/år) per ämne i damm för Alternativ 1 och 2. 

Ämne 
Avskild mängd 

alternativ 1 (kg/år) 
Avskild mängd 

alternativ 2 (kg/år) 

Fosfor (P)  2.4 4.0 

Kväve (N) 8.9 15 

Bly (Pb) 0.14 0.30 

Koppar (Cu) 0.25 0.47 

Zink (Zn)  1.1 2.3 

Kadmium (Cd) 0.005 0.01 

Krom (Cr)  0.06 0.14 

Nickel (Ni) 0.08 0.14 

Kvicksilver (Hg) 0.00018 0.00035 

Suspenderade ämnen 
(SÄ) 

579 1211 

Oljeindex (Olja) 7.2 23 

PAH 0.008 0.014 

Benso(a)pyren (BaP) 0.0007 0.0014 

 

6.2 Fördröjning 

En fördröjningsvolym på 400 m3 behöver tillskapas inom planområdet. Volymen kan 

fördröjas i svackdike,skärvdiken och skelettjord alternativt bara skärvdiken som anläggs i 

gatusektionen. En viss volym kan fördröjas som regleringsvolym i dammen. Volymen som 

kan fördröjas i dammen är 100 m3, detta innebär att svackdiket/skärvdikena/skelettjorden 

eller skärvdiken ska kunna fördröja 300 m3. En sektion med ungefärliga mått på ett 

skärvdike kan ses i figur 10. Om sektionen kan utföras större krävs en kortare längd på 

skärvdikena för att fördröja samma volym. 

 

Figur 10 Ett tvärsnitt på ett skärvdike med ungefärliga mått och inlopp/utlopp, den effektiva 
porositeten är ca 30 %. 

Krossmaterial (Vp = 30 %) 
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Tvärsnittsarean på skärvdiket redovisas i figur 10 och har med utsatta mått en area på 

2,25 m2 och porositeten ca 30 %. Detta ger en vattenhållande del på 0,675 m2 per m 

skärvdike.  

Ett svackdike kan anläggas i mitten av området i miniparken som fördröjer, renar och 

leder bort dagvatten från omgivande kedjehus, se bilaga 1 och 2. Kvartersmarken i 

anslutning till svackdiket lutar idag mot läget för diket. On höjdsättningen på 

kvartersmarken inte ändras något kan svackdiket fördröja ca 45 m3. Om man däremot 

höjdsätter om kvartersmarken söder om svackdiket kan en fördröjningsvolym på ca 90 m3 

uppnås. Bredden på svackdiket är ca 8 m och djupet är ca 0.5 m, släntlutningen blir ca 

1:8 m. I lågpunkt anläggs en upphöjd kupolbrunn som ansluts till dagvattenledning i gata. 

På den östra lokalgatan som går i nord-sydlig riktning i illustrationsskissen finns trädrader 

mellan fastighetsgräns och lokalgata. Dessa träd skulle kunna planteras i skelettjord som 

även delvis går ut under gatan. En area för dess möjliga utbredning redovisas i bilaga 1. 

Om ett djup på 1,2 m antas för skelettjord kan 120 m3 fördröjas i skelettjordens porvolym. 

Utöver detta kan 135 m3 fördröjas i skärvdike i gata vilket innebär att 200 m skärvdike 

behövs, se bilaga 2 (Alternativ 2B).  Detta är förutsatt att svackdiket endast fördröjer 45 

m3. En kortare längd skärvdike kan anläggas om svackdiket kan ta en större volym.  

Alternativet till skelettjord och skärvdiken är att endast skärvdiken anläggs i gata. Då 

behövs ca 380 m dike för att fördröja den nödvändiga volymen på 255 m3, se bilaga 1 

(Alternativ 2A). 

Skelettjorden samt skärvdiken behöver anläggas ca 1,0 m över grundvattenytan 

alternativt anläggs täta för anläggningarna inte ska leda bort grundvatten. Detta behöver 

säkerställas i detaljprojekteringen i samband med slutgiltig placering.  

Varje val av dagvattenlösning har för- och nackdelar och delar av de valen är bättre att 

göra i projekteringsskedet, då kostnaden sett till tekniska förutsättningar (geoteknik mm) 

och mervärden sett till landskapsutformning bättre kan utvärderas.  

För avledning av större regn än dimensionerande flöde till rening behöver dammen förses 

med en bräddningsfunktion i inloppet. Skelettjord och skärvdiken förses med bräddutlopp. 

Större dagvattenflöden få rinna på markytan och via bräddutlopp ledas till 

ledningssystem.  

6.3 Avledning extremregn 

I tabell 2 syns hur regnintensiteten för ett 100-årsregn är ca 170 % större än intensiteten 

för ett 5-årsregn. För så stora regn som inträffar så sällan är det i normalfallet inte 

samhällsekonomiskt försvarbart att lägga pengar på överdimensionerade ledningsnät. 

Istället accepteras att de riktigt stora regnen får avrinna på markytan. Höjdsättning av 

området behöver därför göras för att skapa ytliga avrinningsvägar där dessa flöden kan 

avrinna på markytan, utan att orsaka permanenta dyra skador på egendom. 

Viktigt är även att säkerställa att det inte finns några uppenbara riskobjekt nedströms 

planområdet som kan skadas vid översvämning.  



   

 
 

 

20(27) 
 
DAGVATTENUTREDNING 

2016-09-23 REV 2017-07-10 

PLANERINGSUNDERLAG 

 

 

SEAMAD \\sestofs010\projekt\2174\2175100_bällsta_vallentuna\000_bällsta_vallentuna\10_arbetsmaterial\dagvatten\slutleverans 2017-07-
15\dagvattenutredning bällsta-björnboda 2017-07-10.docx 
 

 

Området som avvattnas mot planområdet vid extremregn kan ses i figur 11, i figuren finns 

även förslag på avvattningsvägar. Vid extremregn finns två avvattningsvägar till 

planområdet, se blåa pilar i figur 11. I läget för den norra avvattningsvägen är det 

planerat att anlägga ett radhus som hindrar vattnet att flöda vidare nedströms. Ett 

lågstråk mellan dessa hus ned till lokalgatan föreslås för att förhindra att skador uppstår 

vid extremregn. 

Den södra avvattningsvägen in i området föreslås att ledas genom området via gång- och 

cykelbanan som föreslagsvis anläggs nedsänkt.  

Överslagsvis så utformas höjdsättning av sekundära avrinningsvägar inom planområdet 

så att bebyggelse anläggs högre än gata. På detta sätt kan gatan fungera som 

avrinningsväg för vattnet ut ur området vid extremregn, se figur 11.  

För att överblicka den omkringliggande topografin kan lågpunktskarteringen från 

länsstyrelsens kartverktyg användas, se figur 12. Figuren visar att diket fungerar som 

avvattningsväg för planområdet samt uppströms områden. Resultatet i karteringen visar 

att det enda nedströms området som ser ut att översvämmas är jordbruksmark. 

 

Figur 11 Avvattningsvägar vid extremregn 

Föreslagen 
husplacering 
spärrar 
avvattnings-
väg vid 
extremregn 
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Figur 12 Lågpunktskartering från länsstyrelsens kartverktyg (Länsstyrelsens WebbGIS, 2016) . Röd 
linje visar ungefärlig utbredning av detaljplaneområdet. Blåa områden visar naturliga lågpunkter i 
landskapet som riskerar att översvämmas vid större regn då dagvattensystemet går fullt. 

7 Föroreningsberäkningar 

Föroreningshalterna och belastningen för området före exploatering, efter exploatering 

och efter exploatering med klimatfaktor redovisas i tabell 7 och 8. För fallet före och efter 

exploatering har samma markanvändning och avrinningskoefficienter som i tabell 2 

använts.  

Tabell 7 Föroreningsbelastningen från planområdet före exploatering, efter exploatering, efter 
exploatering med rening i damm och skärvdiken/skelettjord. 

Planområde - belastning 
Ämne Belastning 

före (kg/år) 
Belastning efter 

(kg/år) 
Belastning efter 

med rening (kg/år) 

Fosfor (P)  0,72 1,6 0,81 

Kväve (N) 4,2 12 9,0 

Bly (Pb) 0,012 0,073 0,025 

Koppar (Cu) 0,047 0,16 0,077 

Zink (Zn)  0,10 0,58 0,21 

Kadmium (Cd) 0,0006 0,004 0,002 

Krom (Cr)  0,007 0,036 0,012 

Nickel (Ni) 0,004 0,050 0,022 

Kvicksilver (Hg) 0,00002 0,00013 0,00007 

Suspenderade ämnen (SÄ) 72 300 106 

Oljeindex (Olja) 0,4 3,6 0,54 

PAH 0 0,004 0,001 

Benso(a)pyren (BaP) 0 0,00032 0,00009 
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Föroreningsberäkningarna visar att belastningen av samtliga ämnen ökar efter 

exploatering jämfört med före. Detta är både på grund av att flödet ökar på grund av ökad 

hårdgöring så att mer dagvatten från området når recipienten och att markanvändningen 

förändras så att föroreningshalterna i dagvattnet från området ökar.  

Efter exploatering med rening i damm och skärvdiken/skelettjord/svackdike reduceras 

belastningen för planområdet men inte till jämförbara mängder innan belastning. 

Belastningen ökar för alla ämnen utom olja i jämförelse med fallet före exploatering.  

Föroreningshalterna visar att halterna ökar vid exploatering för alla ämnen. Efter 

exploatering överskrids även riktvärdena för fosfor, kväve, koppar, zink, kadmium och 

suspenderade ämnen. Vid rening av dagvattnet i damm och 

skärvdiken/skelettjord/svackdike reduceras föroreningshalten för alla ämnen. Dock så når 

flertalet halter inte ned till halterna före exploatering, se tabell 8. För fosfor överskrids 

även riktvärdet. 

Tabell 8 Föroreningshalter från planområdet före exploatering, efter exploatering samt efter 
exploatering med rening i damm och skärvdiken/skelettjord. Gråmarkering indikerar att riktvärdet 
överskrids. 

Planområde - halter 
Ämne Halter före 

exploatering 
(μg/l) 

Halter efter 
exploatering 

(μg/l) 

Halter efter 
exploatering med 

rening (μg/l) 

Riktvärden 
miljöförvaltningen 

Göteborg (μg/l)  

Fosfor (P)  160 190 99 50 

Kväve (N) 920 1400 1000 1250 

Bly (Pb) 2.5 8.4 3.3 14 

Koppar (Cu) 10 18 9.9 10 

Zink (Zn)  21 66 28 30 

Kadmium (Cd) 0.12 0.41 0.23 0.4 

Krom (Cr)  1.5 4.1 1.5 15 

Nickel (Ni) 0.8 5.7 2.9 40 

Kvicksilver (Hg) 0.004 0.015 0.01 0.05 

Suspenderade 
ämnen (SÄ) 

16000 35000 15000 25000 

Oljeindex (Olja) 150 410 100 1000 

PAH 0 0.43 0.15 - 

Benso(a)pyren 
(BaP) 

0 0.037 0.013 0.05 
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Den nya bebyggelsen kommer att anslutas på befintliga dagvattenledningar som även 

avvattnar uppströms områden. I och med detta kan man få samordningsvinster om även 

dagvattnet uppströms leds till dammen för rening. Detta är dagvatten som idag inte renas. 

Detta gör att dammen blir mer effektiv då föroreningshalterna till dammen blir högre. 

I tabell 9 redovisas föroreningsbelastningen och i tabell 10 redovisas föroreningshalterna 

från planområdet samt området uppströms. Vid exploatering av planområdet ökar 

belastningen för alla ämnen. Om däremot uppströms område samt planområdets 

dagvatten leds till dammen kan en mycket större reduktion av föroreningsbelastningen 

fås och belastningen minskar för alla ämnen. Om även uppströms dagvatten renas i 

dammen visar resultatet i tabell 9 för rening att området lever upp till vattendirektivets 

krav på att ej försämra recipientens möjlighet att nå god status.  

I detta fall reduceras belastningen av t.ex. fosfor med 3 kg jämfört med innan 

exploatering, se tabell 8. 

Tabell 9 Föroreningsbelastningen från planområdet samt uppströms område före exploatering, efter 
exploatering samt efter exploatering med rening i damm och skärvdiken/skelettjord. 

Planområde samt uppströms område - belastning 
Ämne Belastning 

före 
exploatering 

(kg/år) 

Belastning 
efter 

exploatering 
(kg/år) 

Belastning efter 
exploatering med rening i 
damm enligt alternativ 2 

(kg/år) 

Fosfor (P)  7,0 8,0 4,0 

Kväve (N) 50 58 44 

Bly (Pb) 0,38 0,44 0,14 

Koppar (Cu) 0,76 0,88 0,41 

Zink (Zn)  3,2 3,6 1,3 

Kadmium (Cd) 0,019 0,022 0,011 

Krom (Cr)  0,18 0,21 0,07 

Nickel (Ni) 0,23 0,28 0,13 

Kvicksilver (Hg) 0,0008 0,0009 0,0006 

Suspenderade 
ämnen (SÄ) 

1500 1700 560 

Oljeindex (Olja) 24 27 4,4 

PAH 0,016 0,019 0,006 

Benso(a)pyren 
(BaP) 

0,045 0,002 0,0005 
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Föroreningshalterna visar att halterna ökar vid exploatering för alla ämnen. Efter 

exploatering överskrids även riktvärdena för fosfor, kväve, koppar, zink, kadmium, krom, 

suspenderade ämnen och PAH. Vid rening av dagvattnet i damm enligt alternativ 2 och 

skärvdiken/skelettjord/svackdike minskar halterna alla ämnen i jämförelse med halterna 

före exploatering, se tabell 10. För fosfor överskrids dock fortfarande riktvärdet. 

Tabell 10 Föroreningshalter från planområdet samt uppströms område före exploatering, efter 
exploatering samt efter exploatering med rening i damm och skärvdiken/skelettjord. 

Planområde samt uppströms område - halter 
Ämne Halter före 

exploatering 
(μg/l) 

Halter efter 
exploatering 

(μg/l) 

Halter efter 
exploatering med 

rening enligt damm i 
alternativ 2 (μg/l) 

Riktvärden 
miljöförvaltningen 

Göteborg (μg/l) 

Fosfor (P)  180 180 94 50 

Kväve (N) 1300 1400 1100 1250 

Bly (Pb) 9.4 10.0 3.4 14 

Koppar (Cu) 19 20 9.7 10 

Zink (Zn)  79 82 30 30 

Kadmium (Cd) 0.47 0.49 0.26 0.4 

Krom (Cr)  4.6 4.8 1.6 15 

Nickel (Ni) 5.8 6.3 3.1 40 

Kvicksilver (Hg) 0.020 0.021 0.013 0.05 

Suspenderade 
ämnen (SÄ) 

39000 41000 14000 25000 

Oljeindex (Olja) 590 600 100 1000 

PAH 0.38 0.43 0.13 - 

Benso(a)pyren 
(BaP) 

0.041 0.044 0.012 0.05 

7.1 Uppdelning av avskild mängd i procent 

För att detaljplanen inte ska äventyra möjligheterna för Vallentunasjön att nå upp till MKN 

behöver exploatörerna rena minimummängden som redovisas i tabell 4. Ytan för 

dammen är begränsande och dammen kan därför inte göras större, att bara rena 

planområdets dagvatten räcker inte för att nå ned till jämförbara mängder som släpps ut 

idag till Vallentunasjön. Uppströms område kan kopplas på den planerade dammen och 

en ytterligare mängd kan då reduceras. 

Dock så renar dammen mer än minimummängden då det inkommande vattnet till 

dammen är smutsigare när uppströms liggande områden kopplas på. Fördelningen av 

föroreningsmängderna baseras på mängden för fosfor. Av den totala avskilda mängden 

fosfor på 4 kg behöver Exploatörerna avskilja 22 % och Roslagsvatten den resterande 

delen på 78 %.  
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7.2 Osäkerheter 

Det finns alltid osäkerheter i beräkningar utifrån schablonhalter. Halterna för varje ämne 

bygger på studier från liknande områden från Sverige och andra länder. För vanliga 

markanvändningar som ”villaområde” eller ”innerstad” finns oftast betydligt fler källor och 

för mer ovanliga exempelvis ”järnvägsbank” eller ”grusyta” finns betydligt färre. Ju fler 

källor desto lägre osäkerhet. Inom Bällsta Vallentuna förekommer enbart ”vanliga” 

markanvändningstyper vilket ökar tillförlitligheten i beräkningarna.  

8 Slutsatser och diskussion 

Inom detaljplaneområdet Bällsta-Björnboda finns tre huvudsakliga utmaningar i 

dagvattenhanteringen. Den första är nedströms markavvattningsföretag som innebär 

striktare krav på fördröjning och ett möjligt behov om att ansöka om omprövning av 

markavvattningsföretaget. Den andra är att mark som tidigare utgjorts av naturmark 

exploateras, vilket med nuvarande kravställning i vattendirektivet efter Weserdomen 

ställer stora krav på rening. Den tredje utmaningen är områdets 

översvämningsproblematik, höga grundvattennivåer förekommer och det är inte ovanligt 

att vatten står ända upp i marknivå.  

Dock är förutsättningarna för att hantera dessa utmaningar goda. Genom att fördröja 

dagvatten ner till dimensionerande flöden specificerade i utredningen försämras inte 

förutsättningarna för nedströms odlingsbar mark. Detta gör att exploateringen kan följa 

intentionen i markavvattningsföretagets handlingar. För att säkerställa att inga 

granskningskommentarer inkommer som kan försena planarbetet är det viktigt att kontakt 

tidigt tas med markägarna nedströms. Så länge dessa är positiva till projektet bör inte 

markavvattningsföretaget utgöra ett hinder. Om delägarna i markavvattningsföretaget är 

positiva går det även smidigt att genomföra en omprövning av markavvattningsföretaget. 

Detta kräver att underlag tas fram med beskrivning av förändringen av 

avvattningssituationen och förslag på ändring av omfattning och 

ägarförhållanden/kostnadsfördelning till markavvattningsföretaget. Därefter skulle mark- 

och miljödomstolen genom en markavvattningssakkunnig ge utslag i ärendet.  

För att rena dagvattnet föreslås som primär reningsåtgärd att dagvatten från planområdet 

samt uppströms område leds till en damm för rening. Utöver detta tillkommer även en 

viss rening i skärvdiken och skelettjord. 

Föroreningsberäkningarna visar att även uppströms områden behöver renas för att 

reducera belastning efter exploatering ytterligare. Att rena endast planområdet i dammen 

och skärvdiken/skelettjord är inte tillräckligt. Om även uppströms områden renas i 

dammen (alternativ 1 eller alternativ 2) minskar belastningen i jämförelse med före 

exploatering. 

Om dagvattensystemet utformas för att rena dagvattnet både i damm samt i 

svackdike/skärvdiken/skelettjord klarar området av att ej försämra 

föroreningsbelastningen till recipienten. Därmed kan vattendirektivets krav på att ej 

försämra möjligheten för recipienten att nå god status uppfyllas.  
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Fördröjningskravet uppnås också genom att en regleringsvolym skapas i dammen på 100 

m3 samt att ytterligare fördröjning på 300 m3 skapas i svackdike, skärvdiken och 

eventuellt skelettjord.  

Planområdet ligger bra till i landskapet för naturliga avrinningsvägar genom området via 

lokalgator. Dock så spärrar föreslagen husplacering den norra avrinningsvägen från 

uppströms områden. Husplaceringen för denna behöver ses över. Vid extrema regn 

skulle dagvatten rinna på markytan i sydvästlig riktning ned mot jordbruksmarken i väster. 

Detta skulle dock enbart hända vid extrema regn (var 20e år eller liknande) då marken 

troligen ändå översvämmas.  

9 Kostnader 

Nedan presenteras övergripande och ungefärliga kostnader för material och anläggning 

av svackdike och skärvdike. De schablonkostnader som används för att 

kostnadsuppskatta åtgärdsförslagen baseras på erfarenhet av de som arbetar i 

branschen (branschstandard) och uppgifter från tidigare projekt. Schablonkostnaderna 

ämnar i de fall de används för en åtgärd (ex. skärvdike) att inkludera totalkostnad fram till 

att anläggningen kan tas i drift, alltså inkludera projekterings- och anläggningsfas. 

9.1 Svackdike 

I anläggningen av ett skärvdike inkluderas arbeten och material såsom jordschakt och 

gräsbeläggning. Kostnaden för detta uppskattas till mellan 550-2000 kr/m2 (Norconsult, 

2011). Priset varierar beroende på utformning och material, kostnad för eventuell 

ledningsdragning tillkommer. Försvårande omständigheter såsom t ex. marknära berg är 

inte med i denna uppskattning av pris. 

9.2 Skärvdike 

I anläggningen av ett skärvdike inkluderas arbeten och material såsom jordschakt, 

makadam och gräsbeläggning. Kostnaden för detta uppskattas till 2750 kr/m (Norconsult, 

2011). Försvårande omständigheter såsom t ex. marknära berg är inte med i denna 

uppskattning av pris. Kostnad för eventuell ledningsdragning tillkommer. 

Kostnad för drift och underhåll av anläggningen har baserats på schablonkostnader 

använda i tidigare projekt. Uppskattningen är att kostnaden för underhåll uppgår till 5 % 

av anläggningskostnaden per år.  
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