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Sammanfattning 

I Stensta-Ormsta i Vallentuna kommun håller en detaljplan på att tas fram för bebyggelse 

med radhus, kedjehus och friliggande hus. Det planeras även för en förskola, vårdboende 

och LSS boende inom detaljplanen. I nuläget består området av skog, öppen mark samt 

enstaka hus och är cirka 17 hektar stort. I väster ingår Lindholmsvägen. Marken inom 

planområdet ägs av tre byggherrar, Vallentuna kommun och cirka 22 privata 

fastighetsägare. Syftet med denna dagvattenutredning är att beskriva den nuvarande 

hanteringen av dagvattnet och föreslå hur dagvattnet ska hanteras vid utbyggnaden inom 

detaljplaneområdet. 

Avrinningen från planområdet går i nuläget både söder och norrut. Cirka en tredjedel av 

planområdet avrinner först åt väster och därefter åt söder. Resten avrinner norrut ned mot 

Ormstaån som vid planområdet är kulverterad. Allt dagvatten avleds tillslut till 

Vallentunasjön, som är närmast belägna ytvattenförekomst. Genom planområdet rinner 

en mindre bäck, på vissa delar lite diffust. Vattnet kommer främst från två 

bostadsområden söder om planen som har dagvattenledningsnät vilka som mynnar in i 

planområdet. Bäcken föreslås att delvis ledas om för att möjliggöra bebyggelsen.   

Marken består till stora delar av morän vilket innebär att infiltrationsmöjligheterna för 

dagvattnet är goda. I den östra delen finns ett område med lera där förutsättningarna för 

infiltration är sämre. För att kunna fördröja uppskattningsvis 90 % av allt regn förslås 

dagvattenanläggningarna att dimensioneras för att kunna ta emot ett regn som är 20 mm. 

Genom infiltration och sedimentation som sker i samband med fördröjningen renas även 

dagvattnet.  

Allmänplatsmark är för denna detaljplan främst vägar och några naturområden. De lokala 

huvudvägarna inom planområdet förslås ha ett infiltrationsstråk kombinerat med 

växtlighet dit dagvattnet från vägen kan ledas för att renas och fördröjas. Längs de mindre 

gatorna planeras inga infiltrationsstråk eller svackdiken. På vissa ställen kan dagvattnet 

från dessa vägar ledas till de lokala huvudvägarna eller grönstråk. Några vägar föreslås 

breddas med cirka 0,5 meter och därmed skapas 1 meter där dagvatten och snö kan 

omhändertas.  

Inom kvartersmark föreslås dagvattnet från bland annat tak att i första hand att infiltrera 

ner i marken. Där det inte är möjligt föreslås dagvattnet ledas till svackdiken mellan (eller 

på) fastigheterna för rening och fördröjning. På några platser förslås fördröjning på 

gårdar. För att ytterligare rena dagvattnet föreslås att på en yta i nordöst anläggs en 

torrdamm eller våt damm. Dit leds även delar av vattnet från den föreslagna omledningen 

av bäcken. 

Om dagvattnet fördröjs och renas enigt förslaget i denna utredning bör/ska inte 

föroreningsmängden till Vallentunasjön inte öka. Dagvattnet fördröjs så att risken för 

översvämning i Ormstaån inte ökar.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund och syfte 

I Stensta-Ormsta i Vallentuna kommun håller en detaljplan på att tas fram för bebyggelse 

med radhus, kedjehus och friliggande hus. Det planeras även för en förskola, vårdboende 

och LSS boende inom detaljplanen. I nuläget består området av skog, öppen mark samt 

enstaka hus och är cirka 17 hektar stort, se figur 1.1. Marken inom planområdet ägs av tre 

byggherrar, Vallentuna kommun och cirka 22 privata fastighetsägare. 

Dagvattenutredningen är en del av underlaget till detaljplanen. En första 

dagvattenutredning gjordes 2015. Därefter har planområdet ändrats och denna 

uppdatering görs under 2017. 

Syftet med utredning är att beskriva den nuvarande hanteringen av dagvattnet och föreslå 

hur dagvattnet ska hanteras vid utbyggnaden inom detaljplaneområdet. 

 

Figur 1.1 Översiktsbild över planområdet.  
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1.2 Uppdragsbeskrivning 

Uppdraget omfattar att utreda förutsättningar för dagvattenhantering inom 

detaljplanområdet Stensta-Ormsta. Utredningen ska omfatta:  

• beskrivning av nuvarande avrinning. 

• identifiering av problemområden i form av lågpunkter och instängda områden 

samt eventuella in- och utströmningsområden. 

• beräkningar av planområdets nuvarande dagvattenflöde samt flödet efter 

exploatering.  

• beräkningar av erforderlig magasinsvolym för att inte öka flödet från området 

efter exploatering. 

• åtgärder och ytor som behövs för hantering av dagvattnet inom planområdet. 

• föroreningsberäkningar och beskrivning av påverkan på miljökvalitetsnormen 

(MKN) i recipienten, Vallentuna sjön. 

2 Förutsättningar  

2.1 Dagvatten policy  

En dagvattenpolicy för Vallentuna har tagits fram av Oxunda vattensamverkan som är ett 

samarbete mellan Vallentuna och övriga kommuner som ingår i Oxundaåns 

avrinningsområde. Policyn är antagen i kommunfullmäktige i Vallentuna 2016-10-24. 

Dagvattenpolicyn har fem punkter, vilka beskrivs kortfattat nedan. 

• Minska konsekvenserna vid översvämning – genom planering och 

höjdsättning så att byggnader och samhällsviktiga funktioner inte skadas vid stora 

regn. 

• Bevara en naturlig vattenbalans – genom att bortledning av dagvatten 

begränsas och att gröna och genomsläppliga ytor skapas så att dagvatten 

infiltreras lokalt. 

• Minska mängden föroreningar – vid källan genom goda materialval och lokala 

lösningar. 

• Utjämna dagvattenflöden – med fördröjning nära källan för att få en jämnare 

belastning nedströms. 

• Berika bebyggelsemiljön – genom att hantera dagvattnet som en resurs både ur 

ett mänskligt och biologiskt perspektiv.  

2.2 Checklista för dagvattenutredning  

Roslagsvattens checklista, dokument id 20161021-20006, för dagvattenutredningar i 

detaljplaneskedet ska följas.  

Några av punkterna som finns med på checklistan och ska redovisas är: 
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• Avrinningsområden som påverkar planområdet, lågpunkter, eventuellt instängda 

områden och flödesriktningar. 

• Förutsättningarna för LOD. 

• Principförslag för dagvattenhantering inom kvartersmark respektive allmän 

platsmark.  

• Teoretiska beräkningar av flöden före och efter utbyggnad enligt plan. vid 5-, 20- 

och 100-års regn. Vilket är detsamma som gäller enligt P 110. 

• Teoretiska beräkningar av utgående föroreningshalter efter rening i de fall 

reningsåtgärder föreslås.  

2.3 Koordinat- och höjdsystem 

Referenssystem i plan: SWEREF 99 18 00, höjd: RH 2000. 

2.4 Miljöbedömning Vallentunasjön 

Dagvattnet från planområdet rinner via Ormstaån till Vallentunasjön som är närmast 

belägna ytvattenförekomst.  

2.4.1 Miljökvalitetsnormer, MKN 

Miljökvalitetsnormer, MKN, för vattenförekomster utgör kvalitetskrav. För 

ytvattenförekomster syftar normerna till att uppnå hög eller god ekologisk status och god 

kemisk ytvattenstatus. Som underlag för MKN har ekologisk status eller potential samt 

kemisk ytvattenstatus bedömts för varje vattenförekomst. Ekologisk status är en 

sammanvägning av biologiska, kemiska och hydromorfologiska parametrar. Exempel på 

parametrar som ingår är näringsämnen, bottenfauna, växtplankton och syrehalt. 

Nuvarande situation jämförs med ett ursprungligt tillstånd för varje parameter som är 

unik för varje vattenförekomst. Resultatet för de olika parametrarna vägs sedan samman i 

en övergripande ekologisk status för vattenförekomsten. Ekologisk status klassificeras i 

fem klasser: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig status. Kemisk ytvattenstatus 

bestäms av halten av prioriterade ämnen. Exempel på prioriterade ämnen är: kadmium, 

kvicksilver, tributyltenn (TBT) och flera olika polyaromatiska kolväten (PAH). Om 

gränsvärdet för ett av ämnena överskrids klaras inte kravet på god kemiska 

ytvattenstatusen. Tillkommande verksamhet inom avrinningsområdet får inte medföra att 

statusen på någon parameter försämras eller äventyra en förbättring av statusen till god.  

Samtliga vatten som är har miljökvalitetsnormer finns i en databas, VISS. Varje 

vattenförekomst har ett ID och en beskrivning av dess status, följande information är 

hämtad därifrån. Ormstaån är ingen vattenförekomst, det är däremot Vallentunasjön 

(EU_CD: SE659771-162546). Vallentunasjön har fastställd otillfredsställande ekologisk 

status enligt bedömning 2013. Den grundar sig på otillfredsställande status på 

växtplankton och även näringsämnen. Vattenförekomsten har fått tidsfrist till 2027 istället 

för 2021 på grund av administrativa begränsningar. Den kemiska statusen är fastställd 

2017 till uppnår ej god kemisk ytvattenstatus på grund av kvicksilver, polybromerade 

difenyletrar och PFOS.  
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2.5 Markavvattningsföretag 

Inom planområdet finns det inget markavvattningsföretag. Det finns ett 

markavvattningsföretag, Veda-Ubby m.fl. norr om planområdet längs med Ormstaån. 

3 Nulägesbeskrivning 

3.1 Planområdet 

Planområdet är beläget cirka 2 km nordväst om Vallentuna centrum, med 

Lindholmsvägen som avgränsning mot öster, se figur 1.1. Planområdet är cirka 17 hektar 

stort och visas i figur 3.1. Söder om planområdet finns befintlig småhusbebyggelse längs 

Hallonvägen och Lingonvägen. Öster om planområdet är det ett naturområde med skog. 

Norr om planområdet går Omrstaån i en dalgång från öster till väster och är delvis 

kulverterad, se figur 1.1. I nuläget består planområdet främst av skog, se figur 3.2. Ett 

område längst i norr är kalhugget, se figur 3.3. Längs med Lindholmsvägen finns det 

några befintliga fastigheter med bostadhus och ekonomibyggnader och även i mitten av 

planområdet längs Nyponvägen, totalt ett 15-tal bebyggda fastigheter,se figur 3.1. 

Lindholmvägen samt gång och cykelbanan ingår också i planområdet, se figur 3.4. 

 

Figur 3.1 Karta över planområdet med nuvarande markanvändning.  
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Figur 3.2 Granskog i den södra delen av planområdet. Foto: Sofia Åkerman  

2015-03-20. 

 

Figur 3.3 Del av planområdet som är kalhugget. Foto: Sofia Åkerman 2017-06-19.  

 

Figur 3.4 Lindholmsvägen med körbana, dike och cykelbana. Foto Sofia Åkerman 

2017-06-19. 
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3.2 Naturvärdesinventering 

Hela planområdet har naturvärdesinventerats och naturvärdesbedömts. Det ursprungliga 

planområdet inventerades 2015 av WSP. Enligt den utredningen överstiger inget område 

naturvärdesklass 4, lokalt naturvärde. Det finns vissa naturvärden i form av äldre träd, 

stenmurar, stenrösen och hävdgynnad vårflora. De tillkommande områdena inventerades 

2016 av Vallentuna kommun. Även de delarna klassas som 4, lokalt naturvärde. Den 

sydöstliga delen är dikad lövsumpskog. Det är i det området som dagvattenledningarna 

mynnar, se vidare avsnitt 3.6.1. 

3.3 Fornlämning 

I den norra delen av planområdet finns det en fornlämning, vilken består av minst nio 

stensättningar, en härd och två röjningsrösen. Området har avgränsats och finns med som 

natur i den norra delen av plankartan. Området får inte bebyggas.  

3.4 Förorenat område 

Ett förorenat område från en nedlagd bilverkstad finns på Nyponvägen, se figur 3.1. En 

undersökning av marken visar att föroreningarna alifater, PAH och arsenik överstiger 

gränsvärden för känslig markanvändning. Spridningsrisken bedöms som måttlig till hög 

på grund av genomsläppligheten i fyllnadsmassorna. En miljöteknisk utredning för att 

avgränsa området utförs under hösten 2017. 

3.5 Geologi och grundvatten  

Mark- och vattenförhållandena inom planområdet har utretts översiktligt av Structor 

Geoteknik AB 2017-05-10 utifrån platsbesök och kartunderlag. Inga geotekniska 

markundersökningar har utförts. Nedanstående kommer främst från den utredningen. 

Planområdet består till största del av morän (blått) med inslag av lera (gult) och berg 

(rött), se figur 3.5. I de högre delarna är berget ytnära med ett tunt moräntäcke. 

Mäktigheten av morän ökar norrut mot Ormstaån där moränen även överlagras med lera. 

Längst norrut finns ett område med postglacial lera, ljusgult.  

Där det är morän är det ett öppet grundvatten magasin med goda möjligheter till 

infiltration av dagvatten. I lerområdena finns det ett slutet grundvattenmagasin under 

leran, med en trycknivå på 1-2 meter under markytan. Det är svårare att infiltrera 

dagvatten i det tätare materialet lera. I de områden där berget är ytligt är 

grundvattenmagasinet begränsat.  
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Figur 3.5. Jordartskarta över planområdet. Blått är morän, gult är lera, ljusgult är 

postglacial finlera och rött är berg. (Utrednings PM Geoteknik – Markförhållanden och 

exploateringsförutsättningar 2017-05-12 Structor)  

3.6 Avrinning 

Planområdet är som högst i syd-öst med cirka 42 meter över havet. Därifrån sluttar 

planområdet åt väster ut mot Lindholmsvägen till en höjd på 32 meter och åt nord öst, se 

figur 3.6. Tvärs Lindholmsvägen finns det en vattendelare vilket innebär att delar av 

vägen avvattnas norrut och delar söderut. Längs Lindholmsvägen finns det ett öppet dike 

mellan körbanan och vägen där vatten kan avledas, se figur 3.4. Det finns trummor under 

infarter, vilka delvis är igensatta. Den del av planområdet som avrinner mot den södra 

delen av Lindholmsvägen, inklusive vägen uppskattas till 5,5 hektar. Vid Hallonvägen 

finns en kupolbrunn i diket där eventuellt överskottsvatten kan rinna ned. Ledningen har 

diametern 300 mm och avvattnar Lingonvägen uppströms. Troligen har den ledningen 

ingen kapacitet att ta emot mer dagvatten.  

Resten av planområdet avrinner norrut mot Ormstaån som är kulverterad norr om planen. 

Den nordvästra delen avrinner först ut mot Lindholmsvägen och därefter till Ormstaån. 

De lägsta punkterna i planområdet är längst norrut med cirka 21 meter över havet. Via 

Omstaån når vattnet från planområdet slutligen Vallentunasjön som är närmast belägna 

ytvattenförekomst. Det finns inga större instängda områden i planområdet. Mindre 

lågpunkter finns i skogen och på kalhygget där vatten kan ansamlas i nuläget vilka 

troligen kommer att byggas bort vid framtida utbyggnad.  



 

 

Dagvattenutredning Stensta-Ormsta, Vallentuna kommun  

WRS AB. Slutversion 2017-12-19 

 

 12 

 

Figur 3.6 Avrinning i planområdet i nuläget, delavrinningsområden, flödesriktning, 

tillkommande flöden och bäck. 

3.6.1 Befintliga ledningar  

Inom det föreslagna planområdet finns det i dagsläget inga dagvattenledningar. Det finns 

två delar av Vallentunas dagvattenledningsnät söder om planområdet som är det främsta 

tillflödet till bäcken som rinner igenom planområdet och rinner mot Ormstaån (se figur 

3.6). Dagvattnet från cirka 14 fastigheter på Odonvägen mynnar längst öster ut i ett 

betongrör med diametern 400 mm, se figur 3.6 och 3.7. Det avrinningsområdet uppskattas 

vara cirka en hektar stort. Stora delar av Slånbärsvägen, Blåbärsvägen och delar av 

Lingonvägen är sammankopplat med en gren av dagvattenledningsnätet som mynnar norr 

om Lingonvägen, se figur 3.6 och 3.8. Storleken på detta avrinningsområde uppskattas 

vara cirka 9 hektar stort. Båda ledningarna mynnar i ett naturområde och vattnet rinner i 

nuläget delvis i definierade diken och delvis mer diffust. Vattnet samlas i en mindre bäck 

som rinner norrut genom planområdet och mynnar i en våtmark före Ormstaån. Bäcken är 

inte inmätt, dess ungefärliga sträckning är utritad i figur 3.6. Den är cirka 0,5- 1 meter 

bred, i figuren har ett område som är 6-8 meters brett ritats ut.  
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Figur 3.7 Mynningen av ledning från det mindre, östra området. Foto Sofia Åkerman 

2017-06-19. 

 

 

Figur 3.8 Ledning från det större ledningsnätet som mynnar söder om planområdet, 

foto taget i samband med regn. Foto Pauline Sandberg Roslagsvatten 2017-06-12. 
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Figur 3.9 Bäck i den nordvästra delen av planområdet genom kalhygget. Foto: Sofia 

Åkerman 2015-03-20. 

4 Beskrivning av den planerade detaljplanen 

Det aktuella planområdet finns med i Vallentuna kommuns översiktsplan som ett utpekat 

område vilket är lämpligt för förtätning och utveckling av blandad bebyggelse. Målet 

med planläggningen är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse inom planområdet. 

Planområdet ska ingå i verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten och 

därmed anslutas till det allmänna VA-nätet. Detaljplanen ska ta hänsyn till 

dagvattenfrågor och ska inte medföra en ökad översvämningsrisk längs Ormstaån.  

Bebyggelse inom planområdet är planerad i form av rad-, parhus och friliggande villor 

illustreras i figur 4.1 och bilaga 1. I den södra delen föreslås en förskola på kommunal 

mark, även ett vårdboende och ett LSS boende är föreslagna inom planen. Öster om 

detaljplanen finns ett vägreservat för en eventuellt ny väg som en förlängning av 

Arningevägen. 



 

 

Dagvattenutredning Stensta-Ormsta, Vallentuna kommun  

WRS AB. Slutversion 2017-12-19 

 

 15 

 

Figur 4.1 Illustrationsplan över detaljplaneområdet, röd linje är plangränsen, gråa hus 

är befintliga och bruna planerade. Källa: Ark Engstrand och Speek AB.  

5 Markanvändning och flöden  

5.1 Nuläget markanvändning 

Planområdet är cirka 17 hektar (ha) stort och består i nuläget av fristående villor, skog, 

kalhygge och Lindholmsvägen. Ytorna för respektive markanvändning redovisas i tabell 

5.1. Avrinningskoefficienterna (φ) som har använts redovisas också i tabellen, vilka är 

hämtade från Svenskt vatten 2016, P 110. Avrinningskoefficienten är ett mått på hur 

genomsläpplig en yta är, dvs hur stor andel av vattnet som avrinner på ytan. För tak är 

den 0,9 och för grönytor 0,1. I och med att planområdet är väldigt lite bebyggt är 

avrinningskoefficienten för hela planområdet 0,11. Den reducerade arean är ett mått på 

”hårdgjord yta” (area x avrinningskoefficienten = reducerad area) och är för hela 

planområdet 1,9 ha.  

5.2 Nuläget flöden  

Flödet i planområdet har beräknats med rationella metoden. Den längsta sträckan som 

vattnet rinner innan hela planområdet medverkar är cirka 300 meter, antaget att vattnet 

rinner på markytan medför det en rinnhastighet på 0,1 m/s vilket ger det en tid på  
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50 minuter innan hela området medverkar. För ett 5-års regn är regnintensiteten med  

50 minuters varaktighet 65 l/s*ha, motsvarande för ett 20-års regn är 102 l/s*ha och ett 

100-års regn 173 l/s*ha, Svenskt vatten 2016. Klimat faktorn som använts är 1,25 och 

resultatet visas i kolumnen med ”Inkl”. Det totala flödet söderut är vid ett 5års regn 41 l/s 

och norrut 84 l/s, se tabell 5.1.  

Tabell 5.1. Markanvändning inom planområdet i nuläget, avrinningskoefficienter, reducerad yta 
och flöden.  

 
1 Avrinningskoefficient.  
2 Reducerad yta = yta * avrinningskoefficient  
3 Flöde: Red yta m2 * avrinning l/(s,ha) (0,38 ha*65 l/(s,ha)= 24,7 l/s)  

5.2.1 Tillkommande flöde från uppströms liggande område 

För de ledningar som mynnar in i planområdet är rinntiden 10 minuter i och med att 

hastigheten på vatten i en ledning är cirka 1,5 m/s. För ett 5-års regn ger det ett flöde på 

181 l/s*ha. Området består av villor med tomter mindre än 1000 m2 vilket motsvarar en 

avrinningskoefficient på 0,35. För det mindre området vid Odonvägen är flödet därmed  

(1 ha*0,35*181 l/s*ha) 63 l/s och för det större vid Blåbärsvägen och Lingonvägen  

570 l/s. Beräkningar för flöden vid 20 och 100 års regn finns i tabell 5.2. 

Tabell 5.2 Tillkommande flöden från uppströms liggande områden. 

 
1 Avrinningskoefficient.  
2 Reducerad yta = yta * avrinningskoefficient  
3 Flöde: Red yta m2 * avrinning l/(s,ha) (0,38 ha*65 l/(s,ha)= 24,7 l/s)  

5.3 Utbyggd detaljplan, markanvändning 

Den föreslagna utbyggnaden av detaljplanen innebär att den hårdgjord yta i form av tak 

och asfalterade ytor ökar. I och med att bebyggelsen för hela planområdet blir 

förhållandevis homogen och tättbebyggd används markanvändningen radhus, kedjehus 

enligt P 110 (tabell 4.9) med avrinningskoefficient 0,4. Lindholmsvägen har en högre 

avrinningskoefficient och natur lägre vilket gör att även den totala 

avrinningskoefficienten för hela planområdet blir 0,4. Den sammanvägda reducerade ytan 

för hela detaljplaneområdet blir 6,7 hektar (17 hektar * 0,4). Avrinningen blir något 

ändrad efter utbyggnaden och delas in i söderut, norrut och nordöst se tabell 5.2. Vidare 

beskrivning kring indelningen görs i avsnitt 7.1.  

Yta Area ϕ ¹ AreaRed ² Q ³ 5 år Q 5 år inkl klimatkompenseringQ 20 år Q 20 år inkl klimatkompenseringQ 100 år Q 100 år inkl klimatkompensering

Söderut m² m² l/s *1,25 l/s l/s *1,25 l/s l/s *1,25 l/s

Befintliga hus 19 000         0,2 3800 24,7 30,9 38,8 48,5 65,7 82,2

Skog 31 500         0,05 1575 10,2 12,8 16,1 20,1 27,2 34,1

Lindholmsvägen 1 200           0,8 960 6,2 7,8 9,8 12,2 16,6 20,8

Summa söderut 51 700         0,12     6 335      41        51        65        81              110       137        

Norrut

Befintliga hus 17 000         0,20     3400 22,1 27,6 34,7 43,4 59 74

Skog 76 200         0,05 3810 24,8 31,0 38,9 48,6 66 82

Kalhygge 24 000         0,2 4800 31,2 39,0 49,0 61,2 83 104

Lindholmsvägen 1 100           0,8 880 5,7 7,2 9,0 11,2 15 19

Summa norrut 118 300       0,11     12 890   84        105      131      164           223       279        

Totalt 170 000       0,11     19 225   125 156 196 245 333 416

Yta Area ϕ ¹ AreaRed ² Q ³ 5 år Q 5 år inkl klimatkompenseringQ 20 år Q 20 år inkl klimatkompenseringQ 100 år Q 100 år inkl klimatkompensering

m² m² l/s *1,25 l/s l/s *1,25 l/s l/s *1,25 l/s

Odonvägen 10 000      0,35 3500 63 79 100 126 171 214

Blåbärsv. Mfl 90 000      0,35 31500 571 714 904 1130 1540 1925

Totalt 100 000   0,35     35 000   635      793       1 005        1 256      1 712    2 139       



 

 

Dagvattenutredning Stensta-Ormsta, Vallentuna kommun  

WRS AB. Slutversion 2017-12-19 

 

 17 

5.4 Utbyggt flöden  

Den ökade hårdgjorda ytan medför att flödet ökar från området. Hur stort flödet blir beror 

av vilken form av avledning som man kommer att ha. I en ledning har vattnet en högre 

hastighet (ca 1,5 m/s) än i ett dike (ca 0,5 m/s). Den lägre flödeshastigheten i ett dike 

leder till en längre uppehållstid för vattnet och medför därför en viss fördröjningseffekt. 

Om dagvattnet avleds med trög avledning i infiltrationsstråk och svackdiken med 

hastighet 0,5 m/s blir rinntiden på den längsta sträcka i området (300 m) 10 minuter. För 

ett 5-års regn ger det ett flöde på 181 l/s*ha. Klimat faktorn som använts är 1,25 och 

resultatet visas i kolumnen med ”Inkl”. Före någon fördröjning av dagvattnet är flödet 

söderut från området 384 l/s och norrut 837 l/s, se tabell 5.3.  

Tabell 5.3 Markanvändningen efter exploatering, motsvarande tabell 5.1. Samt volymer som 

behöver fördröjas.  

 
1 Avrinningskoefficient 2 Reducerad yta = yta * avrinningskoefficient  

5.5 Återkomsttider 

När nya dagvattenledningsnät ska dimensioneras görs det utifrån krav på vilken 

återkomsttid som olika bebyggelsetyper ska klara av enligt tabell 2.1 i Svenskt Vatten P 

110. Den föreslagna bebyggelsen i detaljplanen antas motsvara tät bostadsbebyggelse 

vilket medför att VA-huvudmannen har ansvar för att ledningsnätet ska dimensioneras för 

att kunna omhänderta ett regn med en återkomsttid på 5 år. För trycklinje i marknivå är 

det ett 20 års regn som ska kunna hanteras. För större regn med återkomsttid på mer än 

100 år är det kommunens ansvar att det inte blir skador på byggnader och samhällsviktig 

infrastruktur. Därför är det viktigt att inga instängda områden skapas i detaljplanen.  

5.6 Fördröjningsvolym 

Om regn upp till 20 mm kan fördröjas inom planområdet innebär det att cirka 90 % av 

allt dagvatten kan fördröjas och renas i och med att endast 10 % av alla regn är större än 

20 mm. Det innebär också att de partikulära föroreningarna i dagvattnet renas med  

70-80 %. Den volym som behöver kunna fördröjas totalt inom planområdet är 1350 m3 

(170 000 m2*0,4*0,02 m). Det kan också räknas som 80 m3 /ha eller 200 m3/ ha red. 

Ett annat sätt att beräkna fördröjningsvolym är att se vilken volym som behöver fördröjas 

utan att öka flödet ut från området. Flödet ut från hela området i nuläget är 125 l/s vid ett 

5-års regn se tabell 5.1. Den framtida reducerade ytan är 6,7 ha red vilket ger cirka 20 

l/s*ha red (125 l/s / 6,7 ha red = 19 l/s* ha red ). Beräknat i en magasinssnurra ger det en total 

volym att fördröja på cirka 1245 m3, vilket är lite lägre än 20 mm måttet, men ändå i 

Yta Area Φ¹ AreaRed ² Q 5 år Q 5 år inkl Q 20 år Q 20 år inkl Q 100 år Q 100 år inkl 

Söderut m² m² l/s l/s l/s l/s l/s l/s

Lindholmsvägen 1 200       0,8 960        17 22 28 34 47 59

Bebyggelse 50 500     0,4 20 200  366 458 580 725 988 1235

Delsumma söder 51 700     0,41 21 160  384 480 607 759 1035 1293

Norrut

Lindholmsvägen 1 100       0,8 880        16 20 25 32 43 54

Bebyggelse 56 300     0,4 22 520  408 510 646 808 1101 1377

Natur 5 300       0,1 530        10 12 15 19 26 32

Delsumma norr 62 700     0,38 23 930  434 542 687 858 1170 1463

Nordöst

Bebyggelse 55 600     0,4 22 240  403 504 638 798 1088 1359

Delsumma nordöst 55 600     0,40 22 240  403      504         638     798           1 088    1 359        

Totalt 170 000   0,40 67 330  1 221   1 526      1 932  2 415        3 292    4 116        
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samma storleksordning. Beräknat per reducerad hektar är det 186 m3/ ha red. Per 

delområde finns siffror redovisade i tabell 5.2.  

Förslagsvis används 20 mm måttet i vidare beräkningar i och med att det ger en lite större 

marginal samt att det är enklare att för varje delområde räkna ut hur mycket vatten som 

behöver fördröjas.   

5.7 Föroreningsberäkningar 

När dagvattnet fördröjs sker det också en rening i form av sedimentering av partiklar samt 

fastläggning i marken. Det vatten som infiltrerar i marken bedöms renas så pass mycket 

innan det når recipienten att påverkan från utbyggnaden är marginell. Målet är att 

mängder och halter inte ska öka jämfört med nuläget. Beräkningar har gjorts i 

programmet StormTac version 17.3.3 där schablonhalter av olika markanvändning 

tillsammans med avrinning används för att beräkna mängder och halter av föroreningar. 

Planområdet har delats upp i söderut och norrut i och med att det som avrinner norrut når 

samma recipient. I nuläget är fosfor mängderna från det södra och norra området ungefär 

lika stora trots att det norra området är ungefär dubbelt så stort. Det beror på att i det 

södra avrinningsområdet är det i nuläget mer bebyggelse, cirka 35 % mot cirka 15 % i det 

norra avrinningsområdet, se tabell 5.1.  

Föroreningshalterna i dagvattnet ökar i och med utbyggnaden. För det södra området 

räcker det med en rening på 50 % för att uppnå samma halter som före, se tabell 5.4. För 

det norr området krävs en rening på cirka 70 % för att halterna ska vara desamma som 

före utbyggnaden. 

Tabell 5.4 Föroreninghalter från planområdet i nuläget, efter utbyggnad och efter rening, µg/l.  

Område P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP 

Nuläge 
söderut 

110 1200 5,2 12 43 0,25 3,5 4 0,015 28000 260 0,24 0,021 

Utbyggt 
söderut 

200 1500 9,3 21 71 0,46 5 6,2 0,02 38000 500 0,46 0,039 

Rening 50 % 100 750 4,65 10,5 35,5 0,23 2,5 3,1 0,01 19000 250 0,23 0,0195 

Nuläge 
norrut 

68 1100 3,8 8,1 26 0,16 2,3 2,8 0,01 21000 160 0,12 0,01 

Utbyggt 
norrut  

210 1400 9,3 21 70 0,46 4,8 6,1 0,018 37000 480 0,46 0,039 

Rening 70 % 63 420 2,79 6,3 21 0,138 1,44 1,83 0,0054 11100 144 0,138 0,0117 

 

Mängderna föroreningar ökar mer i och med att mer dagvatten avrinner när större ytor av 

planområdet hårdgörs och därmed ökar mängderna. För att komma ned i samma mängder 

som tidigare krävs att dagvattnet från den södra delen renas med 70 % och den norra 

delen med 85 %. För det dagvatten som infiltrerar ned i marken och når till grundvattnet 

bedöms reningen vara 100 % innan vattnet når recipienten. Att fördröja och rena 20 mm 

av dagvattnet innebär också att uppskattningsvis 70-80 % av föroreningarna renas. Enligt 

undersökningar innebär rening i infiltrationsstråk att uppskattningsvis 65 % av fosfor och 

80 % av partiklarna (SS) renas bort och en våt damm renar fosfor med cirka 50 % och 

partiklar med 80 % (Stockholm Vattens Reningstabell). Att endast ha infiltrationsstråk 

eller dammar ger alltså inte tillräckligt bra rening. Att rena dagvatten i flera steg efter 

varandra är möjligt men oftast inte så effektivt då de grövsta partiklarna renas först och 
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när vattnet är förhållandevis rent är det svårare att rena. Utifrån föreslagen hantering av 

dagvattnet, se avsnitt 7, bedöms en stor del av dagvattnet infiltrera på plats. Antaget att 

hälften av dagvattnet infiltrerar och resterande renas med 65 % i infiltrationsstråken blir 

utgående mängder ungefär motsvarande nuläget.  

Tabell 5.5 Föroreningsmängder från planområdet i nuläget, efter utbyggnad och efter rening, 
kg/år.  

Område  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP 

Nuläge 
söderut 

0,83 9,2 0,04 0,094 0,33 0,0019 0,027 0,031 0,00012 220 2 0,0019 0,00016 

Utbyggt 
söderut 

2,7 19 0,12 0,28 0,94 0,0061 0,066 0,082 0,00027 510 6,5 0,006 0,00051 

Rening  
70 % 

0,81 5,7 0,036 0,084 0,282 0,00183 0,0198 0,0246 0,000081 153 1,95 0,0018 0,000153 

Nuläge 
norrut 

0,95 16 0,053 0,11 0,37 0,0023 0,032 0,039 0,00014 300 2,2 0,0017 0,00014 

Utbyggt 
norrut  

6 42 0,27 0,6 2,1 0,014 0,14 0,18 0,00053 1100 14 0,013 0,0011 

Rening  
65 % 

2,1 14,7 0,0945 0,21 0,735 0,0049 0,049 0,063 0,000186 385 4,9 0,00455 0,000385 

Rening  
85 % 

0,9 6,3 0,0405 0,09 0,315 0,0021 0,021 0,027 7,95E-05 165 2,1 0,00195 0,000165 

6 Lokalt omhändertagande av dagvatten  

I detta avsnitt beskrivs de olika tekniska lösningar för att omhänderta dagvatten som 

sedan kommer att föreslås på olika platser inom planområdet.  

Dagvatten kan fördröjas i vägkroppens bärlager  

6.1 Takvatten 

Takvatten hanteras i första hand med hjälp av stuprör med utkastare och tät avledning 

från huskropp för infiltration och fördröjning i anslutande mark, se figur 6.1. Merparten 

av marken i planområdet består av morän och har bedömts att ha en förhållandevis god 

infiltrations kapacitet. På lerpartierna i området kan infiltrationskapaciteten behöva 

kompletteras med till exempel stenkista eller skålformad yta för att kunna ta emot 

erforderlig avrinningsvolym och uppfylla ställda magasinskrav. Ett större antal stuprör 

och utkastare är ett billigt sätt att minska magasins-/infiltrationsbehovet per stuprör och 

ger bättre förutsättningar för omhändertagande av takvattnet.  

Grönytor, som t.ex. gräsmattor, kan fånga upp en hög andel av de partikelbundna 

föroreningarna i dagvatten och också till viss del avskilja lösta föroreningar när vattnet 

infiltrerar i marken under den anlagda grönytan. Förmågan att avskilja totalhalter av 

föroreningar ligger i intervallet 60 - 95 %. Den totala reningseffekten påverkas av 

jorddjup, infiltrationskapacitet och jordens förmåga att binda till sig föroreningar. 

Takdagvatten kan även tas omhand i växtbäddar längs med fasaderna eller ledas till en 

gård, se vidare avsnitt 6.2.  
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Figur 6.1 Princip för takvattenhantering via stuprör med utkastare och infiltration, 

från Svenskt Vatten P105. Vid höjdsättning är det viktigt att tillgodose behovet av fall. 

Enligt P105 rekommenderas minst 5 % de första 3 m. 

6.1.1 Gröna tak 

Ett effektivt sätt att fördröja och minska avrinningen från tak är att anlägga gröna tak på 

nya byggnaderna inom planområdet. Dessa kan anläggas tunna eller tjocka, varav det 

förra är vanligast i Sverige. Tunna gröna tak magasinerar i medeltal ca 50% av 

årsavrinningen genom ökad avdunstning och vattenupptag i växterna, medan djupa tak 

magasinerar ca 75%, Hållbar dag- och dränvattenhantering, Svenskt vatten P105. 

6.2 Växtbäddar - skelettjord  

Växtbäddar kan vara upphöjda eller nedsänkta och vara olika utformade, se figur 6.2 för 

exempel. Inloppen från vägen kan utformas på flera olika sätt, se exempel i figur 6.3. De 

har en reningskapacitet avseende totalhalter av föroreningar på 50 - 90 % för t.ex. fosfor 

och de flesta tungmetaller. Växtbäddar har även förmåga att avskilja olja och organiska 

miljögifter från dagvattnet. Djupet och ytan på växtbäddarna anpassas efter den 

dimensionerade avrinningen från anslutande hårdgjorda ytor. Generellt sett krävs en yta 

hos växtbädden som motsvarar ca 5 % av den hårdgjorda avrinningsytan. De växter som 

väljs för plantering i de nedsänkta växtbäddarna ska både klara kortvariga blöta 

förhållanden och långa perioder av torka. 

Vägdagvatten kan även hanteras i nedsänkta växtbäddar eller skelettjord med träd i 

anslutning till vägbanan. Träd, som planteras i tätbebyggda områden har ofta för lite 

utrymme för att utvecklas tillfredställande. Med så kallad skelettjord (makadam 100-150 

mm) under den ”normala” planteringsytan skapar man en extra tillväxtzon för 

rotsystemen. Skelettjorden kan komprimeras för tillfredställande bärighet samtidigt som 

den innehåller volym för luft och vatten. Den porösa skelettjorden fungerar som ett 

magasin för dagvatten och rymmer upp till 5 m3 vatten per trädgrop (skelettjordsvolymen 

är 15 m3). De har en reningskapacitet avseende näringsämnen på ca 50 % och för 

partikelbundna metallföroreningar på upp till 85 %. 
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Figur 6.2 Exempel på utformning av nyanlagd nedsänkt växtbädd (med både träd och 

mindre växter) från Strandbogatan, Uppsala. Foto: WRS 

 

Figur 6.3 Två exempel på alterntiv för inlopp, längs med parkering samt längs med 

väg. Foto: WRS 
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6.3 Infiltrationsstråk - svackdike 

Ett infiltrationsstråk eller -dike är ett svackformat, gräsbeklätt, dike med underliggande 

dräneringslager, se figur 6.4. Tömning och bräddning från infiltrationsstråk behöver 

normalt kunna ske till dagvattenledningen. Reningen uppstår huvudsakligen när vattnet 

infiltrerar i infiltrationsstråket. En hög andel av de partikelbundna föroreningarna avskiljs 

därigenom medan avskiljningen av lösta föroreningar är begränsad. Rening på ca 60 – 90 

% avseende totalhalter av fosfor och vissa tungmetaller kan uppnås. Generellt sett krävs 

en yta hos infiltrationsstråket som motsvarar ca 10 % av den hårdgjorda avrinningsytan, 

men djupet på infiltrationsstråket och på dräneringslagret är avgörande för kapaciteten.  

 

 

Figur 6.4 Princip för infiltrationsstråk. Dikets svackformade överyta kan göras djupare 

för ökad utjämnings- och flödeskapacitet. Vid högre flöden än det dimensionerande 

bräddar vattnet via förhöjda kupolsilsbrunnar i kanten av infiltrationsstråket till 

dagvattenledningen. 

Ett exempel på dimensionering av ett infiltrationsstråk finns i tabell 6:1 och figur 6.5. 

Enligt detta exempel kan 0,76 m3 vatten fördröjas per längdmeter dike.  

 

Tabell 6:1 Exempel på utformning av infiltrationsstråk samt motsvarande 
magasineringskapacitet 

Utformning på infiltrationsstråk  

Bredd 2 [m] 

Djup 0,9 [m] 

Släntlutning 1:4 

Effektiv volym ovan mark** 0,48 [m3/m] 

Porositet (makadam) 30 [%] 

Effektiv volym under mark** 0,28 [m3/m] 

Total effektiv volym** 0,76 [m3/m] 

** Volymen är angiven i volym per löpmeter infiltrationsstråk.  
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Figur 6.5 Exempel på tvärsnitt av infiltrationsstråk.  

6.4 Parkeringsdagvatten 

Höjdsättningen ska säkerställa att nederbörd och smältvatten från parkeringar inom 

kvartersmark avleds mot lägre liggande gräsytor eller planteringar för ytlig infiltration 

och fördröjning. Alternativt kan parkeringsytor utformas med genomsläpplig beläggning. 

Genomsläpplig beläggning kan utgöras av grus, permeabel asfalt eller t.ex. betonghålsten, 

se exempel i figur 6.6. Permeabla beläggningar som asfalt och gräsarmering läggs på ett 

luftigt bärlager som både ger viss fördröjning och rening. Magasinering möjliggörs om 

underliggande material har god porositet. Med 20 % porositet kan 20 mm dagvatten 

rymmas i ett 10 cm tjockt bärlager. Om bärlaget är tjockare kan även dagvatten från 

omkringliggande ytor fördröjas i bärlagret. Permeabla beläggningar har en 

avskiljningsgrad på ca 50 - 90% avseende totalhalter av fosfor och tungmetaller. 

Permeabla beläggningar har även förmågan att fånga upp oljespill från parkerade bilar 

m.m. som sedan kan brytas ner.  

 

Figur 6.6 Exemple på parekering med genomsläpplig beläggning. Foto WRS. 

6.5 Mångfunktionella ytor på gårdsmark  

För några kvarter föreslås gårdar vilka kan nyttjas för fördröjning av dagvatten samt även 

fungera som översvämningsytor vid extrema regn. Detta kräver en genomtänkt 

höjdsättning. Gårdsytorna föreslås fungera som en mångfunktionell yta som kan 

användas till flera saker, exempelvis lekplats, bollplan, grönyta samt fördröjning och 

översvämning av dagvatten. Denna typ av lösningar kallas också blågrön struktur för sin 

blandning mellan blått vatten och grön yta.  
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7 Förslag på hantering av dagvatten  

I detta avsnitt beskrivs kvartersmark respektive allmänplatsmark inom varje 

delavrinningsområde. Hur mycket dagvatten som kommer och förslag på var och hur det 

kan renas och fördröjas. De olika lösningarna beskrivs i avsnitt 6.  

Föreslagen principiell utformning av dagvattenhanteringen i efterföljande avsnitt syftar 

till avledning efter långtgående flödesutjämning och avskiljning av partiklar, och i 

möjligaste mån även av lösta föroreningar, lokalt på plats på de dagvattenalstrande ytorna 

eller i deras direkta närhet. Syftet är att tillgodose behoven där de uppstår, ”vid källan”, 

vare sig det är inom kvartersmark eller på allmän platsmark. Avskiljning ska i första hand 

ske på markytan och i den omättade markzonen ovanför grundvattenytan. 

Dagvattnet inom allmänplatsmark, i detta fall vägar med gångbanor och naturmark, ska 

renas och fördröjas på plats. Dagvattnet inom kvartersmark, som består av hus med dess 

omgivande tomt, ska också omhändertas inom kvarteret.  

Överskottsvatten från fastigheterna avleds diffust mot infiltrationsstråken eller leds till 

den allmänna dagvattenledningen i gatan. Även överskottsvatten från infiltrationsstråk, 

växtbäddar och skelettjordar avleds efter fördröjning och rening till dagvattenledningen i 

gatan.  

När avledningskapaciteten i dagvattensystemet överskrids, vid t.ex. hundraårsregn, ska 

höjdsättningen säkerställa att avledning i första hand sker på vägar och grönytor utan att 

byggnader och annan viktig infrastruktur kommer till skada. 

7.1 Avrinning utbyggd detaljplan 

Utifrån den preliminära höjdsättningen som finns i illustrationsplanen i bilaga 1 har en 

bedömning av den framtida avrinningen gjorts, se figur 7.1. I ett senare skede ska en 

systemhandling för gator och VA tas fram och då kommer ett mer detaljerat förslag till 

avrinning att tas fram. Ett område avrinner söderut, ett norrut och ett åt nordöst. De som 

går åt söder och norr inkluderar också Lindholmsvägen. Åt söder avrinner ett något 

mindre område än i nuläget på grund av att den nya huvudvägen från söder mot norr tar 

med sig dagvattnet vidare norrut. Åt norr avrinner den huvudvägen samt kvarteren norr 

därom och ett naturområde. Områdena närmast Lindholmsvägen avrinner ut mot 

Lindholmsvägen. Den östligaste delen avrinner mot nordost, längs vägar och i eventuella 

diken. Den exakta gränsdragningen mellan de tre områdena beror på utformningen av 

ytorna. En uppskattning av avrinningen ger att områdena är 5,2 ha söderut, 6,3 ha norrut 

och 5,6 ha åt nordöst. De reducerade areorna är ungefär lika stora; 2,1-2,4 ha. Ytorna för 

de olika områdena finns i tabell 5.2.  
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Figur 7.1 Indelning i delavrinningsområden för utbyggd detaljplan och summering av 

volymer vilka beskrivs mer nedan.  

7.1.1 Volym som behöver fördröjas 

Utifrån beräkningen att ett regn på 20 mm ska kunna omhändertas och fördröjas behöver 

totalt 1350 m3, kunna fördröjas inom planområdet. I avsnitt 5.6 beskrivs bakgrunden till 

beräkningarna. I figur 7.1 anges hur stor del som behöver fördröjas inom varje 

delavrinningsområde samt hur den volymen fördelas mellan allmän platsmark och 

kvartersmark vilket beskrivs mer i detalj i avsnitt 7.3 och 7.4.   

7.2 Omledning av befintligt dike 

Det befintliga diket/bäck som går genom området förslås flyttas något för att anpassas till 

bebyggelsen. Ett förslag är att det leds ut till en föreslagen placering av damm nordost om 

planområdet, se figur 7.8.  

7.3 Allmän platsmark 

Detta avsnitt börjar med en kort allmän beskrivning följd av platsspecifika beräkningar 

för de olika typerna av vägar och avslutas med en beskrivning av hantering inom varje 

delavrinningsområde. 
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Dagvatten inom allmän platsmark, från vägar och gång och cykelvägar ska omhändertas 

inom vägområdet och föreslås att avvattnas till gräsbevuxna infiltrationsstråk med 

dräneringsledningar i botten, skelettjordar eller annan typ av växtbädd. Vägarna inom 

detaljplanen föreslås bestå av tre olika sektioner, vilka beskrivs ned. För beräkningarna av 

volym vatten från vägarna har en högre avrinningskoefficient, 0,8, använts än den 

generella, 0,4, för hela planområdet. Detta för att de beräknade volymerna ska motsvara 

den volym som uppkommer.  

7.3.1 A. Lokal huvudväg med träd  

De lokala huvudvägarna föreslås ha en sektion som är knappt 13 meter bred varav  

2 meter är ett grönt infiltrationsstråk med träd, se figur 7.2 för sektion och i figur 7.5 

vissas dessa vägar med gröna prickar (träd). Denna typ av väg har ett fördröjningsbehov 

motsvarande 0,2 m3 per längdmeter väg vid ett 20 mm regn antaget en avrinnings 

koefficient på 0,8 (13 m2/m *0,02 m* 0,8 = 0,2 m3/m). I utformningsexemplet i avsnitt 

6.3 kan 0,76 m3 /längdmeter omhändertas vilket medför att endast drygt 25 % av 

kapaciteten i infiltrationsstråket utnyttjas. Dessa vägar kan omhänderta sitt eget dagvatten 

med god marginal och även motta annat dagvatten om de utformas med underjordisk 

dränering dimensionerat som i figur 6.4. Flera av de mindre vägarna ligger nedströms 

vilket innebär att dagvattnet från dessa inte kan omhändertas i huvudgatorna, se vidare 

resonemang per delavrinningsområde.  

 

Figur 7.2 Sektion på lokal huvudväg som kommer att ha träd/infiltrationsstråk.  

7.3.2 B. Lokalväg med två trottoarer 

Lokalvägen i sydväst har två körfält och trottoar på varje sida med en total vägbredd på 

10 meter, se sektion i figur 7.3 och placering i figur 7.5. Avrinningen per längdmeter 

motsvarande beräkningen i 7.3.1 är 0,16 m3/längd meter. 
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Figur 7.3 Sektion på väg med två gångbanor, finns i det sydvästra hörnet. 

7.3.3 C. Lokalväg med en trottoar  

Övriga vägar har ett vägområde på 8 meter och trottoar på ena sidan om gatan. Från 

vägen avrinner 0,13 m3/ längdmeter. Ett förslag är att bredda vägsektionen på vissa 

platser för att möjliggöra omhändertagande av dagvatten. På höger sida i figur 7.4 har 0,5 

meter snöupplag reserverats. Om vägen breddas med cirka 0,5 meter till totalt 1 meter 

kan ett mindre svackdike omhänderta dagvattnet och användas som snöupplag på vintern.  

 

Figur 7.4 Sektion på väg med en gångbanor. Förslag: Bredda 0,5 m snö till cirka 1 

meter för att även kunna omhänderta dagvattnet.  
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7.3.4 Per delavrinningsområde 

I figur 7.5 och 7.6 visas hur dagvattnet från varje väg inom varje delavrinningsområde 

omhändertas. Aktuell vägsträcka har färgmarkerats och det finns en ruta med samma färg 

på ramen som beskriver följande delar: typ av väg (A, B eller C), längden på vägen, 

bredden på vägen, mängd dagvatten från vägen, eventuell kapacitet att fördröja vatten och 

förslag på hur dagvattnet ska hanteras. För några sträckor finns det flera olika förslag till 

hantering.  

Åt söder  

Se förslagen utritade i figur 7.5. Längs den lokala huvudvägen A med svart i figuren 

avleds dagvattnet till infiltrationsstråk i vägen. För lokalgata B förslås att dagvattnet från 

de första 70 metrarna, mörk gult, avledas till grönstråket som går genom kvarteret. Det 

motsvarar cirka 11 m3 vid ett 20 mm regn. Resten av gatan avleds ner mot huvudgatan 

och kan fördröjas och renas i infiltrationsstråket ned mot Lindholmsvägen. Där finns det 

plats för 30 m3 vatten (0,5 m3/m efter att gatans eget vatten omhändertagits, motsvarande 

0,2 m3/m av de 0,76 m3/m som finns tillgängligt). Det finns cirka 96 m3 kvar av kapacitet 

i den övre delen av huvudgatan. Lindholmsvägen leds till befintliga vägdiken längs med 

vägen.  

 

Figur 7.5 Förslag till hantering av dagvatten från allmänplatsmark åt söder och 

nordost. Färg på rutan kopplar till markerad väg sträcka. De olika vägsektionerna A, B 

och C står i rutan samt längd på väg, bredd, volym vatten som ska omhändertas samt 

förslag på hur och var vattnet ska omhändertas.  
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Åt nordost  

Se förslagen utritade i figur 7.5. Längs den lokala huvudvägen A med mörkblått i figuren 

avleds dagvattnet till infiltrationsstråk i vägen. I och med att vägen ligger långt uppströms 

finns inget ytterligare vatten från kvartersmark att leda till infiltrationsstråket. Det finns 

därmed cirka 140 m3 kvar av kapacitet längs vägen. Den nedersta delen, gul, av den 

lokala huvudgatan har en kapacitet att ta emot cirka 28 m3 ytterligare.  

Den svängda vägen i mitten, mintgrön, ger en volym på 34 m3 dagvatten längs en 

vägsträcka på 260 meter och 0,13 m3/ längdmeter. Den mörkröda vägen avleds ned mot 

samma korsning och från den kommer cirka 18 m3 vatten. En del av den kan också ledas 

mot grönstråk åt nordväst. En av dessa två vägar kan avledas till den gula lokala 

huvudvägen där det finns en kapacitet på 28 m3. Den väg som inte avleds dit föreslås 

breddas som beskriv under avsnitt 7.2.3.  

Längs den östligaste vägen planeras träd i anslutning till parkeringsplatserna. Beroende 

av om de står på allmän platsmark eller kvartersmark kan de omhänderta stora delar av 

dagvattnet. Förslagsvis placeras några träd på allmän platsmark. Från den vägen avleds 

28 m3, räknat med 5 m3 per träd skulle det räcka med 6 träd för att fördröja och rena 

dagvattnet.  

Åt norr 

Se förslagen utritade i figur 7.6. Längs den lokala huvudvägen A i syd-nordlig riktning, 

med mörkblått i figuren avleds dagvattnet till infiltrationsstråk i vägen. Det finns cirka 

168 m3 kvar av kapacitet längs vägen.  

De mindre vägarna, mintgrön och mörkröd, föreslås ledas till den gula vägen som 

breddas något enligt tidigare förslag så att dagvattnet kan omhändertas där. Det ger en 

total volym på 46 m3 som ska fördröjas längs 200 meter vilket ger 0,23 m3/m. 

Lokalgatorna närmast Lindholmsvägen föreslås ledas till grönstråk, eller breddas på 

någon sträcka. Lindholmsvägen leds till befintliga vägdiken längs med vägen. 
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Figur 7.6 Förslag till hantering av dagvatten från allmänplatsmark åt norr. Färg på 

rutan kopplar till markerad vägsträcka. De olika vägsektionerna A, B och C står i rutan 

samt längd på väg, bredd, volym vatten som ska omhändertas samt förslag på hur och 

var vattnet ska omhändertas. 

7.4 Kvartersmark 

Dagvatten från kvartersmark hanteras i första hand genom att takdagvattnet avleds till 

grönyta inom tomtmark. Ytterligare rening och fördröjning kan ske i svackdiken längs 

tomtgräns eller inom gårdsmark. På vissa platser finns det behov av avskärande diken för 

att undvika att vatten avrinner från en fastighet till en annan. Avskärande dike kan 

kombineras med svackdiken. Förslag på dess placering finns i figurerna nedan. Obs, för 

alla förslag gäller att placeringen och därmed höjdsättningen och avrinningsriktning kan 

komma att ändras i samband med förprojekteringen. 

Parkeringsytor och gårdsytor bör ha genomsläppligt material för att öka förutsättningarna 

för infiltration av dagvatten, se avsnitt 6.4. I infiltrationsstråken längs med vägarna finns 

det möjlighet att fördröja och rena dagvattnet även från kvartersmark. Den yta av 

kvartersmark som bedöms kunna avledas och få plats i olika vägars infiltrationsstråk är 

skrafferade i olika färger i figurerna 7.8, 7.9 och 7.10.  
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7.4.1 Åt söder 

Detta delområde består av förskolan, fristående hus och radhus samt en del av 

Lindholmsvägen och visas i figur 7.7. Dagvatten från förskolan bör i första hand hanteras 

lokalt på gården. Det är en stor gård där det finns goda möjligheter att rena och fördröja 

dagvattnet. Utformningen får gärna stimulera lek och inlärning för förskolebarnen men 

måste självfallet tillgodose krav på säkerhet. Takdagvatten kan till exempel avledas mot 

växtbäddar och skolgården utformas med översvämningsbara ytor och porlande stråk som 

normalt är torra men blötläggs och synliggör vattenflöden vid nederbörd, se exempel i 

figur 7.6. Hela fastigheten är 6300 m2 stor och med avrinningskoefficienten på 0,4 och att 

20 mm ska fördröjas ger det en volym på 50 m3. Tänkt att det kan fördröjas och renas på 

en yta på gården krävs 250 m2 om djupet är 0,2 meter. 

 

Figur 7.7 Exempel på tillvaratagande av takvatten som en resurs för 

förskoleverksamhet. a) en regntunna för bevattning av rabatter på ett grönt tak (källa: 

http://stormwater.pca.state.mn.us), b) regntunna för vattenlek (källa: 

www.fonds1818.nl), c) ”Lökränna” för öppen avledning som bjuder till vattenlek (källa: 

www.steriks.se), d) betongplattor med rännor och dammar (”watertegels”) som kan 

läggas i olika mönster (källa: http://www.kathlijndebooij.nl), e) Öppen dagvattenränna 

i gatsten (källa: groenblauwenetwerken.com), f) exempel på en träränna för vattenlek 

(som skulle kunna anslutas till en regntunna) (källa: www.houtplezier.nl)  
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Summerat behöver 423 m3 tas omhand inom delavrinningsområdet. Av detta kommer 

cirka 96 m3 från vägar inom allmän platsmark och 327 m3 från kvartersmark. Den östra 

delen av det södra området kan avledas till infiltrationsstråket längs den norrgående 

huvudvägen, område markerat med gult i figur 7.7. Dagvattnet från några av de befintliga 

fastigheter i väster avleds direkt ned till Lindholmsvägen vilket sker i nuläget.   

 

Figur 7.8: Förslag till hantering av dagvatten från kvartersmark åt söder. Färg på 

rutan kopplar till markerat område.  

7.4.2 Åt nordost 

Detta delområde består av fristående hus, radhus och vårdboende och visas i figur 7.9. 

Detta område har enligt jordartskartan i figur 3.5 delvis lera under sig vilket gör att vatten 

har svårt att infiltrera i marken. Genom området går också den befintliga bäcken som 

avleder bland annat dagvatten från de uppströms belägna bostadsområdena. Denna bäck 

förslås flyttas något åt öster för att ge möjlighet till bebyggelsen. En föreslagen dragning 

visas i figur 7.9. Där bäcken föreslås mynna finns det utrymme att skapa en yta för rening 

och fördröjning av dagvattnet innan det når Ormstaån. Ytan ligger inom vägreservatet, 

det vil säga; om det blir aktuellt att bygga en väg kommer ytan troligen att att tas i 

anspråk. Ytan som finns tillgänglig i nuläget är cirka 700 m2. Stora delar av 

avrinningsområde nordost kan ledas till dammen. Den totala ytan som kan ledas dit är 9 

och 1 hektar från avrinningsområdena uppströms, den reducerade ytan är beräknad till 3,5 

hektar (10*0,35 -avrinningskoefficient). Av området nordost bedöms 2 ha av den 

reducerade ytan kunna ledas dit. Det ger en total reducerad yta på 5,5 ha. Vid 

dimensionering av dammar brukar man ange att de ska ha en yta motsvarande 1-2 % av 
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den reducerade ytan. Väljer man 1 % av den reducerande ytan blir den våta yta på 

dammen 550 m2. Det åtgår en del ytor runt omkring dammen vilket innebär att den totala 

ytan blir ca 700 m2. Det finns också alternativ att utforma yta som en torrdamm som 

översvämmas vid stora regn. Då området lutar en del hör även utformning som en 

våtmark med översilningsytor till möjligheterna.  

Även om det finns möjlighet att rena delar av dagvattnet nedströms är det viktigt att ändå 

rena och fördröja så mycket vatten som möjligt uppströms.  

Mellan husen längst i nordöst, grönt område, föreslås att ett svackdike anläggas mellan 

husen. Mellan regnen är diket i princip torrt. Eventuellt kan dagvattnet från ledningsnätet 

vid Odonvägen ledas vidare denna väg. Området söder därom kan inte ledas till dammen 

utan får omhändertas i svackdiken. Mellan husen i det nedersta området är det viktigt att 

det finns ett avskärande dike så att vatten inte avrinner ned mot husen nedanför.   

Summerat behöver 445 m3 tas omhand inom delavrinningsområdet. Av detta kommer 

cirka 140 m3 från vägar inom allmän platsmark och 305 m3 från kvartersmark.  

 

Figur 7.9 Förslag till hantering av dagvatten från kvartersmark åt nordost. Färg på 

rutan kopplar till markerat område. 
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7.4.3 Åt norr 

Föreslagen avrinning och hantering av dagvattnet visas i figur 7.10. I infiltrationsstråket 

längs den lokala huvudvägen finns det utrymme för att omhänderta mer dagvatten, 

markerad med grönt.  

För kvarteren åt nordväst, mörkblått, föreslås fördröjning i infiltrationsstråk längs 

vägarna. De fristående husen i det sydvästligaste hörnet föreslås i stort att omhänderta sitt 

eget dagvatten inom den egna tomten och längs med Lindholmsvägen som i nuläget.  

Summerat behöver 479 m3 tas omhand inom delavrinningsområdet. Av detta kommer 

cirka 152 m3 från vägar inom allmän platsmark och 327 m3 från kvartersmark.  

 

 

Figur 7.10. Förslag till hantering av dagvatten från kvartersmark åt norr. Färg på 

rutan kopplar till markerat område.kvarter.  
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8 Slutsatser 

1. Det finns goda förutsättningar att infiltrera dagvattnet i marken, då området 

domineras av moränmark. Dagvattnet från taken kan avledas i öppna utkastare 

för att infiltrera på tomtmark. Om det görs där det är möjligt minskar behovet av 

rening och fördröjning i samlad utformning.  

2. Dagvattnet från vägar kan fördröjas och renas inom vägområdena. Längs de 

lokalhuvudgatorna finns det på flera platser en överkapacitet för att omhänderta 

dagvatten vilket innebär att ytterligare dagvatten kan fördröjas och renas inom 

vägområdena. 

3. Några lokalgator föreslås breddas med cirka 0,5 meter för att möjliggöra 

fördröjning och rening av dagvattnet från vägen.  

4. Omledning av befintlig bäck är nödvändigt samt möjligheten att skapa en 

damm/våtmark för rening och fördröjning av dagvattnet.  

5. När avledningskapaciteten i dagvattensystemet överskrids, vid t.ex. 

hundraårsregn, ska höjdsättningen säkerställa att avledning i första hand sker på 

vägar och grönytor utan att byggnader och annan viktig infrastruktur kommer till 

skada. 

6. Om ett 20 mm regn fördröjs renas dagvattnet i stort tillräckligt för att inte öka 

mängderna förorenande ämnen till Vallentunasjön. Mängden fosfor kan öka 

något.  

9 Fortsatt arbete 

Bäcken genom planområdet i öster och diket i väster bör mätas in för att kunna reservera 

yta genom planområdet för den.  

Den omledning av bäcken som föreslås kan komma att behöva anmälas som 

vattenverksamhet.  
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Svenskt Vatten, 2016. Avledning av dag-, drän- och spillvatten. Publikation P 110. 

Stockholm: Svenskt Vatten.  

Vallentuna kommun 2014, Start-PM exploatering 2014, Stensta-Ormsta omfattande 

Ormsta 1:33 m.fl. 

Vallentuna kommun 2016-05-26 Kompletterande naturvärdesinventering Ormsta Stensta 

1.  

WSP 2015, Stensta-Ormsta, Vallentuna, Naturvärdesbedömning 

10.2 Internet 

StormTac version 17.3.3 se information om programmet på www.stormtac.com 

VISS, Vatteninformationssystem Sverige, www.viss.lansstyrelsen.se  
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StormTac Web v17.3.3

Filnamn: Stensta Ormsta 

Datum: 2017-10-04

Resultatrapport StormTac Web

I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web.

1. Avrinning

1.1 Indata

Avrinningsområden

Volymavrinningskoefficienter 
ᵩ

v och area per markanvändning (ha).

A1 A2 A3 A4 A5

Nuläge 

söderut

Nuläge 

norrut

Utbyggt 

söderut

Utbyggt 

norrut 

diken

Utbyggt 

norrut 

diken + 

damm

Väg 3 

(Lindholmsvägen)
0.85 0.80 0.12 0.11 0.12 0.11 0.11

Villaområde 0.25 0.35 1.9 1.7 0 0 0

Skogsmark 0.050 0.050 3.2 7.6 0 0 0

Hygge 0.050 0.050 0 2.4 0 0 0

Radhusområde 0.32 0.40 0 0 5.0 11.2 11.2

Ängsmark 0.075 0.050 0 0 0 0.53 0.53

Totalt 0.24 0.29 5.2 11.8 5.1 11.8 11.8

Reducerad 

avrinningsyta (hared)
0.73 1.0 1.7 3.7 3.7

Reducerad dim. area 

(hared)
0.92 1.2 2.1 4.6 4.6

Markanvändning ᵩ
v

ᵩ



Rinnsträcka, rinnhastighet och dimensionerande regnvaraktighet

A1 A2 A3 A4 A5

Nuläge 

söderut

Nuläge 

norrut

Utbyggt 

söderut

Utbyggt 

norrut 

diken

Utbyggt 

norrut 

diken + 

damm

Klimatfaktor fc 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Rinnsträcka m 300 300 300 300 300

Rinnhastighet m/s 0.10 0.10 0.50 0.50 0.50

Dim. regnvaraktighet min 50 50 10 10 10

1.2 Utdata

Flöden

A1 A2 A3 A4 A5

Nuläge 

söderut

Nuläge 

norrut

Utbyggt 

söderut

Utbyggt 

norrut 

diken

Utbyggt 

norrut 

diken + 

damm

Tot. avrinning. 

årsmedel
m

3
/år 7800 14000 13000 29000 29000

Tot. avrinning. 

årsmedel
l/s 0.25 0.45 0.42 0.93 0.93

Medelavrinning l/s 2.8 3.6 6.3 14 14

Dim. flöde l/s 60 77 380 830 830

Dim. flöde total 2100 l/s vid Dim. regnvaraktighet 10 min



2. Föroreningstransport

2.1 Utdata

Föroreningsmängder (dagvatten+basflöde) utan rening

Föroreningsmängder (kg/år).

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

A1
Nuläge 

söderut
0.83 9.2 0.040 0.094 0.33 0.0019 0.027 0.031

0.0001

2
220 2.0 0.0019

0.0001

6

A2
Nuläge 

norrut
0.95 16 0.053 0.11 0.37 0.0023 0.032 0.039

0.0001

4
300 2.2 0.0017

0.0001

4

A3
Utbyggt 

söderut
2.7 19 0.12 0.28 0.94 0.0061 0.066 0.082

0.0002

7
510 6.5 0.0060

0.0005

1

A4

Utbyggt 

norrut 

diken

6.0 42 0.27 0.60 2.1 0.014 0.14 0.18
0.0005

3
1100 14 0.013 0.0011

A5

Utbyggt 

norrut 

diken + 

6.0 42 0.27 0.60 2.1 0.014 0.14 0.18
0.0005

3
1100 14 0.013 0.0011

Total

Föroreningshalter (dagvatten+basflöde) utan rening

Föroreningshalter (ug/l). Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade celler visar överskridelse av riktvärde

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

A1
Nuläge 

söderut
110 1200 5.2 12 43 0.25 3.5 4.0 0.015 28000 260 0.24 0.021

A2
Nuläge 

norrut
68 1100 3.8 8.1 26 0.16 2.3 2.8 0.010 21000 160 0.12 0.010



A3
Utbyggt 

söderut
200 1500 9.3 21 71 0.46 5.0 6.2 0.020 38000 500 0.46 0.039

A4

Utbyggt 

norrut 

diken

210 1400 9.3 21 70 0.46 4.8 6.1 0.018 37000 480 0.46 0.039

A5

Utbyggt 

norrut 

diken + 

210 1400 9.3 21 70 0.46 4.8 6.1 0.018 37000 480 0.46 0.039

Total

Riktvärde 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 0.030 40000 400 0.030

3. Transport och flödesutjämning

3.1 Indata

A1 A2 A3 A4 A5

Klimatfaktor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4. Föroreningsreduktion

4.2 Utdata

Reningseffekter (%)

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

A1
Nuläge 

söderut
A2

Nuläge 

norrut

A3

Utbyggt 

söderut 

diken

54 34 78 60 77 85 41 76 48 60 58 80 80

A4

Utbyggt 

norrut 

diken

54 34 78 60 77 85 41 76 48 60 58 80 80

A5
Utbyggt 

norrut 
76 50 91 78 91 92 79 87 72 81 79 94 87



Summa belastning kg/år efter rening

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

A1
Nuläge 

söderut
0.83 9.2 0.040 0.094 0.33 0.0019 0.027 0.031

0.0001

2
220 2.0 0.0019

0.0001

6
A2

Nuläge 

norrut
0.95 16 0.053 0.11 0.37 0.0023 0.032 0.039

0.0001

4
300 2.2 0.0017

0.0001

4

A3
Utbyggt 

söderut
1.2 13 0.027 0.11 0.22 0.00092 0.039 0.019

0.0001

4
200 2.8 0.0012

0.0001

0

A4

Utbyggt 

norrut 

diken

2.8 28 0.059 0.24 0.48 0.0020 0.084 0.043
0.0002

8
440 6.0 0.0027

0.0002

3

A5

Utbyggt 

norrut 

diken + 

1.4 21 0.026 0.13 0.19 0.0011 0.030 0.023
0.0001

5
210 2.9

0.0007

5

0.0001

5

Total

Summa föroreningshalt ug/l efter rening

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

A1
Nuläge 

söderut
110 1200 5.2 12 43 0.25 3.5 4.0 0.015 28000 260 0.24 0.021

A2
Nuläge 

norrut
68 1100 3.8 8.1 26 0.16 2.3 2.8 0.010 21000 160 0.12 0.010

A3

Utbyggt 

söderut 

diken

94 970 2.0 8.4 17 0.070 2.9 1.5 0.011 15000 210 0.091 0.0077

A4

Utbyggt 

norrut 

diken

94 940 2.0 8.3 17 0.070 2.9 1.5 0.0095 15000 200 0.091 0.0077

A5

Utbyggt 

norrut 

diken + 

49 710 0.87 4.6 6.6 0.038 1.0 0.80 0.0051 7000 100 0.026 0.0050

Total

Riktvärde 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 0.030 40000 400 0.030
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