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1 Inledning 

Bjerking har på uppdrag av Sambostäder tagit fram en dagvattenutredning i syfte att 

klargöra dagvattensituationen före och efter exploatering. Dagvattenutredningen utgår 

från checklistor framtagna av Roslagsvatten samt dagvattenpolicy från Oxunda 

vattensamverkan. I utredningen har flödes, - och föroreningsberäkningar utgått från att 

områdets yta uppgår till ca 0,33 ha. Ytor gällande tak - och parkering utgår från 

framtagna illustrationer.  

 

I figur nedan framgår områdets lokalisering. 

 
Figur 1 Översiktskarta med utredningsområde markerat med rött. 

  

Utredningsområde 
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2 Tillrinnande vatten som påverkar utredningsområdet 

Utifrån topografiska data samt platsbesök konstereas att vatten tillrinner från söder och 

öster mot utredningsområdet. I figur nedan har bedömda avrinningsområden, närmast 

utredningsområdet, markerats.  

 

 

Figur 2. Tillrinningsområde med tillrinning mot utredningsområdet (blå fält avser 

tillrinningsområden). 

  

Tillrinningsområde 

Befintligt dike 
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3 In och utströmningsområden 

3.1 Yt, - och grundvatten 

Tillrinnande ytvatten sjunker normalt ner i mulljord och ängsytor. Vid överskott eller 

tjälade förhållanden sker ytavrinning i markens lutning, d.v.s. ner mot Stockholmsvägen. I 

anslutning till utredningsområdet finns ett dike som avbördar ytvattnet mot 

Stockholmsvägen och vidare i befintliga vägdiken.  

Grundvattnets trycknivå är inte kontrollerad. Uppskattningsvis ligger grundvattenytan i 

nivå med markytan i de lägre partierna i den nordvästra delen av området. 

I figur nedan framgår tänkbara flödesriktningar till och från området. Genom 

utredningsområdet finns idag ett dike som avvattnas mot vägdike som sträcker sig längs 

Stockholmsvägen. 

 

Figur 3. In och utströmningsområden, blå pilar anger vattnets rinnriktning (LE-lera). 
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4 Geologiska förhållanden 

Den utförda karteringen är utförd av fältgeotekniker från Bjerking AB på plats. Karteringen 

utfördes med s.k. geologssond och okulär bedömning som resulterat i en karta som grovt 

visar gränser mellan fastjord (sand, grus och morän) och lösjord (lera, silt, gyttja). Även 

berg i dagen framgår. Jämfört med geologiska kartan från SGU, är denna kartering mer 

noggrann.  

Den utförda karteringen visar att marken inom utredningsområdet utgörs av lera vilket 

innebär svårigheter att infiltrera vatten lokalt. Utredningsområdets sydöstra del gränsar 

mot markområde med morän (blå markering). 

 

Figur 4. Områdets geologiska förhållanden (utredningsområde markerad med röd linje, Le-Lera). 

 

I ett senare skede utförs mer detaljerade undersökningar. Undersökningarna kommer att 

verifiera den utförda karteringen och kompletteras med sondering och provtagning som 

underlag för projektering. Grundvattenytans nivå kommer att bestämmas i detta skede.  

Utredningsområde 
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5 Förutsättningar för LOD 

I den översiktliga geotekniska utredningen framgår att utredningsområdet i huvudsak är 

lokaliserat på lera vilket innebär att vatten ej kan infiltreras naturligt. Överskottsvatten 

avleds idag från området mot vägdike längs Stockholmsvägen. 

6 Eventuella markavvattningsföretag 

Nedströms utredningsområdet finns Bällsta torrläggningsföretag vilket är inaktivt. 
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7 Recipient 

Det aktuella utredningsområdet är beläget öster om vattenförekomsten Vallentunasjön. 

Bedömningen är att dagvatten från omgivande bebyggelse idag avleds till denna 

recipient. Det aktuella området är inte belägen inom skyddszon för vattentäkt. 

 

Figur 5. Områdets lokalisering i förhållande till recipienten Vallentunasjön. 

 

7.1 Ekologisk status 

Den ekologiska statusen i recipienten är idag otillfredsställande med avseende på 

växtplankton och näringsämnespåverkan. 

Kvalitetskrav 

Vattenförekomsten skall uppnå god ekologisk status år 2027. 

Förbättringsbehov 

Tillförseln av näringsämnen till recipienten skall minska med 52 %. Detta 

förbättringsbehov avser alla verksamheter belägna inom Vallentunasjöns 

tillrinningsområde. 

 

7.2 Kemisk status 

Den kemiska statusen i recipienten har klassificerats som ”uppnår ej god kemisk 

ytvattenstatus” med avseende på kvicksilver, polybromerade difenyletrar (PBDE) och 

PFOS. 

Kvalitetskrav 

Vattenförekomsten skall uppnå god kemiskytvattenstatus år 2027. För Bromerad 

difenyleter och Kvicksilver och kvicksilverföreningar finns ett undantag 

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA93805689
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA93805689
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA93805689
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Förbättringsbehov 

Halten PFOS i recipienten skall minska till 11 µg/kg våtvikt. 

 

Bedömningen är att den planerade exploateringen inte kommer att bidra till att den 

kemiska statusen försämras för dessa parametrar. 
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8 Översvämningsrisk 

I det underlag som levererats av Vallentuna kommun framgår att områdets västra delar 

kan komma att översvämmas i samband med ett 100-årsregn. Dagvatten från området 

samlas idag i på yta som underlagras av lera öster om vägdiket. 

 

Figur 6. Översvämningsrisker i samband med ett 100-åresregn. 

 

I syfte att minska risken för att skyfallsregn påverkar den tillkommande bebyggelsen är 

det av stor vikt att marken höjdsätts så att dagvatten avrinner mot grönområde söder om 

utredningsområdet (blå markering).  

 I samband med projektering kommer marken att höjdsättas så att underkant byggnader 

ligger 300 mm över Stockholmsvägen. Tillrinnande regn från befintligt bostadsområde 

öster om utredningsområdet leds till samma översvämningsområde.  

  

Översvämningsområde 
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8.1 Flödesberäkningar 

 
I tabell nedan redovisas framräknade dagvattenflöden före exploatering före regn med 
återkomsttid på 5, 20 och 100 år och med en rinntid på 10 minuter. Rinntiden 10 minuter 
anges normalt när rinnsträckan underskrider 500 meter. 
 
Tabell 1. Beräknade dagvattenflöden vid ett 5, 20 och 100 årsregn före exploatering. 

        5 år 20 år 100 år 

Före exploatering Yta 
Avr. Red 

area 

Regn Flöde Regn Flöde 
 

Regn  
 

Flöde 
 

Koeff int (dim) int (dim) int (dim) 

  (ha)   (ha) (l/s ha) (l/s) (l/s ha) (l/s) (l/s/ha)  (l/s) 

Skogs- och 
Ängsmark  

0,33 0,075 0,025 181 4,5 287 7 
487 12,1 

Summa 0,33   0,025   ~ 4,5   ~ 7  ~ 12 

 
I tabell nedan redovisas framräknade dagvattenflöden efter exploatering för regn med 
återkomsttid på 5, 20 och 100 år med en rinntid på 10 minuter. 
 
Tabell 2. Beräknade dagvattenflöden vid ett 5, 20 och 100 årsregn med klimatfaktor 1,25 efter 
exploatering. 

        5 år 20 år 100 år 

Efter exploatering Yta 

 
Avr.* 

 
Red 
area 

 
Regn 

 
Q 

 
Regn 

 
Q 

 
Regn  

 
Q 

Koeff int (dim) int (dim) int (dim) 

  (ha)   (ha) (l/s ha) (l/s) (l/s ha) (l/s) (l/s/ha (l/s) 

Grönyta 0,20 0,1 0,02 181 4,5 287 7 487 12,1 

Parkering (armerat 
gräs) 

0,02 0,3 0,006 181 1,3 287 2,2 487 1,2 

Lokalgata 0,01 0,8 0,008 181 1,8 287 2,9 487 4,9 

Takyta 0,1 0,9 0,09 181 20 287 32 487 55 

Summa 0,33   ~0,12   ~28   ~44  ~73 

*Avrinningskoefficienter är hämtade från svensk vattens publikation P110 och Stormtac 

web. 

9 Fördröjningsbehov 

Exploateringen innebär att dagvattenflödet från området ökar. Mot bakgrund av detta 

erfordras åtgärder för att minska flöde och belastning på Va-nätet. Fördröjningsbehovet 

avser dagvatten som uppkommer vid ett 20-årsregn och magasinen dimensioneras 

utifrån detta. 
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10 Dagvattenföroreningar 

10.1 Beräkningar före och efter exploatering 

Dagvattnets föroreningsinnehåll har en direkt koppling till typ av delavrinningsområden. 

Beräkningarna utgår från dagens marktyp som har definierats som skogs- och ängsmark. 

Röda siffror anger halter och mängder som ökar efter exploatering. 

Tabell 3. Föroreningsberäkningar före och efter exploatering. 

*Riktvärden hämtade från miljöförvaltningen, Göteborgs stad (Roslagsvatten). 

 
I beräkningarna konstateras att föroreningstransporten ökar för samtliga parametrar efter 
exploatering, bidragande faktor är ändrad markanvändning från skogs- och ängsmark till 
bostadsändamål. Utifrån ovanstående erfordras reningsåtgärder innan dagvattnet kan 
släppas till va-nätet. Reningsåtgärderna redovisas under kapitel 11. 

 

 

  

 
                     Halter Mängder 

 

 Riktvärde* Halter före 
expl. 

Halter efter 
expl. 

Mängder 
före expl. 

Mängder 
efter expl.  

Ämne Enhet (halter) (halter) (halter) (kg/år) (kg/år) 

Arsenik µg/l 15 4,1 3,4 0,0021 0,0025 

Fosfor   µg/l 50 74 94 0,0038 0,069 

Kväve  mg/l 1,25 0,8 1,3 0,41 0,96 

Bly   µg/l 14 2,5 1,7 0,0013 0,0013 

Koppar µg/l 10 7,4 7,5 0,0038 0,0055 

Zink  µg/l 30 17 20 0,0085 0,015 

Kadmium  µg/l 0,4 0,13 0,077 0,000066 0,000056 

Krom  µg/l 15 1,5 2,3 0,00079 0,0017 

Nickel  µg/l 40 2,1 3,4 0,0011 0,0025 

Kvick-
silver 

µg/l 
0,05 0,0052 0,033 0,0000027 0,000024 

Susp. 
ämnen  

mg/l 
25 15 11 7,6 8,3 

Olja  mg/l 1 0,13 0,11 0,066 0,077 
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11 Förslag på åtgärder för rening, fördröjning och bortledning av 
dagvatten 

Regnvatten leds idag över det aktuella området, mot vägdike, från höjdpartier i öster. 

Det befintliga diket som sträcker sig genom området flyttas så att tillrinnande vatten 

samlas och leds vidare till vägdike längs Stockholmsvägen. I syfte att uppnå rening och 

fördröjning föreslås att dagvatten från utredningsområde renas i grönytor, 

makadammagasin och växtbäddar. Makadammagasinets effektiva volym (porvolym 30 

%) skall uppgå till 90 m3 och förläggs enligt bild nedan. Dagvatten från takytor leds till 

makadammagasinet. Växtbäddarna placeras så att dagvatten från parkeringsytor och 

lokalgata leds via gräsarmerade plattor till bäddarna. Växtbäddarnas volym, vid 

parkeringsytor, skall uppgå till 20 m3 (5 m3 västra parkering och 15 m3 östra 

parkeringsytan). Väster om byggnaderna (grönmarkerat område) anläggs växtbäddar för 

omhändertagande av dagvatten från dess hårdgjorda ytor. Dessa växtbäddars totalvolym 

skall uppgå till 10 m3. Det avskärande diket anläggs som ett krossdike reduktion av 

föroreningar och flöde. 

Efter det att dagvatten renats och fördröjts i de föreslagna magasinen leds vatten vidare i 

nyförlagda dagvattenledningar som ansluts till de befintliga ledningarna väster om 

Stockholmsvägen. Makadammagasinets och växtbäddarnas slutliga placering väljs i 

samband med detaljprojekteringen. De föreslagna dagvattenlösningarna utförs inom 

utredningsområdet. 

 

 

Figur 7. Förslag på placering av avskärande dike, växtbäddar och makadammagasin. 

Avskärande dike 

Placering 
makadammagasin 
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11.1 Beräkningar efter exploatering med reningsåtgärder 

I beräkningar nedan, efter exploatering, har delavrinningsområde flerfamiljshus med 

växtbäddar används. Röda siffror anger halter och mängder som ökar efter exploatering. 

 

Tabell 4. Föroreningsberäkningar efter rening i makadammagasin, växtbädd, krossdike och 

grönytor. 

*Riktvärde hämtade från miljöförvaltningen, Göteborgs stad (Roslagsvatten). 

I beräkningarna framgår att föroreningar i dagvattnet minskar efter rening i 

makadammagasin, växtbäddar, krossdike och grönytor. Vad gäller mängden kvicksilver 

kan en marginell ökning konstateras. I Stormtac anges parametern inneha låg säkerhet i 

anledning av få referensvärden. 

  

                              Halter                       Mängder 

 

 Rikt-

värde* 

Halter före 

expl. 

Halter efter 

expl.  

Halter efter 

rening 

Mängder 

före expl. 

Mängder 

efter expl. 

Mängder 

efter 

rening 

Ämne Enhet (halter) (halter) (halter) (halter) (kg/år) (kg/år) (kg/år) 

Arsenik µg/l 15 4,1 3,4 0,35 0,0019 0,0026 0,00026 

Fosfor  µg/l 50 140 94 30 0,063 0,071 0,023 

Kväve  mg/l 1,25 0,77 1,3 0,3 0,35 0,98 0,23 

Bly   µg/l 14 2,5 1,7 0,10 0,0011 0,0013 0,000075 

Koppar µg/l 10 8,4 6,9 1,8 0,0038 0,0052 0,0014 

Zink   µg/l 30 20 19 5,0 0,0092 0,015 0,0038 

Kadmium µg/l 0,4 0,14 0,072 0,020 0,000065 0,000054 0,000015 

Krom   µg/l 15 1,9 2,2 0,11 0,00085 0,0017 0,000084 

Nickel  µg/l 40 1,5 3,4 0,80 0,00069 0,0026 0,00060 

Kvick-

silver   

µg/l 
0,05 0,0047 0,034 0,0030 0,0000021 0,000024 0,0000023 

Susp. 

ämnen  

mg/l 
25 15 11 3 6,8 7,9 2,3 

Olja  mg/l 1 0,14 0,10 0,1 0,065 0,076 0,075 
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12 Bortledning av kommunens dagvattenledning intill Bällsta 2:158 
för anslutning till befintlig dagvattenledning 

Dagvatten från befintligt bostadsområde i öster leds idag in i det aktuella 

utredningsområdet vilket innebär att risken för översvämning ökar (se figur 6). I samband 

med exploatering är det av stor vikt att ett avskärande dike anläggs så att regnvatten kan 

ledas förbi det aktuella utredningsområdet. När diket går fullt breddas vatten mot 

grönområdet i sydväst. Söder om utredningsområdet finns ett dike som avbördar 

ytvattnet under Stockholmsvägen. 

 

 
Figur 8. Visar kommunens VA- och dagvattenledningar i koppling till planområdet. 
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13 Höjdsättning 

Höjdsättning av ett planområde syftar till att säkra bebyggelsen mot översvämningar 
vilket bl.a. innebär att gator anläggs så att avrinning sker från byggnaden mot gata så att 
dagvatten, vid skyfall, kan avrinna mot grönytan i söder. 

14 Sammanfattning 

Tillrinning mot utredningsområdet sker i dag från öster. Regnvatten leds över området 

och ansamlas i, och omkring, det vägdike som sträcker sig längs Stockholmsvägen. I en 

tidig geologisk bedömning konstateras att delar av området underlagras av lera.  

I syfte att minska risk för skada på byggnader är det av stor vikt att tillrinnande vatten 

samlas i avskärande diken vilket skapar förutsättning för att vatten, kontrollerat, kan ledas 

från området och vidare till vägdiket. 

I syfte att sänka flöde och föroreningstransport från utredningsområdet anläggs ett 

makadammagasin om 90 m3 samt växtbäddar om totalt 30 m3. Vid fastighetsgräns 

anläggs ett avskärande dike som förses med makadam i syfte att minska flöde och 

föroreningar. 

 

Efter det att dagvattnet passerat de föreslagna dagvattenlösningarna reduceras det 

momentana flödet till dagens nivå. 

 

Bjerking AB 

 

Jan-Henrik Eriksson 

Telefon 073-651 16 82 

jan-henrik.eriksson@bjerking.se 

 

 


