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1 Planerad verksamhet

Sörab planerar att inom fastigheten Vallentuna-Mörby 1 :1 12 anlägga en
återvinningscentralför mottagning av hushållens grovavfall, återvinningsmaterial,
vitvaror, elavfall m m. Hela verksamhetsytan asfalteras och dagvattnet planeras att
avledas till gemensam behandling före utlopp mot det kommunala
dagvattensystemet i korsningen BanvägenÆeknikvägen.
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Dagvattenhantering

Uppsamling av dagvatten

Markytan inom området sluttar svagt mot öster varför uppsamlingssystemets
lågpunkt förläggs lill fastighetens östra sida. Ledningssystemet utformas för att
dagvatten från hela området ska kunna ledas med självfall till ett mindre
utjäm n i ngsm ag asin före p lane rad oljeavski ljare.

Anslutning till dot kommunala dagvattennätet planeras ske i en befintlig brunn i

korsningen Banvägen/Teknikvägen. Uppgift om nivå på vattengången
anslutningspunkten saknas. I höjdsättningen av föreslaget system ansätts
vattengången i anslutningspunkten till +12,80 m, baserat på en angiven höjd ca 100
meter uppströms (+13,70 m) och att vägen faller ca 1 meter på sträckan till
föreslagen anslutningspunkt. Dagvattenledningen mynnar i Ormstabäcken ca 30
meter öster om Banvägen, ca 2 km uppströms Vallentunasjön som ingår i

Oxundaåns avrin ningsområde.

På anläggningen läggs två parallella dagvattenledningar i anläggningens
längdriktning, kopplade till två tvärgående ledningar i fastighetens västra del.
Ledningsdimensioner (ca 160 - 315 mm i olika delar av systemet) och lutning
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2.2

bestäms i detaljprojekteringen. Målsättningen är att ledningarna ska vara
självrensande. Bedömd minímilutning 4-5 promille mot utjämningsmagasinet. På
ledningarna anordnas med jämna mellanrum gallerbrunnar med visst sandfång och
vattenlås för att så tidigt som möjligt kunna fånga upp eventuellt spill och även
undvika att sand/grus förs vidare i systemet. Asfaltytan läggs med viss förhöjning i

ytterkant och ges lämplig lutning mot brunnarna för att undvika risk för okontrollerad
avrinning och stående vatten pâ ytorna.

Ledningar läggs minst 0,6 m under färdig asfaltyta för att klara planerat marktryck.

Med dessa förutsättningar bedöms att färdig yta bör ges en nivå på ca +14,5 m
(höjdsättning sker i detaljprojekteringen).

Principförläggning av ledningar och föreslagna nivåer framgår av bilagd
ledningsplan (översiktlig).

Behandlingsystem, dimensloner¡ng

Uppsamlat dagvatten föreslås samlas i ett utjämningsmagasin före avledning via
flödesregulator och en oljeavskiljare klass 1 (max utsläpp 5 mg olja/liter).
Utjämningsmagasinet förläggs igrönytan direkt öster om verksamhetsytan. På
grund av utrymmesbrist föreslås att magasinsvolymen skapas med täckta
dagvattenkassetter under markytan. Kassetterna kopplas samman och förses med
inspektionsbrunnar för lätt åtkomst, t ex föl tillsyn, spolning och slamsugning.
Alternativet makadammagasin kräver ca 3 gånger så stor yta, vilket skulle innebära
att magasinet delvis måste förläggas under verksamhetsytorna (mindre lämpligt
med hänsyn till skötsel,lillsyn etc).

För dimensionering av utjämningsmagasin och oljeavskiljare har beräkningar gjorts
för olika regn-intensiteter (1-årsregn till 1OO-årsregn), se nedan. Uppsamlingsyta för
dagvatten har satts till ca 6 700 m2. Avrinningsfaktor 0,81 (i huvudsak asfalts¡or).
Beroende på återkomsttid för regn har en klimatfaktor 1,2 till 1,4 ansatts.
Beräkningarna följer normerna i Svenskt Vattens Publikation Pl 10.

Regn,
återkomsttid (år)

Magasinsbehov (mo) vid olika kapacitet pà

klass 1 oljeavsklllare (3, 6 resp 10 l/s)

KA3 KA6 KAlO

1 80 60 50

2 110 80 70

5 160 120 100

10 230 170 140

20 310 240 200

50 520 400 320

100 800 600 500
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Beroende på det begränsade utrymmet för magasin föreslås att anläggningen
utformas med ett magasin med en effektiv volym på ca l60 ms (plus ca 10 m3 i

ledningssystemet) och att oljeavskiljaren dimensioneras för ett maxJlöde på 6
liter/sekund. Anläggningen skulle därmed klara ett 1O-årsregn utan att överbelastas
och brädda, vilket bedöms som en rimlig skyddsnivå med hänsyn till att förorenings-
belastningen förväntas bli låg från aktuella ytor eftersom avfallet i huvudsak
kommer att förvaras i containrar eller under tak.

Genom föreslagen utformning av behandlingsystemet för dagvatten (utjämning och
oljeavskiljare klass 1 dimensionerade för 10-årsförhållanden) bedöms att kraven i

komrnunens dagvattenpolicy kommer att kunna efterlevas.

Skydd vid överbelastning eller olycka/haveri

En by-pass-funktion gör att avskild olja inte riskerar att spolas ut vid extrem-flöden. I

dessa situationer passerar dagvattnet avskiljaren via bräddavlopp och vidare till
recipienten via ledningssystemet eller vid mycket höga flöden via vägdiket.
Erfarenhetsmässigt kommer huvuddelen av föroreningarna i dessa fall med "first
flush" och fångas upp av avskiljaren, medan föroreningsbelastningen med det
dagvatten som riskerar att brädda är betydligt mindre.

Avstängningsmöjligheter kommer att finnas på in- och utgående ledning till
magasinet för att vid haverier/olyckstillbud kunna stoppa eventuellt föroreningsflöde
redan i ledningssystemet eller i magasinet. Genom att stoppa föroreningarna i

ledningssystemet kan mängden förorenat vatten begränsas betydligt.

Egenkontroll

För avskiljaren kommer att finnas en driftinstruktion utformad efter anvisningar från
leverantören och i enlighet med Sörabs allmänna rutiner för egenkontroll. Bl a
kommer nedanstående punkter att ingå:

- Daglig tillsyn av dagvattenbrunnar och rensning av gallerinloppen vid behov,

- Sand- och grusfång i brunnarna ska sugas rent minst en gång per år,

- Kontroll av oljenivå i avskiljaren görs manuellt minst en gång per månad eller
övervakas via nivålarm,

- Oljeavskiljaren ska tömmas på olja och slam sker minst en gång per år,
oberoende av belastning,

- Kontroll av vattenkvaliteten etter avskiljaren föreslås ske två gånger per år
och omfatta bl a oljehalt (oljeindex), metaller, kväve- och fosfortraktioner och
klorider. En gång per år undersöks även vattnets innehåll av PAH.

s (sl

c rus€ rs\user\dropbox\sorab\yåll øn tuna âvcva pport t t*ouu*i 
f B;l 

g:JJli g fi,qffpJn


