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Komplettering av anmälan

Vallentuna returpark, Vallentuna-Mörby 1:112 samt del av l:103, Vallentuna
kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun har förelagt SORAB att
komplettera inlämnad anmälan på tre punkter. Nedan lämnas begärda
kompletteringar under respektive punkt.

1 . Visa med beräkni ngar att vattenstatusen i reci pienten Vallentu nasjön
inte försämras ev projektet.

Komplettering: Vattenkvaliteten i Vallentunasjön följs löpande inom ramen för ett
särskilt övervakningsprogram. Resultat och bedömningar redovisas årligen (senast i

Naturvatten i Roslagen AB, Vattenkvalitet och plankton iVallentunasjön 2016).

Vallentunasjöns ekologiska status är klassad som "otillfredsställande" och den
kemiska statusen klassas som "god ytvattenstatus".

Tabell 1. Ekologisk status och kemisk ytvattenstatus Delområde 61 Norrström - Oxundaån,

inklvattenförekomsten Vallentunasjön (Vattenmyndigheten Norra Östersjön,

M iljökva I itetsn orm e r, 2009).
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Vallentunasjön är en mycket näringsrik slättsjö med litet siktdjup. Arbete pågår med
syfte att förbättra sjöns ekologiska status. I detta arbete ingår bl a att minska
tillförseln av näringsämnena fosfor och kväve. Den viktigaste källan för tillförsel av
näringsämnen är urlakning från åkermark inom avrinningsområdet uppströms.

I tabell 2 redovisas tillförseln av fosfor och kväve i kg/år via sjöns huvudsakliga
tillopp (Ormstaån och Karbyån) under 2015 och 2016.
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Tabelf 2. Tillförselav näringsämnen tillVallentunasjön 2015 och 2016 (Naturvatten i
Roslagen AB, Vattenkvalitet i Vallentunasjön 2015 resp 2016)
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Från planerad AVC Vallentuna bedöms att halterna i dagvattnet från verksamheten
blir jämforbara med beräknade halter för en motsverande AVC, som planeras i

Danderyds kommun. Halterna har beräknats med StormTac v17.3.2 (Tyréns, 2017).
I tabellen nedan görs också en jämförelse med den nivå som föreslagits som
riktvärden för utsläpp till dagvatten av verksamhetsutövare av Riktvärdesgruppen
inom det Regionala dagvattennätverket i Stockholms län (Regionplane- och
trafikkontoret, F örsl ag til I Riktv ärde n för d agv atten utsl äpp, 2009).

Tabell 3. Beräknade halter i dagvatten från AVC jämförda med riktvärden (årsmedelhalt) för

dagvattenutsläpp från verksamhetsutövare föreslagna av Regionplane- och trafikkontoret, (Förslag till

Riktvärden för och AVC 201
Amne enhet Beräknad halt i dagvatten

från AVC-verksamheten
Förslag till riktvärde,
verksamhetsutövare (3VU)

Fosfor uo/l 180 250

Kväve mo/l 1.7 3,5

BIV uq/l 16 15

Koppar uq/l 26 40

Zink uq/l 150 150

Kadmium uo/l 0,48 0,5

Krom uo/l 8.9 25

Nickel uo/l 20 30

Kvicksilver uo/l 0,037 0.1

Susp (SS) mq/l 83 100

Olieindex mq/l 2.3 1,0

Benso(a)ovren ( uo/l 0.077 0,1

I tabell4 redovisas beräknad tillförsel av näringsämnen tillVallentunasjön 2015-
2016 (Naturuatten i Roslagen, 2Un. Med en antagen årsnederbörd av 600 mm
(mv 558 mm för perioden 1961-90, SMHI) och en kvalitet på dagvattnet från AVC ¡

nivå med beräknade värden på avrinning från en AVC skulle fosfortillskottet från
AVC Vallentuna (area 6 700 m2, avrinnings-faktor för asfaltsytor ca 0,81) teoretiskt
bli ca 0,6 kg vilket motsvarar ca 0,2 % av årsbelastningen fosfor till sjön under
201512016. För kväve skulle bidraget från AVC, beräknat på samma sätt bli ca 5 kg,
motsvarande 0,1 % av årsbelastningen kväve tillVallentunasjön 201512016.
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Tabell4. Beräkning av årsutsläpp från planerad AVC vid beräknade halter idagvattnet.
Jämförelse med s belastn AV en tillVallentun

Area

Nederbörd

Avr faktor
Beräknad
avrinning ÄVC

6700 mz

0,6 m per år

0,81 asfaltytor

3256,2 m3 avr/âr

Tillskottet av näringsämnen från en kommande AVC skulle inte påverka Vallentuna-
sjöns ekologiska status.

Den kemiska statusen hos Vallentunasjön är klassad som "God kemisk
ytvattenstatus" (Vaffenmyndigheten Nona Östersjön, Miljökvalitetsnormer, 2009)

Beräkningar av teoretisk påverkan på vattenkvaliteten vid utgående metallhalter i

avrinningen från en ny AVC enligt förslaget till riktvärden visar att tillskottet inte
skulle påverka statusbedömningen. Metallhalterna ligger i samtliga fall långt under
gällande miljökvalitetsnormer, både med och utan en tillkommande AVC.

Tabell 5. Beräkning av inverkan på metallhalter iVallentunasjön vid etablering av AVC
Vallentuna.

Avrinning Vallentunasjön O,L8 m3/s årsmedelvärde ut via Hagbyån

Avrinning Vallentunasjön 567648O m3/àr årsmedelvärde ut via Hagbyån

Andel från ny ÅVC 0,06 % av flödet genom V-tunasjön

Anm. Underlagsdata från rapporter från Naturvatten i Roslagen AB 2016 beträffande vattenkvalitet och miljögifter
i Vallentu nasjön/Oxu ndaåns vattensystem

Sammantaget visar utforda beräkningar att dagvattnet från etablering av en ny
AVC med föreslagen utformning inte kommer att forsämra Vallentunasjöns
nuvarande vattenstatus. I anmälan föreslagna skyddsåtgärder, uppsamling av
dagvatten, flödesutjämning och oljeavskiljning bidrar med ytterligare säkerhet mot
negativ påverkan på Vallentunasjöns vattenstatus.

Ämne enhet Beräknad halt ¡

dagvatten från Avc-
vefksamheten

Max åfsut.
släpp ny
Avc

Ärsutsl¿lpp t¡ll v-
tunas¡ön 2016

Ärsutsläpp t¡ll v-
tunas¡ön 2015

Beräknad andel
från ny Avc t %

Fosfor uell 180 0,59 kelâr 283 444 0,16

Kväve ueJl 1700 5,54 ke/âr 614t 10s76 0,07

Blv ueJl 16 0,05 ke/âr

Koppar uell 26 0,08 kelâr
Zink uell 150 0,49 kelâr
Kadmium uP,/l 0,48 0,002 ks./âr

Krom uell 8,9 0,03 ke./âr

Nickel uell 20 o.o7 kelàr
Kvicksilver ueJl 0,037 0,0001 ke/âr

Susp (SS) us.ll 83000 270,26 ke/âr

Olieindex ueJl 2,3 0,01 ke/âr
Benso(a)pyren uell 0,077 0,0003 kelâr

Amne
Beräknad halt i
dagvatten från ÅvC-

uerksamheten
MKN

Halter ¡ V-tunesjön
2016 (ett prov)

Anm
Beräknad halt i
Vallentunashön med

tillskott från ÅVc

cd ue/l o,48 0,08 o,oo2 0,002

Pb u8/l 16 7,2 0,01 0,019

N¡ uc/l 20 4 7 ca 1,011

As ucll 0.83 0.6 ca 0,600

Zn ucll 150 20 5 löst 5,083

Zn ue/l 5,5 7,3 bioti I leä neliat

Cu uell 26 t2 1,2 löst t,2L4
Cu uell 0,5 0,06 biotilleä nelist

U uell o,L7 10 ca
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2. Beskriv pl anerad h anteri ng av eventuellt b randsl äckni ngsvatten oc h
möjligheten att samla upp detta.

Kommentarer: Brandsläckningsvatten kommer att kunna samlas upp inom
anläggningen och kontrolleras före beslut om omhändertagande. Separeringen från
uppsamlat dagvatten kan göras i tre nivåer, beroende på omfattningen av insatsen.

- Nivå 1 - Ventil mot utjämningsmagasin stängs, berörda gallerbrunnar proppas

i markytan med "tätting" eller med uppblåsbar propp i utloppet från brunnen.
Släckvattnet samlas i lågpunkt på asfaltyta och/eller i del av
ledningssystemet. Pumpning kan ske till tank (permanent och/eller mobil) för
kontroll och beslut om omhändertagande.

- Nivå 2 - Ventil mot utjämningsmagasinet stängs, hela ledningssystemet plus

viss dämning i lågpunkter utnyttjas som tillfällig magasinering tillsammans
med överpumpning tilltank (permanent och/eller mobil).

- Nivå 3 - Ventil ut från utlämningsmagasinet stängs. Tillgänglig kapacitet i

magasinet, ledningssystemet och lågpunkter på anläggningen utnyttjas som
buffert.

3.Beskriv vilka bullerdämpande àtgärder som planeras för att närliggande
bostäder som redan i dagsläget har boende som klagar pà höga
ljudniväer fràn trafik inte ska fà höga ljudniväer.

Kommentar: Den bullerkartläggning som gjorts visar att bullerriktvärdena för
bostäder kommer att kunna innehållas. De bullerdämpande åtgärder som SÖRAB
kommer att vidta innebär att ingen komprimering av material (vilket vanligtvis görs

med hjullastare) kommer att göras under kvällar och helger. Hjullastaren kommer
kvällar och helger endast att utnyttjas för rangering av containers.

Sammanställt av

Eric Rönnols
Rönnols Miljökonsult AB
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