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Sammanfattning 

På uppdrag av Håbo kommun har Norconsult AB upprättat en dagvattenutredning för Bålsta 

logistikområde kvarter 5 och 6. Planområdet ligger ca 3 km väster om Bålsta centrum och utgörs i 

dagsläget av skogsmark. 

 

Stora delar av dagvattnet inom området tas upp av växtlighet eller infiltreras ner i marken. Det finns 

två huvudstråk inom planområdet där dagvatten avrinner till ett dike som ligger söder om planområdet. 

Diket avleder dagvattnet vidare till recipienten Mälaren-Prästfjärden. 

 

I framtiden planeras planområdet utgöras av ett logistikområde samt ett naturmarksområde. Efter 

exploateringen beräknas dagvattenflödet att öka och dagvatten behöver därför fördröjas. Det är ännu 

inte bestämt hur stor andel av logistikområdet som kommer bestå av hårdgjorda ytor, 

flödesberäkningar samt beräkningar av erforderliga fördröjningsvolymer har därför utförts för tre olika 

hårdgörningsgrader, 70 %, 80 % och 90 %. Den erforderliga fördröjningsvolymen beräknades att ligga 

inom intervallet 4114–5232 m3.  

 

En dagvattendamm föreslås anläggas i planområdets västra del för att fördröja och rena dagvattnen 

från logistikområdet. Dagvattnet avleds sedan till diket som ligger söder om planområdet och vidare till 

recipienten. Dammen föreslås innehålla en eller flera våtmarkspartier för att uppnå en högre 

reningseffekt. Tre diken föreslås anläggas, ett som avleder dagvatten från logistikområdets östra del 

till dagvattendammen, ett som avleder dagvattnet från dammen till det befintliga diket söder om 

planområdet samt ett avskärande dike som omhändertar dagvatten som avrinner till planområdet från 

omkringliggande mark. Det naturliga rinnstråk som i dagsläget avleder dagvatten till diket som ligger 

söder om planområdet föreslås bevaras för att omhänderta dagvatten från naturmarken. För att öka 

reningen av dagvattnet inom logistikområdet föreslås takdagvatten även renas i växtbäddar. 

 

För samtliga hårdgörningsgrader beräknas föroreningskoncentrationerna inte öka för något ämne med 

undantag för fosfor. Föroreningsmängderna beräknas öka för ämnena fosfor, kväve, koppar och zink 

för samtliga hårdgörningsgrader. Även nickel beräknas öka för en hårdgörningsgraden på 90 %. 

Ökningen av föroreningar beror på att naturmark bebyggs och på grund av att dagvattenflödet ökar 

vilket gör att en större mängd föroreningar avrinner från marken. För att ha kontroll över 

föroreningsbelastningen föreslås kontinuerliga mätningar utföras på det renade dagvattnet. 

Möjligheten att tillägga ytterligare reningssteg föreslås utredas efter att utformningen av 

logistikområdet är fastställd.  

 

Det finns flertalet rinnstråk inom planområdet och en lågpunkt. Det är därför viktigt att det i framtiden 

finns fria rinnvägar mellan husen inom logistikområdet och att höjdsättningen utförs på ett korrekt sätt. 

Lågpunkten är utanför logistikområdet och bör inte riskera att skada några planerade byggnader men 

kan påverka framkomligheten på den planerade vägen. 
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 Inledning 

På uppdrag av Håbo kommun har Norconsult AB upprättat denna dagvattenutredning för Bålsta 

logistikområde kvarter 5 och 6. Planområdet består i dagsläget av ett skogsområde och är beläget ca 

3 km väster om Bålsta centrum, i figur 1 redovisas planområdet ungefärliga läge.  

 

 

Figur 1. Karta över Bålsta tillsammans med planområdet ungefärliga läge  (Eniro, 2019) 

 

 

Planområdet är ca 47 ha stort och utgörs i dagsläget av skogsmark, i figur 2 redovisas planområdets 

ungefärliga utbredning.    

 

 

Figur 2. Planområdets ungefärliga utbredning (Eniro, 2019) 
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 Planerad exploatering 

Inom planområdet planeras ett logistikområde att anläggas. Plankartan för området redovisas i figur 3. 

Det blåmarkerade området motsvarar logistikområdet och det gröna området naturmark. Hur stor 

hårdgörningsgraden kommer vara inom logistikområdet är enligt uppgift från kommunen ännu inte 

beslutat, men största byggnadsarea inom området planeras vara 50 %. 

 

 

Figur 3. Plankarta för logistikområdet (Håbo kommun, 2019) 
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 Syfte 

Syftet med dagvattenutredningen är att utreda förutsättningarna för en hållbar dagvattenhantering för 

planområdet efter exploatering. Dagvattenhanteringen ska vara utformad på ett sådant sätt att 

recipientens möjlighet att uppnå MKN inte äventyras.    

 

 Underlag 

• Grundkarta i dwg, erhållen 2019-09-19 

• Plankarta i dwg, erhållen 2019-09-19 

• Detaljplangränser i dwg, erhållen 2019-09-49 

• Geoteknisk utredning, erhållen 2019-10-16 

 

 Förutsättningar 

Utredningen utgår från Håbo kommuns dagvattenpolicy och checklista för dagvattenutredningar med 

undantag för dimensioneringsförutsättningar där Svenskt Vattens riktlinjer följs.  

Enligt Håbo kommun finns det inga bestämmelser om hur stor del av logistikområdet som planeras att 

hårdgöras, därför har beräkningar av dagvattenflöden och föroreningsbelastningen i dagvattnet utförts 

för tre olika hårdgörningsgrader, 70 %, 80% samt 90 %. 

 

 Dagvattenstrategi 

Håbo kommun har en dagvattenpolicy som är framtagen 2017 och som beskriver vilka grundprinciper 

som gäller för hantering av dagvatten inom kommunen (Håbo kommun, 2017). Nedan redovisas några 

utvalda punkter som inkluderas i policyn. 

• Dagvatten ska ses som en resurs vid utbyggnad av nya områden för bostäder och 

verksamheter. 

• Det ska tas hänsyn till den naturliga vattenbalansen genom att bevara den naturliga 

infiltrationen, fördröjningen och avrinningen. 

• Dagvattenflödena ska minskas och nya dagvattenlösningar ska planeras på ett sådant sätt att 

det minsta möjliga flödet ska avledas vidare till befintliga dagvattennätet. 

• Belastningen av dagvattenflöden ska om möjligt inte öka i samband med exploatering.  

• Andelen hårdgjorda ytor ska minimeras. 

• Dagvatten ska omhändertas nära källan som möjligt. 

• Dagvatten ska avledas på ett klimatsäkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt. 

• Det ska utredas och presenteras hur planens påverkar möjligheterna att uppnå 

miljökvalitetsnormerna (MKN). 

• Omhändertagande för dagvatten på allmän plats ska i första hand infiltreras och i andra hand 

fördröjas. 

• Inom kvartersmark ska omhändertagande av dagvatten ske lokalt (LOD).  
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 Dimensioneringsförutsättningar 

Dimensionering sker enligt Svenskt Vattens rekommendationer. Svenskt Vatten anger att i centrum- 

och affärsområden ska dagvattensystemen dimensioneras utifrån flöden för ett 10-årsregn vid fylld 

ledning och för ett 30-årsregn vid trycklinje för marknivå, se tabell 1.  

 

 

Tabell 1. Tabell från P110 (Svenskt Vatten, 2016) 

 

 

Sweco har utfört en avvattningsutredning och åtgärdslokalisering för logistikområdena i Bålsta 

(Sweco, 2019). Dagvatten från Logistikområde Bålsta avleds idag till recipienten via ett befintligt dike. I 

utredningen föreslås åtgärder för att minska belastningen på diket och möjliggöra för att det ska kunna 

omhänderta ett större flöde. I utredningen har det utgått ifrån att dagvattenflödet från logistikområdena 

inte kommer öka för ett 10-årsregn. Detta har tagits hänsyn till vid beräkningar av erforderlig 

fördröjningsvolym inom planområdet.  

  



 Uppdragsnr: 1062392   Version: 1 

 Dagvattenutredning Logistikområde Bålsta  |  Kvarter 5 och 6 

 

n:\106\23\1062392\5 arbetsmaterial\01 dokument\r\dagvattenutredning logistikområde.docx 2020-02-28  |  10(36) 

 Orientering 

I följande avsnitt ges en beskrivning av aktuella recipienter, markförhållanden och skyddsvärda 

områden inom och i anslutning till planområdet. 

 

 Recipient 

Planområdet ligger i tillrinningsområdet för Mälaren-Prästfjärden som omfattas av MKN enligt 

vattendirektivet. I figur 4 redovisas Mälaren-Prästfjärdens avrinningsområde tillsammans med 

planområdets ungefärliga läge. 

 

 

Figur 4. Karta över Mälaren-Prästfjärden avrinningsområde tillsammans med planområdets ungefärliga läge 
(VISS, 2019) 
 
 

Mälaren-Prästfjärdens ekologiska status är enligt VISS klassad som god. Den kemiska statusen är 

klassad som ej god på grund av att gränsvärden överskrids för tributyltenn (TBT), kvicksilver och 

polybromerad difenyleterar (PBDE). Gränsvärdena för kvicksilver samt PBDE överskrids i alla 

Sveriges vattenförekomster. MKN för Mälaren-Prästfjärden är att god kemisk status ska uppnås 2027 

samt att god ekologisk status ska upprätthållas. Reningsverk tillsammans med de diffusa källorna 

urban markanvändning, jordbruk, enskilda avlopp och atmosfärisk deposition har betydande påverkan 

på vattenkvalitén (VISS, 2019).  
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 Skyddsvärda intressen 

Det finns flertalet fornlämningar inom planområdet som riskerar att påverkas av exploateringen. I figur 

5 redovisas en karta över planområdet tillsammans med fornlämningar (Riksantikvarieämbetet, 2019). 

I vilken utsträckning dessa fornlämningar kommer kunna påverkas av exploateringen bör utredas 

närmare.  

 

 

Figur 5. Karta över planområdet tillsammans med fornlämningar (Riksantikvarieämbetet, 2019) 

 

 Geoteknik 

Bjerking har utfört en inledande geoteknisk undersökning för en del av planområdet. Marken inom 

området beskrivs i undersökningen bestå av generellt större och mindre partier med berg och morän. 

Dessa områden är omgivna av lägre partier med lermark. När undersökningen utfördes pågick 

avverkning av skog med efterföljande matjordsavtagande inom en del av området (Bjerking, 2019).  

 

I utredningen beskrivs också det låglänta delarna inom området som vattensjuka. Det beskrivs beror 

av årstidsrelaterade förutsättningar samt att det finns uppstickande partier med berg och morän vilket 

skapar instängda partier som dämmer upp markvattnet (Bjerking, 2019).  
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I figur 6 redovisas SGU:s jordartskarta för planområdet. Kartan visar att markförhållandena varierar. 

Stora partier består av urberg, sandig morän, glacial lera samt postglacial finlera. Områdena med 

postglacial finlera och glacial lera har låg genomsläpplighet medan områdena med sandig morän och 

urberg har en medelhög genomsläpplighet. 

 

 

Figur 6. Jordartskarta över planområdet (SGU, 2019) 

 

 Grundvatten 

I den inledande geotekniska undersökningen framtagen av Bjerking utfördes inga mätningar av 

grundvattennivåer men genom observationer konstateras det att grundvattnet stod mycket högt inom 

de låglänta partierna (Bjerking, 2019). Även vid inventeringen i fält som utfördes i samband med 

dagvattenutredningen syntes vatten i dagen på flertalet ställen.  
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 Befintlig dagvattenhantering 

Planområdet är ca 47 ha stort och består främst av skogsmark, områdets höjd varierar mellan 31  

m ö.h. och 41 m ö.h. I bilaga 1 redovisas de naturliga avrinningsvägarna inom planområdet och i figur 

7 redovisas flödesvägarna översiktligt. Dagvatten från den största delen av området avrinner söderut. 

Eftersom det inte finns några hårdgjorda ytor inom planområdet tas mycket av dagvattnet upp av 

växter eller infiltreras ner i marken och det uppkommer därför inga stora flöden vid normala regn. I den 

geotekniska utredningen framtagen av Bjerking beskrivs det dock att marken på vissa platser var 

vattensjuk och att grundvattennivån kan vara hög på flertalet ställen. Detta tyder på att en del vatten 

ansamlas eller ytavrinner. Det finns även två huvudstråk som går igenom planområdet där dagvatten 

avrinner söderut. Dagvattnet avrinner till ett dike som är beläget söder om planområdet och som leder 

vattnet vidare till Mälaren-Prästfjärden.  

 

 

Figur 7. Bild över planområdet, de vita pilarna motsvarar dagvattnets flödesvägar (Eniro, 2019) 
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 Avrinningsområden och inventering 

För att få en bättre bild av utredningsområdet och dess avrinning genomfördes en inventering i fält 

2019-11-27. I figur 8 redovisas två bilder som visar skogsmarken inom området, bilderna är från 

planområdet södra del. 

 

 

Figur 8. Skogsmark i den södra delen av planområdet 

 

 

Precis utanför planområdets södra del längst med ett villaområde finns ett dike dit dagvatten från 

planområdet avrinner, se figur 9. Dagvattnet leds genom en trumma och vidare till ett dike som 

avleder vattnet söder ut, till recipienten. Dikets och trummans placering redovisas i Bilaga 1.  

 

 

Figur 9. Dike med trumma söder om planområdet  
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Figur 10 visar det dike som avleder dagvattnet söder ut och vidare till recipienten. Var diket är beläget 

redovisas i Bilaga 1. 

 

 

Figur 10. Diket som avleder dagvattnet till recipienten  
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 Befintliga dagvattenflöden 

Beräkning av framtida flöden från planområdet har genomförts med rationella metoden enligt Svenskt 

Vattens publikationer P110, enligt följande formel:  

𝑄 = 𝐴 ∙ φ ∙ i  [𝑙
𝑠⁄ ]  

𝐴 = 𝐴𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑦𝑡𝑎 [ℎ𝑎] 

φ = 𝐴𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

𝑖 = 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [ 𝑙
(𝑠 ℎ𝑎)⁄ ] 

Den yta som bidrar till avrinning kallas reducerad area och beräknas genom att en 

avrinningskoefficient multipliceras med den totala arean. För att beräkna det befintliga flödet användes 

rinntiden 30 minuter och beräkningarna utfördes för ett 10-årsregn samt 30-årsregn. Dagvatten från 

nästan hela planområdet avrinner söder ut men beräkningarna har delats upp i två delområdena med 

avseende till framtida markanvändning, se figur 11. Delområde 1 är det område som planeras att 

omvandlas till logistikområde och delområde 2 är det område som planeras att bevaras som 

naturmark.  

 

 

Figur 11. Planområdets två delområden, inom det blå området planeras ett logistikområde att anläggas medan 
det gröna området kommer bevaras som naturmark 
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Marken inom planområdet har beräknats som skogsmark med en avrinningskoefficient på 0,1. I tabell 

2 redovisas de beräknade dagvattenflödena för båda delområdena.  

 

 

Tabell 2. Befintliga dagvattenflöden 

Delområde 
Area  
[ha] 

φ 
Red area 

[ha] 
Q10-årsregn 

[l/s] 
Q30-årsregn 

[l/s] 

1 24 0,1 2,4 281 403 

2 23 0,1 2,3 266 381 

Totalt 47 - 4,7 547 784 

 

 

 Befintlig föroreningsbelastning 

Föroreningsbelastningen i dagvattnet har beräknats med hjälp av schablonvärden uppbyggda av 

uppmätta värden i dagvatten från olika marktyper vilket finns samlat i databasen StormTac. För 

beräkningar av föroreningsmängder användes årsmedelflödet som beräknats med area, 

avrinningskoefficient och årlig medelnederbörd som enligt nederbördsdata från SMHI är 600 mm 

(SMHI, 2019). För befintlig markanvändning har hela området kategoriserats som skogsmark. 

Schablonhalter hämtade från StormTac redovisas i tabell 3. 

 

 

Tabell 3. Förväntade föroreningskoncentrationer för skogsområden (StormTac, 2019) 

Ämne Enhet Skogsmark 

P µg/l 17 

N µg/l 450 

Pb µg/l 6,0 

Cu µg/l 6,5 

Zn µg/l 15 

Cd µg/l 0,20 

Cr µg/l 3,90 

Ni µg/l 6,30 

Hg µg/l 0,0100 

SS µg/l 34 000 

Olja µg/l 150 
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Schablonhalterna ger en indikation för den förväntade föroreningsbelastningen men innehar stora 

osäkerheter. I tabell 4 redovisas beräknade befintliga föroreningskoncentrationer och 

föroreningsmängder. 

 

 

Tabell 4. Beräknade befintliga föroreningskoncentrationer och föroreningsmängder 

Ämne 

Förorenings-

koncentrationer 

[µg/l] 

Förorenings-

mängder  

[kg/år] 

P 17 0,48 

N 450 13 

Pb 6,0 0,17 

Cu 6,5 0,18 

Zn 15 0,43 

Cd 0,20 0,01 

Cr 3,90 0,11 

Ni 6,30 0,18 

Hg 0,0100 <0,00 

SS 34 000 960 

Olja 150 4,3 
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 Föreslagen dagvattenhantering 

Föreliggande exploateringsförslag leder till förändrade dagvattenflöden och förändrat 

föroreningsinnehåll i dagvattnet. I framtiden väntas även klimatförändringar leda till förändrade 

dagvattenflöden, varför det också bör beaktas vid dimensionering av framtida dagvattensystem. 

Nedan följer förslag till en hållbar dagvattenhantering med hänsyn till de framtida förutsättningarna. 

 

 Framtida dagvattenflöden 

Framtida dagvattenflöde utan åtgärder har beräknats enligt rationella metoden som redovisas i avsnitt 

3.2. Enligt rekommendationer från Svenskt Vatten har en klimatfaktor på 1,25 inkluderats för att 

anpassa beräkningarna till förväntade ökade nederbördsmängder på grund av framtida 

klimatförändringar. Beräkningarna har utförts för ett 10-årsregn samt 30-årsregn och med en rinntid på 

10 minuter. Beräkningarna har utförts separat för de två delområdena.  

 

Hur stor andel av logistikområdet som ska bestå av hårdgjorda ytor är inte bestämt och därför har 

beräkningarna utförts för tre olika hårdgörningsgrader, 70 %, 80 % och 90 %. Resterande ytor har 

beräknats som naturmark med avrinningskoefficient 0,1. I tabell 5 redovisas beräknade 

dagvattenflöden för delområde 1 och delområde 2. För delområde 1 beräknas dagvattenflödena bli ca 

16 gånger så stort med en hårdgörningsgrad på 70 %, 17 gånger så stort för 80 % och 19 gånger så 

stort för 90 %. För delområde 2 beräknas dagvattenflödet bli ca 3 gånger så stort.  

 

 

Tabell 5. Beräknade framtida dagvattenflöden för delområde 1 och delområde 2  

Hårdgörningsgrad 
[%] 

Area  
[ha] 

Red area 
[ha] 

Klimatfaktor 
[-] 

Q10-årsregn 

[l/s] 
Q30-årsregn 

[l/s] 

Delområde 1      

70 24 16 1,25 4432 6337 

80 24 17 
1,25 

4917 7031 

90 24 19 1,25 5402 7724 

Delområde 2 23 2,7 1,25 757 1082 
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 Erforderlig fördröjningsvolym 

Dagvattenflödet beräknas öka efter exploateringen på grund av att andelen hårdgjorda ytor ökar samt 

på grund av kraftigare nederbörd till följd av klimatförändringar. Dagvattnet behöver därför fördröjas. 

 

Med hjälp av Svenskt Vattens beräkningsmetod Magasineringsberäkning med hänsyn till rinntid enligt 

Dahlströms 2010 för varaktighet upp till 1 dygn (Svenskt Vatten, 2010) har den erforderliga 

fördröjningsvolymen beräknats för ett 10-årsregn. Beräkningarna utfördes separat för delområde 1 och 

delområde 2. Den tillåtna avtappningen valdes till det befintliga dagvattenflödet för ett 10-årsregn. I 

tabell 6 redovisas beräknad erforderlig fördröjningsvolym för tre olika hårdgörningsgrader inom 

delområde 1. 

 

 

Tabell 6. Beräknade erforderlig fördröjningsvolym för delområde 1 

Hårdgörningsgrad 
[%] 

Reducerad area 
[ha] 

Avtappning 
[l/s] 

Erforderlig 
fördröjningsvolym [m3] 

70 16 281 4114 

80 18 281 4479 

90 19 281 5232 

 

I tabell 7 redovisas beräknad erforderlig fördröjningsvolym för delområde 2. 

 

 

Tabell 7. Beräknad erforderlig fördröjningsvolym för delområde 2 

Reducerad area 
[ha] 

Avtappning 
[l/s] 

Erforderlig 
fördröjningsvolym [m3] 

2,3 266 219 
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 Principlösningar för dagvattenhantering 

Föroreningsbelastningen samt dagvattenflödena förväntas öka efter exploateringen och dagvattnet 

föreslås därför renas och fördröjas i öppna diken samt i en dagvattendamm. Dagvatten från 

logistikområdet bedöms ha en högre föroreningsbelastning än övriga områden och föreslås därför 

renas i en damm. Diken föreslås anläggas för att avleda dagvatten till dammen och sedan vidare till 

det befintliga diket söder om planområdet. Dagvatten från naturmarken bedöms som mindre förorenat 

och föreslås därför omhändertas i det naturliga rinnstråket samt ytavrinna till det befintliga diket söder 

om planområdet. Växtbäddar föreslås anläggas för att omhänderta takdagvatten inom logistikområdet. 

Nedan redovisas de föreslagna lösningarna.  

 Damm 

Fördröjningsdammar kan användas för att magasinera och rena stora mängder av dagvatten. I figur 

12 redovisas ett exempel på en damm.  

 

 

Figur 12. Exempel på en dagvattendamm, foto: Norconsult 

 

I en dagvattendamm renas dagvatten genom att växter tar upp föroreningar samt genom 

sedimentation. Hur dagvattendammen utformas påverkar dammens förmåga att rena dagvattnet. 

Dagvattendammarna kan utformas som våta eller torra beroende på om de alltid skall ha en synlig 

vattenspegel eller inte. Våta dammar har generellt bättre reningseffekt eftersom uppehållstiden är 

längre än i en torr damm, vilket gynnar förutsättningarna för sedimentering. En damm kan bestå av 

flera olika delar, den första delen är oftast ett djupare parti där större partiklar sedimenterar, detta 

kallas en försedimenteringsdamm. Efter försedimenteringsdammen finns grundare partier, exempelvis 

våtmarker. Våtmarker är gynnsamma för reningen av dagvattnet och är även värdefulla naturmiljöer. 

En våtmark är gynnsamma för många djur och insekter och har på så sätt positiva effekter för 

biologisk mångfald. I en våtmark renas vattnet på flera olika sätt. Partiklar sedimenterar och då 

reducerar bland annat mängden fosfor, tungmetaller och vissa organiska föreningar i vattnet. 
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Föroreningar som kväve och fosfor tas upp av vattenväxter och kväve reducerar även genom 

denitrifikation.  

Med en ökad uppehållstid i dammen ökar reningseffekten eftersom det ger bättre 

sedimenteringsförutsättningar, vilket exempelvis ökar reningen av fosfor. För att få en längre 

uppehållstid kan en mindre ö inkluderas i dammen. Det gör att vattnet tvingas ta en längre väg igenom 

dammen, se figur 13.  

 

 

Figur 13. Förslag på utformning av en dagvattendamm med våtmarkspartier 

 

 

Nackdelar med en damm är att de kräver att skötsel i form av att gräsklippning etc. genomförs 

regelbundet. Ett vanligt problem hos dagvattendammar är att in och utlopp sätter igen och att man fått 

oönskad vegetationsutbredning om man inte underhåller dammen (Stadsbyggnadsförvaltningen 

Helsingborg, 2015). 
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Genom att förse dammen med strypta eller reglerade utlopp, kan det utgående flödet begränsas och 

dagvatten magasineras i dammen. När avrinningen till dammen har minskat töms dammen successivt. 

Hur stor en damm bör vara beror på hur stort området som avrinner till dammen och hur stor den 

erforderliga fördröjningsvolymen är. Avskiljningskapaciteten i en damm styrs i stor grad av dammens 

specifika yta. Dammens specifika yta uttrycks i dammarea (m2) per avrinningsområdets reducerade 

area (ha). Optimal avskiljningskapacitet, omkring 80 % för metaller och närsalter, uppnås då 

dammens specifika yta uppgår till omkring 250 m2/ha, se figur 14. En ytterligare ökning av dammens 

specifika yta bidrar endast till en marginell ökning av avskiljningskapaciteten (Petersson, 1999). 

 

 

Figur 14. Förhållandet mellan dammens avskiljningskapacitet och dess specifika yta för modellerade och 
uppmätta halter av TSS och bly. Optimal avskiljning sker vid en specifik yta om 250 m2/ha (Petersson, 1999) 

 

 

Vidare är även dammens längd-breddförhållande en avgörande faktor. Långsträckta dammar med ett 

längd-breddförhållande över 6:1 har visat sig vara fördelaktigt vid avskiljning av föroreningar, då det 

ger en jämnare hastighetsfördelning. 
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 Växtbäddar  

Växtbäddar är en planteringsyta där dagvatten kan fördröjas och renas. För en nedsänkt växtbädd 

skapas en fördröjningsvolym ovanför den nedsänkta ytan samt på grund av porositeten i 

fillermaterialet. Föroreningar tas upp av växter samt adsorberas på fillermaterialet. Växtbäddar 

utformas på olika sätt och anpassas efter omgivningen. Dagvattnet avleds till en växtbädd genom 

ytavrinning, sandfång eller olika brunntyper. Växtbäddens botten kan vara öppen och vattnet 

perkolerar då ut i omgivande mark, eller så kan den vara stängd och vattnet avleds istället till 

dagvattenledningar via dräneringsledningar. Ett exempel på en nedsänkt växtbädd redovisas i  

figur 15. 

 

 

Figur 15. Exempel på nedsänkt växtbädd, foto: Norconsult 
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 Öppet dike 

Öppna diken användas för att avleda och fördröja dagvatten. Rätt utförda och utnyttjade öppna diken 

fungera även som goda reningsanläggningar för förorenat dagvatten eftersom föroreningar tas upp av 

växter. I figur 16 redovisas ett exempel på att öppet dike.  

 

 

Figur 16. Exempel på vägdike (Bild: Trafikverket) 
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 Föreslaget dagvattensystem 

I detta avsnitt redovisas förslag på utformning av dagvattensystemet inom planområdet och i bilaga 2 

redovisas förslag på placering av de olika anläggningarna.  

 Delområde 1 

En damm föreslås anläggas i delområdets västra del. Dagvatten från logistikområdet föreslås avledas 

till dammen via dagvattenledningar samt ett öppet dike. Dammen föreslås inkludera ett eller flera 

våtmarkspartier för att uppnå en ökad reningseffekt.  

 

Dammen måste dimensioneras så att den kan omhänderta den erforderliga fördröjningsvolymen för 

området men även så att den får goda reningsegenskaper. En dagvattendamm bör ha en area om ca 

2,5 % av avrinningsområdets reducerade area för att uppnå god rening. Dammen storlek beror därför 

på hårdgörningsgraden inom logistikområdet. I tabell 8 redovisas förslag på dammens area som 

motsvarar 2,5 % av det planområdets reducerade arean för hårdgörningsgraderna 70 %, 80 % samt 

90 %. Dammen föreslås ha en konstant vattenspegel med ett vattendjup på ca 0,5 m. I tabell 8 

redovisas även det medeldjup som dammen bör ha för att kunna omhänderta den erforderlig 

fördröjningsvolymen. I verkligenheten kommer djupet i dammen variera, exempelvis kommer 

våtmarkspartierna ha ett lägre djup än resterande partier.  

 

Dammen föreslås ha ett strypt utlopp som motsvarar det befintliga flödet vid ett 10-årsregn. Ett dike 

föreslås anläggas föra att avleda dagvattnet från dammen till det befintliga diket som är beläget söder 

om planområdet och som avleder dagvattnet till recipienten. I bilaga 2 redovisas förslag på placering 

på dikena samt dammen.  

 

 

Tabell 8. Dimensioner på den damm som föreslås anläggas inom planområdet med avseende på 
logistikområdets reducerade area 

Hårdgörningsgrad 
[%] 

Dammens area 
[m2] 

Medeldjup i 
dammen [m] 

70 4000 1,5 

80 4250 1,5 

90 4750 1,5 

 

För att addera ytterligare rening av dagvattnet föreslås takdagvatten renas i växtbäddar innan det 

avledas till dammen. Ett avskärande dike i planområdets nordvästra del kan eventuellt anläggas för att 

omhänderta dagvatten från uppströms områden. Den yta som generar flöden som avrinner till 

planområdet har beräknats till ca 5 ha och kan vid ett 10-årsregn generera ett flöde på ca 120 l /s.  
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 Delområde 2 

Det ökade dagvattenflödet inom delområde 2 beror endast på att en klimatfaktor har inkluderats i 

beräkningarna för att ta hänsyn till kraftigare regn till följd av klimatförändringar. För att omhänderta 

det ökade dagvattnet kan ett dike anläggas i delområdes östra del för att avleda dagvatten till det 

befintliga diket söder om planområdet. Enligt önskemål från Håbo kommun bevaras det naturliga 

rinnstråket och inget nytt dike anläggs. Flödet i rinnstråket kan förväntas minska något efter 

exploateringen eftersom inget dagvatten kommer avrinna från delområde 1 till rinntråket. Om 

rinnstråket ska omhänderta allt dagvatten måste några åtgärder dock utföras. I dagsläget går 

rinnstråket rakt igenom det framtida logistikområdets sydöstra del och höjdsättningen föreslås därför 

justeras så att dagvattnet istället kan avrinna runt området. Alternativt kan den delen av 

logistikområdet bevaras som naturmark.  

Vägen inom delområdet planeras över en lågpunkt samt korsar befintligt rinnstråk och det föreslås 

därför att en trumma anläggas så att dagvattnet kan avrinna under vägen. Från den södra delen av 

delområdet föreslås dagvattnet ytavrinna till det befintliga diket. 

Kapaciteten i det befintliga diket och trumman som går söder om planområdet kan behöva utredas. 

Diket bör dimensioneras för att kunna omhänderta flöden som uppkommer vid kraftiga regn och på så 

sätt minska risken att det uppkommer översvämningar inom villaområdet söder om planområdet. 

Belastningen på trumman från planområdet kan dock förväntas minska något eftersom dagvatten 

inom logistikområdet kommer omhändertas i en damm. I dagsläget bedöms dagvatten från ca 37 ha 

av planområdet avrinna till diket med trumman medan i framtiden kommer endast vara dagvatten från 

18 ha. Detta ger ett minskat dagvattenflöde på ca 166 l/s vid ett 10-årsregn.  
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 Framtida dagvattenföroreningar 

Föroreningsbelastningen i dagvattnet förväntas öka efter exploatering eftersom naturmark bebyggs. I 

detta avsnitt redovisas den beräknade framtida föroreningsbelastningen. 

Framtida dagvattenföroreningar har beräknats med hjälp av schablonhalter hämtade från StormTac:s 

databas. Schablonhalter för olika markanvändningar redovisas i tabell 9. För logistikområdet har  

50 % beräknats som takytor, resterande hårdgjorda ytor har kategoriserats som mindre förorenat 

industriområde. Naturmarken inom planområdet har kategoriserats som skogsmark. 

 

 

Tabell 9. Förväntade föroreningskoncentrationer från olika markområden (StormTac, 2019) 

Ämne Enhet 
Industriområde, 
mindre förorenat 

Skogsmark Lokalgata Takyta 

P µg/l 295 17 150 170 

N µg/l 1640 450 1300 1200 

Pb µg/l 25,0 6,0 12,0 2,6 

Cu µg/l 35 6,5 30 7,5 

Zn µg/l 214 15 70 28 

Cd µg/l 1,10 0,20 0,20 0,80 

Cr µg/l 9,6 3,90 1,0 4,0 

Ni µg/l 11,6 6,30 1,2 4,5 

Hg µg/l 0,060 0,0100 0,060 0,0030 

SS µg/l 80 000 34 000 60 000 25 000 

Olja µg/l 1 700 150 170 0 
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Föroreningsbelastningen har även beräknats med föreslagen rening. I tabell 10 redovisas 

reningseffekt från en damm, våtmark, öppet dike samt växtbädd hämtade från StormTac:s databas.  

 

 

Tabell 10. Reningseffekt för de föreslagna anläggningarna (StormTac, 2019) 

Reningseffekt 
(%) 

Damm Våtmark Öppet dike Växtbädd 

P 55 50 30 65 

N 35 30 20 40 

Pb 75 80 40 80 

Cu 60 55 20 65 

Zn 60 60 55 85 

Cd 50 80 35 85 

Cr 75 60 35 55 

Ni 50 25 50 75 

Hg 30 30 10 80 

SS 80 85 65 80 

Olja 80 95 85 70 

 

I tabell 11 redovisas beräknade framtida föroreningskoncentrationer i dagvattnet utan föreslagen 

rening för tre olika hårdgörningsgrader inom logistikområdet. Värdena jämförs med de beräknade 

befintliga föroreningskoncentrationen och de föroreningar som beräknas öka är gråmarkerade. 

Resultatet visar att koncentrationerna ökar för samtliga ämnen och hårdgörningsgrader. Ökningen 

beror på att skogsmark ersätts med mer förorenad mark, se tabell 9. 

 

 

Tabell 11. Beräknade framtida föroreningskoncentrationer utan rening 

Ämne Enhet 

Befintlig 

förorenings-

koncentration  

70 % 

hårdgörningsgrad 

80 % 

hårdgörningsgrad 

90 % 

hårdgörningsgrad 

P µg/l 17 170 190 200 

N µg/l 450 1200 1200 1300 

Pb µg/l 6,0 8,2 9,8 11 

Cu µg/l 6,5 14 16 18 

Zn µg/l 15 67 82 94 

Cd µg/l 0,20 0,75 0,79 0,83 

Cr µg/l 3,9 5,1 5,6 6,0 

Ni µg/l 6,3 6,2 6,7 7,2 

Hg µg/l 0,010 0,018 0,022 0,025 

SS µg/l 34 000 39 000 43 000 46 000 

Olja µg/l 150 390 520 630 

  



 Uppdragsnr: 1062392   Version: 1 

 Dagvattenutredning Logistikområde Bålsta  |  Kvarter 5 och 6 

 

n:\106\23\1062392\5 arbetsmaterial\01 dokument\r\dagvattenutredning logistikområde.docx 2020-02-28  |  30(36) 

I tabell 12 redovisas beräknade framtida föroreningsmängder i dagvattnet utan föreslagen rening för 

tre olika hårdgörningsgrader inom logistikområdet. Värdena jämförs med de beräknade befintliga 

föroreningsmängderna och de föroreningar som beräknas öka är gråmarkerade. Resultatet visar att 

mängderna ökar för samtliga ämnen. Ökningen beror på att skogsmark ersätts med mer förorenad 

mark i form av ett logistikområde, se tabell 9 samt att hårdgörningsgraden ökar betydligt vilket generar 

högre dagvattenflöden och en större mängd föroreningar avrinner från marken och hamnar i 

dagvattnet. 

 

 

Tabell 12. Beräknade framtida föroreningsmängder utan rening 

Ämne Enhet 

Befintlig 

förorenings-

mängd 

70 % 

hårdgörningsgrad 

80 % 

hårdgörningsgrad 

90 % 

hårdgörningsgrad 

P kg/år 0,48 19 22 27 

N kg/år 13 130 150 170 

Pb kg/år 0,17 0,89 1,2 1,5 

Cu kg/år 0,18 1,5 1,8 2,3 

Zn kg/år 0,43 7,3 9,7 12 

Cd kg/år 0,01 0,08 0,10 0,11 

Cr kg/år 0,11 0,56 0,67 0,77 

Ni kg/år 0,18 0,68 0,81 0,93 

Hg kg/år <0,00 0,02 0,02 0,03 

SS kg/år 960 4300 5100 6000 

Olja kg/år 4,3 42 62 88 
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I tabell 13 redovisas beräknade framtida föroreningskoncentrationer i dagvattnet med föreslagen 
rening för tre olika hårdgörningsgrader inom logistikområdet. Värdena jämförs med beräknade 
befintliga föroreningskoncentrationer och de värden som beräknas öka är gråmarkerade. Resultatet 
visar att för samtliga hårdgörningsgrader ökar halterna för fosfor. För ämnena kväve, bly, koppar, zink, 
kadmium, krom, nickel, suspenderat material och olja beräknas koncentrationen att minska efter 
exploateringen för samtliga hårdgörningsgrader. 
 
 

Tabell 13. Beräknade framtida föroreningskoncentrationer med föreslagen rening 

Ämne Enhet 

Befintlig 

förorenings-

koncentration  

70 % 

hårdgörningsgrad 

80 % 

hårdgörningsgrad 

90 % 

hårdgörningsgrad 

P µg/l 17 18 21 24 

N µg/l 450 350 370 400 

Pb µg/l 6,0 0,81 0,80 0,81 

Cu µg/l 6,5 2,2 2,4 2,7 

Zn µg/l 15 5,1 6,0 7,0 

Cd µg/l 0,20 0,042 0,045 0,048 

Cr µg/l 3,9 0,63 0,63 0,64 

Ni µg/l 6,3 1,3 1,4 1,4 

Hg µg/l 0,010 0,0078 0,0091 0,011 

SS µg/l 34 000 3400 3100 3000 

Olja µg/l 150 13 12 11 
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I tabell 14 redovisas beräknade framtida föroreningsmängder i dagvattnet med föreslagen rening, för 

tre olika hårdgörningsgrader inom logistikområdet. Värdena jämförs med beräknade befintliga 

föroreningsmängder och de föroreningar som beräknas öka är gråmarkerade. Resultatet visar att 

mängderna beräknas öka för fosfor, kväve, koppar och zink för samtliga hårdgörningsgrader. Med en 

hårdgörningsgrad på 90 % beräknas även mängden nickel att öka. 

 

 

Tabell 14. Beräknade framtida föroreningsmängder med föreslagen rening 

Ämne Enhet 
Befintlig 

föroreningsmängd 

70 % 

hårdgörningsgrad 

80 % 

hårdgörningsgrad 

90 % 

hårdgörningsgrad 

P kg/år 0,48 2,0 2,5 3,1 

N kg/år 13 39 45 52 

Pb kg/år 0,17 0,088 0,097 0,11 

Cu kg/år 0,18 0,24 0,30 0,35 

Zn kg/år 0,43 0,55 0,73 0,91 

Cd kg/år 0,01 0,01 0,01 0,01 

Cr kg/år 0,11 0,069 0,076 0,083 

Ni kg/år 0,18 0,14 0,16 0,19 

Hg kg/år <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 

SS kg/år 960 370 380 390 

Olja kg/år 4,3 1,4 1,4 1,5 

 

Ökningen av föroreningsbelastningen i dagvattnet är svår att undgå då ett logistikområde anläggs på 

skogsmark. Ett logistikområde bedöms ha en högre föroreningsbelastning än ett skogsområde vilket 

redovisas i tabell 9, dock innefattar schablonhalterna stora osäkerheter. Eftersom 

avrinningskoefficienten blir högre ökar också dagvattenflödet vilket gör att en större mängd 

föroreningar avrinner från marken och hamnar i dagvattnet. Det betyder att trots föreslagen rening 

kommer det vara svårt att belastningen i dagvattnet inte ökar för något ämne efter exploateringen. 

Möjligheten att anlägga fler reningsanläggningar inom industriområdet bör utredas närmare när 

logistikområdets utformning är fastställd. Dagvatten från parkeringar inom logistikområdet skulle 

exempelvis kunna renas i växtbäddar. Den tydligaste ökningen är för ämnet fosfor och det är därför 

viktigt att dagvattendammen utformas på ett sätt som gynnar reningen av fosfor.  För att öka 

säkerheten föreslås kontinuerliga mätningar utföras på dagvattnet som avrinner från planområdet. 
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Kravet för planområdet är att föroreningsbelastningen inte ska öka efter exploateringen men för att få 

en uppfattning över vilken nivå dagvattenföroreningarna beräknas bli i dagvattnet jämförs halterna 

även med riktvärden framtagna av Riktvärdesgruppen som redovisas i tabell 15. De beräknade 

framtida föroreningskoncentrationerna med föreslagen rening överskrider inte riktvärdena för något 

ämne, för flertalet föroreningarna är värdena betydligt lägre.  

 

 

Tabell 15. Ritkvärden för utsläpp direkt till mindre sjöar, vattendrag och havsvikar nivå 2M (Riktvärdesgruppen, 
2009) 

Ämne Riktvärde [µg/l] 

P 175 

N 2500 

Pb 10 

Cu 30 

Zn 90 

Cd 0,5 

Cr 15 

Ni 30 

Hg 0,07 

SS 60 000 

Olja 700 

 

 Höjdsättning 

Enligt Svenskt Vattens publikation P110 och P105 föreslås ny bebyggelse höjdsättas så att 

översvämning med skador på byggnader inte sker oftare än vart 100:e år. Kvartersmark föreslås 

generellt sättas till en nivå högre än anslutande gatumark eller parkmark och lägsta golvnivå för 

byggnader föreslås inte understiga 0,5 m vid marknivån, se figur 17. 

 

 

Figur 17. Princip för höjdsättning (Svenskt Vatten, 2011) 
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 Avrinningsvägar vid extrem nederbörd 

I figur 18 redovisas en lågpunktskartering över planområdet. Lågpunktskarteringen visar att det finns 

flertalet stora rinnstråk inom planområdet och att det finns en lågpunkt där vatten kan ansamlas vid 

kraftiga regn. Lågpunkten samt de två huvudstråken är markerade i figuren. De större rinnstråken bör 

tas hänsyn till vid utformningen av logistikområdet och det är viktigt att det finns fria rinnvägar mellan 

byggnaderna. Det är även viktigt att huset höjdsätts på ett korrekt sätt, vilket beskrivs i avsnitt 4.6.  

 

Lågpunkten är belägen på en plats som i stor del planeras att bevaras som naturmark, risken för att 

byggnader tar skada är därför låg. Det planeras däremot att anlägga en väg vid lågpunkten vilket gör 

att vid kraftigare regn riskerar framkomligheten på vägen att försämras. För att dagvatten inte ska 

ansamlas vid vägen eller avrinna till logistikområdet måste det finnas fria rinnvägar under vägen, 

exempelvis en trumma med hög kapacitet. 

 

Det finns flertalet stora lågpunkter söder om planområdet men det finns inga byggnader på dessa 

platser som riskerar att ta skada. För att säkerställa att villaområdena söder om planområdet inte 

drabbas av översvämningar efter exploateringen bör kapaciteten i diket och trumman söder om 

planområdet utvärderas. Diket kan behöva bräddas för att klara av flöden som uppkommer vid kraftiga 

regn.  

 

 

Figur 18. Stockholms länsstyrelses översvämningskartering (Länsstyrelsen Stockholm, 2019) 

  



 Uppdragsnr: 1062392   Version: 1 

 Dagvattenutredning Logistikområde Bålsta  |  Kvarter 5 och 6 

 

n:\106\23\1062392\5 arbetsmaterial\01 dokument\r\dagvattenutredning logistikområde.docx 2020-02-28  |  35(36) 

 Slutsats 

Denna dagvattenutredning har resulterat i följande slutsatser: 

• Med den föreslagna dagvattenhanteringen kommer fördröjningskravet uppnås utan 

svårigheter. 

• Föroreningsbelastningen i dagvattnet beräknas öka efter exploateringen eftersom ett 

logistikområde byggs på skogsmark. 

• För samtliga hårdgörningsgrader beräknas föroreningskoncentrationen med föreslagen rening 

öka för endast fosfor. 

• För samtliga hårdgörningsgrader beräknas föroreningsmängderna med föreslagen rening öka 

för fosfor, kväve, koppar och zink. 

• Bedömningen görs att det är svårt att undgå att föroreningsbelastningen inte ska öka för något 

ämne efter exploateringen eftersom skogsmark ersätts med mer förorenad mark. 

• Trots att föroreningskoncentrationen och föroreningsmängden ökar för några ämnen bedöms 

föroreningsbelastningen som låg. För att säkerställa att dagvattnet inte uppnår några höga 

halter av föroreningar föreslås att kontinuerliga mätningar genomföras.  

• Inom planområdet finns två huvudstråk och en lågpunkt. Det är därför viktigt att det finns fria 

rinnvägar mellan husen inom logistikområdet för att motverka översvämningar. Marken vid 

lågpunkten kommer i framtiden bestå av naturmark samt en gata och risken att byggnader 

skadas bedöms därför som låg.  
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