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Sammanfattning
På uppdrag av Håbo kommun har Norconsult AB upprättat en kompletterande dagvattenutredning för
Bålsta logistikområde kvarter 5 och 6, den ursprungliga utredningen Dagvattenutredning
Logistikområde Bålsta Kvarter 5 och 6 gjordes 2020 av Norconsult AB. Kompletteringen görs då en
mer detaljerad utformning av kvartersmarken erhållits (2020-06-15, Logicenters), för vilken en
utredning av dagvattenflöden, dagvattenföroreningar och påverkan på MKN utretts. Planområdet
ligger ca 3 km väster om Bålsta centrum och utgörs i dagsläget av skogsmark.
I framtiden planeras planområdet utgöras av ett logistikområde samt ett naturmarksområde. Efter
exploateringen beräknas dagvattenflödet att öka och dagvatten behöver därför fördröjas. Den
erforderliga fördröjningsvolymen för det planerade logistikområdet beräknas till 3620 m3.
En dagvattendamm föreslås anläggas i planområdets västra del för att fördröja och rena dagvattnen
från logistikområdet. Dagvattnet avleds sedan via ett öppet dike till diket som ligger söder om
planområdet och vidare till recipienten. Dammen föreslås innehålla en eller flera våtmarkspartier för att
uppnå en högre reningseffekt. På kvartersmark föreslås regnbäddar att anläggas för att rena och
fördröja dagvatten från takytor, parkeringar, uppställningsytor och asfalterade ytor. Dagvattnet föreslås
ledas från regnbäddar till krossdiken där ytterligare rening och fördröjning sker innan den föreslagna
dagvattendammen. Ett avskärande dike som omhändertar dagvatten som avrinner till planområdet
från omkringliggande mark föreslås också att anläggas i planområdets norra delar. Det naturliga
rinnstråk som i dagsläget avleder dagvatten till diket som ligger söder om planområdet föreslås
bevaras för att omhänderta dagvatten från naturmarken.
Dagvattenföroreningar beräknas att öka med exploateringen men bedöms renas tillräckligt med
föreslagen dagvattenhantering. Recipienten, Mälaren-Prästfjärden, är enligt VISS klassad som god.
Viss ökning av fosfor och kväve beräknas ske efter planerad exploatering, även efter föreslagna
reningsåtgärder. Ökningen är dock marginell och bedöms inte äventyra recipientens ekologiska
status. Recipientens kemiska status bedöms inte heller påverkas negativt av exploateringen då
föroreningsberäkningarna visar minskade halter och mängder av metaller i dagvattnet.
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Inledning
På uppdrag av Håbo kommun har Norconsult AB upprättat denna kompletterande dagvattenutredning
för Bålsta logistikområde kvarter 5 och 6. Planområdet består i dagsläget av ett skogsområde på ca
43 ha och är beläget ca 3 km väster om Bålsta centrum, i figur 1 redovisas planområdet ungefärliga
läge. Syftet med utredningen är att utreda förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering för
planområdet efter den planerade exploateringen med fokus på dagvattenföroreningar.
Dagvattenhanteringen ska vara utformad på ett sådant sätt att recipientens möjlighet att uppnå MKN
inte äventyras.

Planerad exploatering/planförslag
Inom planområdet planeras ett logistikområde att anläggas. Plankartan för området redovisas i Figur
1. Det blåmarkerade området motsvarar logistikområdet och det gröna området naturmark.

Figur 1. Plankarta för det planerade logistikområdet.
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I Figur 2 redovisas en skiss över logistikområdet som planeras att innehålla ett antal
parkeringsplatser, byggnader, lastkaj, uppställningsytor samt en viss andel gröna ytor (markerat i
grå/grönt). Nya flöden och föroreningsberäkningar har beräknats utifrån den erhållna skissen.

Figur 2. Skiss över logistikområdets olika delar (2020-06-15, Logicenters).

Underlag
•
•
•
•

Plankarta, i dwg, erhållen 2020-06-15
Detaljplangränser, i dwg, erhållen 2020-06-15
Grundkarta i dwg, erhållen 2020-06-15
PM - Dagvattenutredning Logistikområde Bålsta Kvarter 5 och 6 i pdf, erhållen 2020-06-15

Förutsättningar
Norconsult AB tog 2020 fram en dagvattenutredning för Bålsta logistikområde kvarter 5 och 6 under
ett tidigare planeringsskede. Där beräknades dagvattenåtgärder för tre olika hårdgörningsgrader; 70
%, 80% samt 90 %. Till denna rapport hänvisas för mer detaljerande information om planområdet
geologi, grundvatten, skyddsvärda intressen samt recipienternas status och MKN. Föreslagna
dagvattenåtgärder och placeringar ifrån utredningen har tagits i beaktande.
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Recipient
Planområdet ligger i tillrinningsområdet för Mälaren-Prästfjärden som omfattas av MKN enligt
vattendirektivet. Mälaren-Prästfjärdens ekologiska status är enligt VISS klassad som god. Den
kemiska statusen är klassad som ej god. För mer information kring recipient hänvisas till tidigare
utredning av Bålsta logistikområde Kvarter 5 och 6 (Norconsult AB, 2020). I Figur 3 redovisas
Mälaren-Prästfjärdens avrinningsområde tillsammans med planområdets ungefärliga läge.

Figur 3. Karta över Mälaren-Prästfjärden avrinningsområde tillsammans med planområdets ungefärliga läge
(VISS, 2020).
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Dagvattenflöden
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, det vill säga naturmark och logistikområde var för sig.
Delområde 1 är det område som planeras att omvandlas till logistikområde och delområde 2 är det
område som planeras att bevaras som naturmark.
Marken inom planområdet har beräknats som skogsmark med en avrinningskoefficient på 0,1. I Tabell
1 redovisas de beräknade dagvattenflödena för båda delområdena.
Tabell 1. Befintliga dagvattenflöden.

Area
[ha]

φ

Red
area
[ha]

Q10-årsregn
[l/s]

Q30-årsregn
[l/s]

Delområde 1

22,5

0,1

2,3

260

370

Delområde 2

20,4

0,1

2,0

240

340

43

-

4,3

500

710

Summa

Framtida dagvattenflöden
Föreliggande exploateringsförslag leder till förändrade dagvattenflöden och ett förändrat
föroreningsinnehåll i dagvattnet. I framtiden väntas även klimatförändringar leda till förändrade
dagvattenflöden, varför det också bör beaktas vid dimensionering av framtida dagvattensystem.
Framtida dagvattenflöde utan åtgärder har beräknats enligt rationella metoden som redovisas i avsnitt
3.1. 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, se Tabell 2.
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Den parkering som är placerad i planområdets nordöstra delar kan enligt beställare delvis anläggas
med armerad gräsbetong, därav har den fått en lägre avrinningskoefficient på 0,3.
Avrinningskoefficient för takytor har ansatts till 0,9 och resterande hårdgjorda ytor till 0,8.

Tabell 2. Framtida dagvattenflöde.

Area
[ha]

Red
area
[ha]

Q10-årsregn
[l/s]

Q30-årsregn
[l/s]

Delområde 1

22,5

14,8

4070

5820

Delområde 2

22,4

2,0

580

730

43

16,8

4800

6870

Summa

Erforderlig fördröjningsvolym
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.

Tabell 3. Erforderlig fördröjningsvolym för båda områdena.

Delområde 1
Delområde 2
Summa

Reducerad area
[ha]

Avtappning
[l/s]

14,8
2,0
16,8

260
240
500

Erforderlig
fördröjningsvolym
[m3]
3620
130
3940
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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. Makdamdiken föreslås anläggas för att avleda dagvatten regnbäddar på kvartsmark
till dammen. För att sedan ledas via öppna diken 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. Nedan redovisas de
föreslagna lösningarna.

Damm
Fördröjningsdammar kan användas för att magasinera och rena stora mängder av dagvatten. I figur 4
redovisas ett exempel på en damm.

Figur 4. 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 5.

Figur 5. 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 6. En ytterligare ökning av dammens
specifika yta bidrar endast till en marginell ökning av avskiljningskapaciteten (Petersson, 1999).

Figur 6. 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 7. Regnbäddarna har ett ytbehov omkring 5–10 % av hårdgjord avrinningsyta, djupet bör vara
omkring 1 meter och porositeten i filtermaterialet runt 30 % (Stockholm vatten och avfall, 2020).

Figur 7. 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 8 redovisas ett exempel på att öppet dike.

Figur 8. Exempel på vägdike (Bild: Trafikverket)

Makadamdike
Makadamdiken kan avleda, fördröja och rena dagvatten. Ett makadamdik kan anläggas under till
exempel gräs- eller asfaltsytor, utformningen av makadamdikena kan således varieras, se figur 9.

Figur 9. Exempel på makadamdike, foto: Norconsult

Den fria volymen det vill säga magasinerings- eller utjämningsvolymen i diket utgörs av porvolymen i
fyllningsmassorna som vanligtvis är ca 30 %. Utflöde från makadamdikena sker antingen genom att
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vattnet från magasinet perkolerar ut i omgivande marklager eller genom en kontrollerad avtappning via
ett speciellt anlagt dräneringssystem, se figur 10.

Figur 10. Skiss över makadamdike med dräneringsledning och kupolsil, illustration: Norconsult

Makadamdiken har både en fördröjande förmåga samt en renande effekt. Nackdelen är dock att
makadamdiken normalt behöver grävas om efter ca tio till femton år, eftersom de kan sätta igen sig.
Genom att makadamdikena förses med en geotextil ökar dikets livslängd. Med sådan utformning
krävs endast omgrävning av det översta skiktet vid en eventuell igensättning. Geotextilen bör
ungefärligen placeras 10 cm under dikets ovankant.
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Föreslaget dagvattensystem
Delområde 1 – logistikområdet
En damm föreslås anläggas i delområdets västra del. Dagvatten från logistikområdet föreslås avledas
till dammen via dagvattenledningar samt krossdiken. Dammen föreslås inkludera ett eller flera
våtmarkspartier för att uppnå en ökad reningseffekt. På kvartersmark föreslås att regnbäddar anläggs
för att omhänderta dagvattnet ifrån hårdgjorda ytor och tak och därefter ledas till dammen via
dagvattenledningar och makadamdike, se Tabell 5.
Regnbäddarna föreslås att delas upp på tre områden för att kunna samla in dagvatten från samtliga
hårdgjorda ytor. Dagvatten från takytor föreslås att samlas in och avledas via stuprör till bäddarna.
Från övriga hårdgjorda ytor föreslås avledning via ytavrinning eller dagvattenledningar. Ett
anläggningsdjup på minst 1,0 meter föreslås och ytbehovet för regnbäddarna är ca 5% av hårdgjord
avrinningsyta (Stockholm vatten och avfall, 2020), vilka redovisas i Tabell 4 för respektive
markanvändning. I bilaga 1 redovisas föreslagen placering av regnbäddar och damm.

Tabell 4. Föreslaget ytbehov för regnbäddarna.

Områden
Nordvästra regnbäddarna

Nordöstra växtbäddarna

Södra växtbäddarna

Markanvändningsområde

Ytbehov regnbädd [ha]

Parkering lastbil

0,08

”Ställplan”

0,13

Totalt

0,21

Parkering

0,04

Takyta 1

0,23

Totalt

0,28

Lastområde och gator

0,19

Takyta 2

0,05

Totalt

0,23

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. Om dammens area motsvarar 2,5 % den reducerade
arean i området motsvarar det ca 3600 m2. Dammen föreslås ha en konstant vattenspegel med ett
vattendjup på ca 0,5 m. För att kunna omhänderta den erforderlig fördröjningsvolymen bör dammen
ha ett medeldjup på ca 1,5 m. 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 öppet
dike föreslås anläggas för att avleda dagvattnet från dammen till det befintliga diket som är beläget
söder om planområdet.
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Tabell 5. Lösningsförslag för olika typer av markanvändning i det planerade logistikområdet

Område

Lösning

Takytor

Regnbädd → makadamdike → damm → öppet dike

Parkering lastbil

Regnbädd → makadamdike → damm → öppet dike

Parkering personbil

Regnbädd → makadamdike → damm → öppet dike

”Ställplan”

Regnbädd → makadamdike → damm → öppet dike

”Lastområde”

Regnbädd → makadamdike → damm → öppet dike

Gator

Regnbädd → makadamdike → damm → öppet dike

Naturmark inom
logistikområde

Makadamdike → damm → öppet dike

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.

Delområde 2 – bevarat naturområde
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. 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.
Vägen in till logistikområdet planeras över en lågpunkt samt korsar befintligt rinnstråk och det föreslås
därför att en trumma anläggas så att dagvattnet kan avrinna under vägen.
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Föroreningar
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, 2020).
För befintlig markanvändning har hela området kategoriserats som skogsmark. För framtida
markanvändning har det kategoriserats utifrån erhållen skiss där hårdgjorda ytor har delats upp i
parkering, lokalgata samt takytor och naturområden inom logistikområdet har kategoriserats som
skogsmark. Schablonhalter hämtade från StormTac redovisas i Tabell 6.
Föroreningsbelastningen i dagvattnet förväntas öka efter exploatering eftersom naturmark bebyggs. I
detta avsnitt redovisas den beräknade framtida föroreningsbelastningen.

Tabell 6. Förväntade föroreningskoncentrationer från olika markområden (StormTac, 2020)

Ämne

Enhet

Parkering

Skogsmark

Lokalgata

Takyta

P

µg/l

140

17

150

170

N

µg/l

2400

450

1300

1200

Pb

µg/l

30

6,0

12,0

2,6

Cu

µg/l

40

6,5

30

7,5

Zn

µg/l

140

15

70

28

Cd

µg/l

0,45

0,20

0,20

0,80

Cr

µg/l

15

3,90

1,0

4,0

Ni

µg/l

15,0

6,30

1,2

4,5

Hg

µg/l

0,08

0,0100

0,060

0,0030

SS

µg/l

140 000

34 000

60 000

25 000

Olja

µg/l

800

150

170

0
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Föroreningsbelastningen har även beräknats med föreslagen rening. I Tabell 7 redovisas reningseffekt
från en damm, makdamdike, öppet dike samt regnbädd hämtade från StormTac:s databas.
Tabell 7. Reningseffekt för de föreslagna anläggningarna (StormTac, 2020)

Reningseffekt
(%)
P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
Hg
SS
Olja

Damm

Makadamdike

Öppet dike

Regnbädd

55
35
75
60
60
50
75
50
30
80
80

60
55
80
65
85
85
55
65
45
80
90

30
20
40
20
55
35
35
50
10
65
85

65
40
80
65
85
85
55
75
80
80
70

I tabell 8 redovisas beräknade framtida föroreningskoncentrationer i dagvattnet för befintlig situation,
framtida situation utan och med rening. Värdena jämförs med de beräknade befintliga
föroreningskoncentrationen och de föroreningar som beräknas öka är gråmarkerade. Resultatet visar
att koncentrationerna ökar för samtliga ämnen efter exploatering. Ökningen beror på att skogsmark
ersätts med mer förorenad mark, se tabell 6 för schablonhalter. Efter rening understiger dock alla
föroreningskoncentrationer befintliga värden.
Tabell 8. Beräknade befintliga och framtida föroreningskoncentrationer

Enhet

Befintlig
föroreningskoncentration

Framtida
föroreningskonc.
utan rening

Framtida
föroreningskonc.
med rening

P

µg/l

16

110

13,3

N

µg/l

360

1200

240

Pb

µg/l

3,9

4,2

0,5

Cu

µg/l

5,5

13

1,6

Zn

µg/l

13

24

2,1

Cd

µg/l

0,1

0,4

0,03

Cr

µg/l

2,5

4,8

0,5

Ni

µg/l

4

4,8

0,5

Hg

µg/l

0,008

0,03

0,006

SS

µg/l

21 000

44 000

2070

Olja

µg/l

120

330

6,3

Ämne
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I tabell 9 redovisas beräknade befintliga och framtida föroreningsmängder med och utan rening av
dagvattnet. Värdena jämförs med de beräknade befintliga föroreningsmängderna och de föroreningar
som beräknas öka är gråmarkerade. Resultatet visar att mängderna ökar för samtliga ämnen efter
exploateringen. Ökningen beror på att skogsmark ersätts med mer förorenad mark i form av ett
logistikområde, se tabell 6 samt att hårdgörningsgraden ökar betydligt vilket generar högre
dagvattenflöden och en större mängd föroreningar avrinner från marken och hamnar i dagvattnet.
Efter rening förväntas dock alla ämnen förutom fosfor och kväve att understiga befintliga värden.
Tabell 9. Beräknade befintliga och framtida föroreningsmängder.

Ämne

Enhet

Befintlig
föroreningsmängd

Framtida
föroreningsmängd
utan rening

Framtida
föroreningsmängd
med rening

P

kg/år

1,0

12

1,6

N

kg/år

23

140

29

Pb

kg/år

0,3

0,5

0,06

Cu

kg/år

0,4

1,5

0,2

Zn

kg/år

0,8

2,7

0,2

Cd

kg/år

0,008

0,04

0,004

Cr

kg/år

0,2

0,6

0,07

Ni

kg/år

0,3

0,6

0,06

Hg

kg/år

<0,001

0,004

<0,001

SS

kg/år

1300

5000

245

Olja

kg/år

7,5

37

0,8

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 5, 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.
Detta bedöms dock inte påverka recipienten då Mälaren-Prästfjärden idag har en god ekologisk status
och ökningen är mycket liten, se Tabell 9. Dessutom utgör planområdet endast 6‰ av det totala
avrinningsområdet till Mälaren-Prästfjärden och kan därför antas ha en relativt liten påverkan på
recipienten. Då planområdet också ligger något uppströms kommer dagvattnet troligtvis också renas
ytterligare innan det når recipienten. Mälaren-Prästfjärdens kemiska status bedöms inte heller
påverkas negativt av exploateringen då föroreningsberäkningarna visar minskade halter och mängder
av metaller i dagvattnet.
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Slutsats
Med den föreslagna dagvattenhanteringen bedöms recipientens MKN inte att äventyras då
föroreningsbelastningen efter rening anses som låg samt att recipienten idag har en god ekologisk
status. 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. Men trots en liten
ökning i fosfor och kväve bedöms föreslagen rening är att vara tillräcklig.
Fördröjningskravet anses också att uppnås med föreslagna dammar, diken och regnbäddar.

Norconsult AB
VA-teknik Stockholm
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