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PM-DAGVATTEN
Sammanfattning
På uppdrag av Håbo kommun har ÅF förprojekterat väg och VA samt gjort en dagvattenutredning
inom ramen för upprättande av detaljplan, erhållen augusti 2016 för planområde Tvåhus, Väppeby
7:18 med flera. Planområdet ligger söder om Bålsta Station mellan järnvägen (Mälarbanan) och
Stockholmsvägen och utgörs idag till stora delar av löv- och barrskog. Efter utbyggnad är tanken att
området ska inrymma bebyggelse med småstadsliknande kvarterstruktur med varierande hustyper
och hushöjder.
Ökade totalflöden från hela området efter utbyggnad blir 803 l/s mot dagens 220 l/s. Målet är att
nuvarande utsläppsflöde eftersträvas. Det ökade dagvattnet från området beror på
markanvändningen som kommer utgöras av mer hårdgjord yta vilket ger en högre avrinning. I kapitel
7 står det att läsa om dagvattenhanteringen i form av förslag på fördröjning och rening. Enligt ÅFs
föroreningsbedömningar så kommer halterna av föroreningar att öka. De kommer fortfarande ligga
under riktvärdena för dagvatten som tagits fram av Regionplane- och trafikkontoret i Stockholm läns
landsting för de flesta ämnena. Utan reningsåtgärder kommer riktvärdena för fosfor, bly och
kadmium att överskridas, se vidare kapitel 6. Det ökade dagvattnet från området kommer med
åtgärder för dagvattenhantering, både öppna och slutna lösningar, att kunna hanteras inom och
nedströms området. Väppeby 7:18 med flera kommer att kunna byggas utan problem för dagvattnet.
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1

Inledning

1.1 Bakgrund, syfte och kravspecifikation
På uppdrag av Håbo kommun har ÅF förprojekterat väg och VA samt gjort en dagvattenutredning
inom ramen för upprättande av detaljplan, erhållen augusti 2016 för planområde Tvåhus, Väppeby
7:18 med flera. Planerad utbyggnad inom området är tänkt att inrymma bebyggelse med
småstadsliknande kvarterstruktur med varierande hustyper och hushöjder.
Denna dagvattenutredning syftar till att säkerställa en hållbar dagvattenhantering inom planområdet
och ge förslag på principlösningar för hur dagvattnet kan omhändertas på bästa sätt. Utredningen
och de förslag som föreslås görs enligt de riktlinjer och krav som redovisas i Håbo kommuns
dagvattenpolicy.
Dagvattenflöden inom området och till recipient beräknas med rationella metoden samt
föroreningsbedömningar med tillhörande halter beskrivs före och efter utbyggnad med hjälp av
schablonhalter i modelleringsprogrammet StormTac. Stockholmsvägen är inte medräknad då det
antas att den omfattas av ett eget avvattningssystem.

Figur 1.1. Planillustration, version daterad augusti 2016 (Bilaga 1) som visar ett förslag över hur området kan
utformas, med tomtnumrering

Kravspecifikationen från Håbo kommun gällande dagvattenutredningar ser ut som följande:
-

Svara på de inkomna yttrandena för VA från samrådsskedet för detaljplanen
Utgå från Håbo kommuns antagna dagvattenpolicy
Behandla MKN (Miljökvalitetsnorm)
Flödeskraven ska gälla vid utgångspunkten från kvartersmark
Utloppsflödet från dagvattensystemetet, efter utbyggnad, ska motsvara dagens flöde
Beräkning på återkomsttid, 10 år med varaktigheten, 10 minuter vid beräkning av flöden
Utredningen ska omfatta hela planområdet
Behandla detaljplanens påverkan på avrinningen från omkringliggande områden

Dagvattenutredning och förprojektering Gata och VA, Väppeby 7:18 med flera
Uppdragsnummer: 708 847

Sida 1 av 24
2017-02-21

2

Förutsättningar

Området som planeras för ny bebyggelse ligger söder om Bålsta Station mellan järnvägen
(Mälarbanan) och Stockholmsvägen. Området utgörs idag till stora delar av löv- och barrskog. Det
finns cirka 10 befintliga byggnader inom Väppeby 7:18 med flera, både asfalterade och grusade vägar
samt befintliga ledningar såsom VA, el och tele. Några fastigheter ska finnas kvar som dagens tomter,
dessa är Väppeby 7:17 (ny kvartersmark 6), Väppeby 7:47 (ny kvartersmark 7), Väppeby 7:61 (ny
kvartersmark 7) samt del av 7:18 (ny kvartersmark 10).
2.1 Dagvattenpolicy i Håbo kommun
Håbo kommuns dagvattenpolicy, antagen 2012-10-08, innehåller både generella punkter samt mer
specifika punkter för dagvattenhanteringen. De mest tillämpliga punkterna för denna utredning är:
-

Arbeta för att minska och/eller utjämna flödet av dagvatten
Arbeta för att minska andelen hårdgjorda ytor
Vid lokalisering av bebyggelse ska hänsyn tas till den naturliga vattenbalansen
Arbeta för att bevara den naturliga infiltrationen, fördröjningen och avrinningen
Dagvattnet ska omhändertas så nära källan som möjligt (LOD)
Rening av dagvatten ska beaktas om förutsättningar för omhändertagande nära källan saknas

Väppeby 7:18 med flera ligger i Håbo kommuns dagvattenpolicys avrinningsområde 3, se Figur 2.1.

Väppeby 7:18 med flera

Figur 2.1. Avrinningsområden i Håbo kommun
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2.2 Dimensionering
Enligt Håbo kommun ska dagvattenanläggningarna dimensioneras för 10 års regn med beräknad
varaktighet 10 minuter. Nuvarande utsläppsflöde ska eftersträvas, vilket innebär att utbyggnaden av
Väppeby 7:18 med flera inte ska leda till ökad belastning på kommunala dagvattennät nedströms.
Hänsyn ska även tas till ökade flöden som följd av klimatförändringarna. I slutet av seklet kan
intensiteten för de korta varaktigheterna (upp till cirka 30 minuter) för 10 års regn förväntas ökas
med cirka 10-20 %, medan regn med längre varaktighet ökar i mindre grad (Svenskt Vatten,
Publikation P104). Klimatfaktorn har för det dimensionerande regnet valts till 1.15, motsvarande en
ökning på 15 %, detta efter Håbo kommuns önskemål.
2.3 Miljökvalitetsnorm för vatten
EUs vattendirektiv (ramdirektivet för vatten) infördes i den svenska lagstiftningen år 2004 och
benämns i Sverige för vattenförvaltningen. Den utgår från vattnets naturliga avrinningsområden
istället för administrativa gränser i form av länder och kommuner. Vattnens (vattenförekomsternas)
nuvarande ekologiska respektive kemiska status bedöms enligt en femgradig skala från hög till dålig.
Målet är att inga vatten ska försämras och att alla vatten ska uppnå minst miljökvalitetsnormen god
status år 2015. En miljökvalitetsnorm uttrycker den kvalitet som en vattenförekomst ska ha uppnått
vid en viss tidpunkt och har karaktären mål och framåtsyftande och inte definitiv.
Recipienten, vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden har tills år 2015 ingått i vattenförekomsten
Mälaren-Gripsholmsviken. I förvaltningscykeln 2015-2021 kommer Mälaren-Prästfjärden att bli en
egen vattenförekomst för vilken miljökvalitetsnorm för vatten kommer att beslutas.
2.4 Föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp
För dagvatten finns det inga nationellt fastslagna riktvärden för att bedöma reningskrav på enskilda
dagvattenutsläpp. I Stockholms län togs förslag till riktvärden fram i februari 2009. Dessa är inte
fastslagna i någon instans men kan användas för att få en uppfattning om behovet av
reningsåtgärder på dagvattnet. Riktvärdena är indelade i flera olika nivåer. Det är lämpligt att
använda nivå 2M, delavrinningsområde (2) till recipient, havsvik (M), se Tabell 2.4 där riktvärdena är
angivna.
Tabell 2.4. Föreslagna riktvärden 2M, årsmedelhalt

Ämne
Enhet
Konc.
Enhet
Flöde

P
µg/l
175
Kg/år
3,46

N
µg/l
2500
Kg/år
49,449

Pb
µg/l
10
Kg/år
0,20

Cu
µg/l
30
Kg/år
0,59

Zn
µg/l
90
Kg/år
1,78

Cd
µg/l
0,50
Kg/år
0,01

Cr
µg/l
15
Kg/år
0,30

Ni
µg/l
30
Kg/år
0,59

Hg
µg/l
0,07
Kg/år
0,0014

SS
µg/l
60 000
Kg/år
1 187

Olja
µg/l
700
Kg/år
13,8

Koncentrationen för riktvärdena i µg/l är alltid desamma i nivå 2M, koncentrationen i kg/år varierar och beror
på den reducerade arean på området efter utbyggnad och årsmedelnederbörden.

P = Fosfor
Pb = Bly
Zn = Zink
Cr = Krom
Hg = Kvicksilver

N = Kväve
Cu = Koppar
Cd = Kadmium
Ni = Nickel
SS = Suspenderad substans
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Nulägesbeskrivning - mark

Området är beläget söder om Bålsta Station mellan järnvägen (Mälarbanan) och Stockholmsvägen
med en yta av 5,50 ha. Områdets nordöstra del består av en rullstensås med en förhållandevis plan
tallbevuxen platå som har en marknivå runt +23 meter. Från denna platå sluttar marken bitvis brant
ned mot sydväst. I den nedre sydvästra delen av området, mot Stockholmsvägen, är marken plan och
här finns bebyggda villaträdgårdar, se Figur 3.1. Marknivåerna mot Stockholmsvägen ligger på
ungefär +10 meter. Eftersom området har denna utformning så kommer området inte att påverkas
av närliggande inkommande dagvattenavrinning. Uppmätt årsmedelnederbörd för Håbo kommun
mellan 1960-1990 är 636 mm/år.

Figur 3.1. T.v. Vy från området ner mot Stockholmsvägen. T.h. Vy mot området från sydväst med
Skeppsrondellen till höger i bild.

3.1 Jordarter, geoteknik och grundvatten
Jordartskartan från SGU visar att utredningsområdet består av postglacial sand, postglacial finlera
och glacial lera med inslag av urberg och sandig morän, se Figur 3.1:1.
En geoteknisk undersökning har utförts av Structor och där framgår att marken inom området i
huvudsak utgörs av postglacial sand med ett lerområde i sydväst och ett område med berg i dagen
och sandig morän på en begränsad yta i mitten av området. Se Figur 3.1:2 för borrpunkter.
Inom stora delar av området förekommer överst cirka 1 meter fyllning med inslag av sand, silt, mull
och torrskorpelera. Under fyllningen förkommer 1 till 3 meter varvig lera med skikt av silt och
finsand. Lermäktigheten är störst i sydväst mot Stockholmsvägen och där förekommer också lösare
lera. Under leran förekommer 2 till 5 meter sand eller siltig sand. Marksonderingarna har neddrivits
till ett djup av cirka 5 till 10 meter innan stopp mot förmodat berg eller i fasta jordlager.
Några ytvattendrag finns inte inom området, de två installerade grundvattenrören har varit torra vid
samtliga mätningar. Grundvattennivån i området kan förväntas ligga djupare än cirka 5 till 7 meter
under befintlig marknivå och uttagsmöjligheter för grundvatten varierar mellan 1 – 5 l/s. SGUs
grundvattenkarta redovisas i Figur 3.1:3.
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Figur 3.1:1. Jordartskarta över området (SGU)

Infiltrationskapaciteten för en jord beror bland annat på dess kornstorlek, packningsgrad och
markens vattenhalt. När marken är torr är infiltrationskapaciteten som högst för att sedan avta vid
ökad mättnadsgrad. Mättad infiltrationskapacitet (mm/timme) kan ses i Tabell 3.1 nedan.
Tabell 3.1. VAV, 1983

Jordtyp
Morän
Sand
Silt
Lera
Matjord

Kapacitet
47
68
27
4
25

I PM geoteknik som upprättats av Scandiakonsult 1993-05-07 för järnvägen öster om
utredningsområdet (Mälarbanan, delen Bålsta station km 44+400 – 47+000, systemhandling) anges
att ”jorden består av svallat material med växelvis lagring. Jordarterna är omväxlande sand, silt och
lera med lös-medelfast lagring. Leran är till största delen av torrskorpekaraktär. Mot djupet bedöms
jordarna bestå av mestadels sand.”
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Grönt raster: God infiltration
Gult raster: Förmodad god infiltration
Rött raster: Förmodad dålig infiltration

Figur 3.1:2. 11 stycken (SMS) borrpunkter från Geoteknik (Structor, 2013) och
8 stycken (1-8) borrpunkter från Geoteknik (Bjerking, 1994)

Figur 3.1:3. Grundvattenkarta över området (SGU)
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3.2 Avrinningsområde, markavvattningsföretag och recipient
Recipient för området är Kalmarviken i Mälaren, vattenförekomst Mälaren-Prästfjärden. Se Figur 3.2
för områdets placering i förhållande till Kalmarviken med gröna pilar utritade för dagvattnets
avledning. Räknat på dagvattenvägen, är Kalmarviken belägen cirka 1,3 km söder om området med
vattenväg, Gröna Dalen som största dikesledare. Diket i Gröna Dalen utgörs idag av ett
markavvattningsföretag. Planområdet berör inte markavattningsföretagets båtnadsområde (Bilaga 2)
och eftersom Väppeby 7:18 med flera inte släpper på mer dagvatten efter utbyggnad så behövs
ingen omprövning av markavattningsföretaget. Den kemiska statusen för recipienten klassas som ej
god på grund av förhöjda halter av kvicksilver och kvicksilverföreningar. Den ekologiska statusen i
recipienten klassas som god med liten risk för försämring.

Väppeby 7:18 med flera
Dagvattenledningar

Gröna Dalen

Kalmarviken
Figur 3.2. Dagvattnets väg från Väppeby 7:18 med flera till recipient

3.3 Befintliga VA-ledningar och anslutningspunkter
Befintliga VA-ledningar finns inom och i närheten av området. Risk föreligger att befintliga VAledningar utsätts för återkommande vibrationer från närliggande järnvägsspår/tågtrafik. Detta
beaktas förslagsvis i detaljprojekteringsfasen. Informationen om vattengångar, dimensioner, material
och systemets befintliga kapacitet finns endast tillgängligt i begränsad omfattning. För ytterligare
information om ledningar så behövs kontroll på plats i brunnar. Anslutningspunkter för dag, vatten
och spill justeras i detaljprojekteringsfasen. VA-huvudmannen anvisar anslutningspunkt för
respektive fastighet.
Vatten och spillvatten
Området ligger inom kommunens och VA-avdelningens verksamhetsområde. Befintlig vattenledning,
dimension 150 mm samt befintlig spillvattenledning, dimension 300 mm går utanför området i
Stockholmsvägen (Vid Kapellvägen). Befintlig vattenledning, dimension 100 mm samt befintlig
spillvattenledning, dimension 225 mm går längs med området i Stockholmsvägen (vid Kalmarvägen).
Dessa befintliga ledningar kan fungera som lämpliga anslutningspunkter.
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Dagvatten
Befintlig dagvattenledning, dimension 300 mm ligger längs med området i Stockholmsvägen, både
vid Kapellvägen och vid Kalmarvägen. Dagvattenledningen fortsätter genom befintligt
bostadsområde längs med Hörntorpsvägen med dimension 225 mm, Rodervägen och Skeppsvägen
med dimension 600 mm samt Kalmarvägen med dimension 400 mm för att sista biten vara två
stycken dimension 300 mm ledningar. Efter detta mynnar dagvattenledningarna ut i diket Gröna
Dalen som är ett dike med höga flöden, men god kapacitet.

4

Dagvattenflöden före exploatering

4.1 Förutsättningar för flödesberäkningar före utbyggnad
Dagvatten är det avrinnande regn-, smält- och dräneringsvattnet från ett område. Från orörd, ej
exploaterad mark sker en liten avrinning av dagvatten mot och till omgivande områden. När ytor
exploateras med vägar, parkeringar och byggnader ökar avrinningen och även föroreningarna som
följer med vattnet.
Det bör noteras att mycket små förändringar i avrinningskoefficienten kan ge relativt stora skillnader
i flödet så de redovisade flödena bör främst ses som indikatorer på hur flödena kommer att
förändras vid den nya markanvändningen och inte som exakta värden.
Vid beräknade av dimensionerande flöden för nuläget har information om ytornas storlekar hämtats
från flygfoton samt befintlig grundkarta. Formeln som använts är:
Qdim = (q × AR)
Qdim = Dimensionerande flöde (l/s)
q = Regnintensitet för det dimensionerande regnet med återkomstiden 10 år och 10 minuters
varaktighet = 224 l/s×ha enligt Svenskt Vatten P104, Figur 1.16 sid 22.
AR = Reducerad area enligt Tabell 4.2. (Area × Avrinningskoefficient)
4.2 Markanvändning före exploatering samt mängd dagvatten
Markanvändningen inom området före utbyggnad utgörs idag av till stora delar löv- och barrskog och
visas i Tabell 4.2. Respektive utbyggnadsområde har tilldelats en avrinningskoefficient utifrån
nuvarande markanvändning och topografi. Befintligt dagvattenflöde i l/s (Bef Qdim) för respektive
utbyggnadsområde kan ses i Figur 4.2.
Tabell 4.2. Markanvändning i nuläget
Nuläge
Skogsmark
Grusväg – Övriga vägar
Kapellvägen – Asfaltsväg
Hustak
Summa total
1

Area (ha)
4,85
0,15
0,20
0,30
5,50

1
0,10
0,40
0,80
0,90

AR (ha)
0,485
0,060
0,160
0,270
0,975

Qdim (l/s)
109
14
36
61
220

Avrinningskoefficient
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Figur 4.2. Dagvattenflöden för respektive utbyggnadsområde i nuläget, Tabell 5.3 Bef Qdim (l/s). Pilar (blåa) visar
hur dagvattnets väg går i dagsläget utefter befintliga höjdkurvor

5

Dagvattenflöden efter exploatering

5.1 Beräkningsförutsättningar
Vid beräknande av dimensionerande flöden för ytornas storlekar efter utbyggnad är information
hämtad från planillustration, erhållen augusti 2016 från Håbo kommun, se Bilaga 1. Det kan finnas
senare daterade versioner av detaljplanen, men ytornas storlekar bedöms likvärdiga med detaljplan
version augusti 2016.
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Qdim = (q × AR) × 1,15
Qdim = Dimensionerande flöde (l/s)
q = Regnintensitet med återkomstiden 10 år och 10 minuters varaktighet = 224 l/s, ha enligt Svenskt
Vatten P104, Figur 1.16 sid 22.
AR = Reducerad area enligt Tabell 5.2. (Area × Avrinningskoefficient)
1,15 = Klimatfaktor (15 %)
Det bör noteras att mycket små förändringar i avrinningskoefficienten kan ge relativt stora skillnader
i flödet så de redovisade flödena bör främst ses som indikatorer på hur flödena kommer att
förändras vid den nya markanvändningen och inte som exakta värden.
5.2 Markanvändning efter utbyggnad samt mängd dagvatten
Markanvändningen inom planområdet efter utbyggnad kommer att utgöras av till stora delar takytor,
hårdgjorda ytor och en liten del löv- och barrskog, vilket visas i Tabell 5.2. Respektive
utbyggnadsområde har tilldelats en avrinningskoefficient utifrån detaljplanets illustrationskarta. Den
planerade byggnationen kommer medföra högre andel hårdgjorda ytor inom området.
Tabell 5.2. Markanvändning efter utbyggnad uppdelad på typ av avrinningsområde
Efter utbyggnad
Skogsmark
Övriga vägar
Kapellvägen – asfalt
Hustak
Övrig yta
Summa total
1 Avrinningskoefficient

Area (ha)
0,08
0,96
0,12
2,19
2,15
5,50

1
0,10
0,40
0,80
0,90
0,30

2Q
AR (ha)
dim (l/s)
0,008
2
0,384
99
0,096
25
1,971
508
0,651
169
3,11
803
2 Räknat med klimatfaktor

5.3 Sammanställning av dagvattenflöden före och efter utbyggnad
Marken kommer att användas till bebyggelse. Omhändertagande av dagvatten ska ske på
kvartersmark inom områdena så långt som det är möjligt genom LOD-lösningar. Det redovisas inga
oljeavskiljare eller dagvattenmagasin i denna utredning, det är varje framtida fastighetsägares ansvar
att ordna det, beroende på typ av markanvändning. Markanvändningen inom området efter
utbyggnad visas i Tabell 5.3 och Figur 5.3 uppdelat per kvarter.
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Tabell 5.3. Markanvändning efter och före utbyggnad uppdelad per kvarter redovisade i l/s samt m3
A (ha)

1

AR (ha)

Kapellvägen

0,12

0,80

0,096

25

Torgyta (1)

0,07

0,70

0,049

13

Kvartersmark (2)

0,21

0,54

0,1134

Kvartersmark (3)

0,18

0,54

Kvartersmark (4)
Kvartersmark (5)
Kvartersmark (6)

0,37
0,47
0,22

Kvartersmark (7)
Kvartersmark (8)

Utbyggt

1

2Q

2 Volym

(m3)

Tillkommande
Flöde l/s

Bef Qdim (l/s)
(se fig. 4.2)

1

25-21 = 4

21

7

13-2 = 11

2

29

16

29-5 = 24

5

0,0972

25

4

25-12 = 13

12

0,54
0,54
0,54

0,1998
0,2538
0,1188

52
65

16
41

31

3

52-17 = 35
65-9 = 56
31-18 = 13

17
9
18

0,35

0,54

0,189

48

15

48-16 = 32

16

0,45

0,54

0,243

63

41

63-8 = 55

8

Naturmark (9)

0,08

0,10

0,008

1

2-2 = 0

2

Kvartersmark (10)

0,26

0,54

0,1404

36

9

36-14 = 22

14

Kvartersmark (11)

0,06

0,54

0,0324

8

6

8-1 = 7

1

Kvartersmark (12)
Kvartersmark (13)

0,17
0,43

0,54
0,54

0,0918
0,2322

24

13

60

38

24-4 = 20
60-8 = 52

4
8

Kvartersmark (14)

0,24

0,54

0,1296

33

13

33-9 = 24

9

Kvartersmark (15)

0,28

0,54

0,1512

39

8

39-17 = 22

17

Kvartersmark (16)

0,34

0,54

0,1836

47

26

47-8 = 39

8

Kvartersmark (17)

0,26

0,54

0,1404

36

8

36-15 = 21

15

Kvartersmark (18)

0,38

0,54

0,2052

53

20

53-15 = 38

15

Torgyta inom område

0,08

0,70

0,056

15

9

15-2 = 13

2

Lokalgata & gångväg
Summa total

0,48
5,50

0,80

0,384
3,11

99
803

55
350

99-17 = 82
583

17
220

Avrinningskoefficient

dim (l/s)

2

2

Räknat med klimatfaktor

Det sannolika dagvattenflödet i området är i nuläget på 220 l/s och efter utbyggnad kommer flödet
att öka till 803 l/s beräknat med klimatfaktor. Den erforderliga volym som behöver fördröjas inom
området är totalt 350 m3 beräknat med klimatfaktor (i Bilaga 5 redovisas erforderlig
fördröjningsvolym per kvarter). Skillnaden mellan flöde efter utbyggnad och före utbyggnad blir 583
l/s (803 l/s – 220 l/s). Beräknad genomsnittlig avrinningskoefficient på kvartersmark är ca 54 % med
avseende på andelen hårdgjord yta. Det innebär att hårdgjord yta maximalt får utgöra 60 % av
kvartersmarken och gröna ytor utgör 40 %. Ökas andelen hårdgjord yta så ökas denna faktor vilket
resulterar i större dagvattenflöde som ska omhändertas. Krav från Håbo kommun är att nuvarande
maxflöde ska eftersträvas och mer dagvatten än idag inte ska tillföras det kommunala
dagvattennätet nedströms planområdet. Hur den erforderliga volymen dagvatten som uppstår kan
hanteras lämnas förslag på under rubrik 7.
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Figur 5.3. Schematisk bild över tillkommande byggnader på kvartersmark, planillustration A 2016-08-26

6

Föroreningsbedömningar

ÅF har tagit fram föroreningsbedömningar utifrån schablonvärden från StormTac för
markanvändningarna skogsmark för nuläget (inkluderar olika typer av träd, mindre vägar och berg)
och radhusområde för utbyggt område (inkluderar all markanvändning inom ett normalt
radhusområde, såsom lokalgator, vägdiken, tak, uppfartsvägar, mindre parkeringar och gräsmattor). I
StormTac finns även schablonhalter för flerfamiljshusområde, som har en något högre
föroreningsgrad jämfört med markanvändningen radhusområde. Bedömningen är dock att planerad
bebyggelse inom aktuellt område överensstämmer bättre med strukturen i ett radhusområde.
Utgångspunkterna för föroreningsberäkningarna är nuvarande respektive framtida markanvändning
samt uppmätt årsmedelnederbörd i Håbo kommun. Uppskattade totalhalter kan ses i Tabell 6 nedan.
Halterna av ämnena kan momentant variera kraftigt beroende på flödet och lokala förhållanden.
I tabellen finns reningseffekter i % och halter i kg/år från StormTac 2016 för de förslag på
dagvattenhanteringsåtgärder som tas upp under rubrik 7 med undantag för dagvattenkassetter och
genomsläppliga material, då data för sådana magasin och material saknas. Magasin med
dagvattenkassetter används främst för att fördröja dagvattnet. Under rubrik 7 beskrivs de olika
åtgärderna närmre.
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Tabell 6. Resultat av föroreningsbedömningar
Fosfor

Kväve

Bly

Koppar

Zink

Kadmium

Krom

Nickel

Riktvärden (2M) µg/l
Schablonvärde skog µg/l
Schablonvärde radhus
µg/l
Riktvärden (2M) kg/år

175
35,0
250

2 500
750,0
1 500

10,0
6,00
12,0

30,0
6,50
25,0

90,0
15,0
85,0

0,50
0,20
0,60

15
0,5
6,0

30,0
0,5
7,0

3,55

50,72

0,2

0,61

1,83

0,01

0,300

0,610

Summa nuläget kg/år

0,22

4,650

0,04

0,04

0,09

0,0012

0,003

0,003

Summa utbyggnad kg/år
Reningseffekt
Makadamfyllt
underjordiskt magasin
kg/år samt %
Utsläppshalt
Makadamfyllt
underjordiskt magasin
Kg/år samt %
Reningseffekt Biofilter
kg/år samt %
Utsläppshalt Biofilter
Kg/år samt %
Reningseffekt Gröna tak
kg/år samt %
Utsläppshalt Gröna tak
Kg/år samt %
Reningseffekt
Krossdike***
kg/år samt %
Utsläppshalt
Krossdike***
Kg/år samt %
Reningseffekt Våt damm
kg/år samt %

5,07
1,77
35%

30,43
13,7
45%

0,24
0,18
75%

0,51
0,36
70%

1,72
1,20
70%

0,0122
0,0073
60%

0,122
0,085
70%

0,142
0,078
55%

0,0014
2
0,0000
3
0,0004
0,0002
40%

3,30
65%

16,7
55%

0,06
25%

0,15
30%

0,51
30%

0,0049
40%

0,037
30%

0,064
45%

3,30
65%

12,2
40%

0,19
80%

0,33
65%

1,46
85%

0,0010
85%

0,031
25%

1,77
35%

18,26
60%

0,05
20%

0,18
35%

0,26
15%

0,0018
15%

*

*

0,16
65%

*

0,34
20%

**

**

0,08
35%

**

3,04
60%

16,74
55%

0,20
85%

2,03
40%

13,69
45%

2,79
55%

Utsläppshalt Våt damm
Kg/år samt %

2,28
45%

Ämne

* Genererar påslag av ämnet

SS

Olja

60 000
34 000
45 000

700
100
600

1 217

14,2

210,8

0,62

913,0
730,4
80%

12,2
9,15
75%

0,0003
60%

182,6
20%

3,05
25%

0,107
75%

0,0002
50%

730,4
80%

7,3
60%

0,092
75%

0,036
25%

0,0002
50%

182,6
20%

4,9
40%

0,0024
20%

0,031
25%

0,049
35%

*

821,7
90%

I.u.

1,38
80%

0,0098
80%

0,092
75%

0,092
65%

**

91,3
10%

I.u.

0,43
85%

1,46
85%

0,0010
85%

0,103
85%

0,128
90 %

0,0002
45 %

821,7
90 %

11,0
90 %

0,04
15%

0,08
15%

0,26
15%

0,0018
15%

0,018
15%

0,014
10%

0,0002
55%

91,3
10%

1,22
10%

10,65
35%

0,18
75%

0,33
65%

0,86
50%

0,0098
80%

0,073
60%

0,120
85%

0,0001
30%

730,4
80%

9,76
80%

19,78
65%

0,06
35%

0,18
35%*

0,86
50%

0,0024
20%

0,049
40%

0,021
15%

0,0003
70%

182,6
20%

2,44
20%

**Ökade halter av ämnet

Kvicksilver
0,070
0,005
0,020

***Infiltrationsstråk

Föroreningarna efter utbyggnad ligger under de föreslagna riktvärdena för de flesta ämnen förutom
de orangemarkerade ovan i Tabell 6, vilka är fosfor, bly och kadmium. Totalt sett kommer
dagvattenflödet och föroreningarna att öka från nuvarande värden till följd av den förändring av
området som en exploatering innebär. Förändringen medför ökad andel hårdgjorda ytor, högre
avrinningskoefficienter och högre schablonvärden för föroreningar. Bly och Kadmium ligger precis
över riktvärdet och kan ses som godtagbara medan fosfor ligger klart över riktvärdet och bör
åtgärdas innan dagvattnet från området avleds vidare.
Beräknade generella reningseffekter i procent hämtade från StormTac i Tabell 6 ovan visar att för
några av de föreslagna dagvattenåtgärderna underskrids riktvärdena. Med några av åtgärderna
minskar inte halterna så att riktvärdena underskrids eller så ökar halterna för vissa ämnen. Därför
kan det krävas en kombination av åtgärder för att riktvärdena ska underskridas. Exempelvis kan man
anordna en slingrande bäck i fördröjningsytan som sträcker sig från norr till söder för att ta hand om
allt dagvatten från de nordligare delarna av området (50 % av ytan). Denna bäck kan utformas så att
den fungerar både som utjämning och som reningsdamm med permanent yta. Samtidigt kan den
södra hälften av ytan renas via krossdiken längs med Stockholmsvägen. Den här kommer att ge ett
beräknat resultat.
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Fosfor från 2,54 kg/år ned till 1,14 kg/år (dammen) samt 2,54 kg till 1,02 kg/år (krossdike)
vilket ger totalt en minskning från 5,07 kg/år till 2,16 kg/år (riktvärde 3,55 kg/år).
På samma sätt för bly från totalt 0,24 kg/år ned till 0,06 kg/år (riktvärde 0,2kg/år).
För Kadmium: från totalt 0,0122 kg/år ned till 0,0021 kg/år (riktvärde 0,01kg/år)

För alla de andra ämnena klaras riktvärdena utan åtgärder så med den här kombinationen kommer
alla riktvärden att klaras.
Om sedumtak används måste en extra kontroll göras så att sedumtaken inte ökar fosforvärden så att
riktvärdena överskrids. Det finns även andra kombinationer som kommer att gå lika bra att använda
för att nå riktvärdena. Vilken/Vilka metoder som väljs påverkas av fler parametrar vid
detaljprojektering.
Inom området, på befintlig fastighet Bista 13:1, ny kvartersmark 17, har det tidigare legat en
drivmedelsanläggning. Denna undersöktes i augusti 2012 och i rapporten från undersökningen
gjordes bedömningen att det inte föreligger någon risk, med avseende på petroleumförorening, och
att resultaten från den miljötekniska markundersökningen inte motiverar vidare åtgärder på platsen.
Drivmedelscisternen på fastigheten är tömd och pumparna är borttagna, men cisternen och
tillhörande installationer på fastigheten är inte tagna ur bruk. Med att ta ur bruk avses i det här fallet
även rengöring och förhindrade av återfyllnad samt anmälan till tillsynsmyndigheten.
Generellt kan det förväntas att föroreningsnivåerna från lokalgator och naturmark på området är
låga. Lokalgator definieras här som gator med mindre än 8000 fordon per dygn, alltså
årsmedeldygnstrafik (ÅDT) < 8000 (Stockholms stad, 2002). Trafiken från området kan bedömas
utgöra den främsta källan till dagvattenföroreningar. Trafikrelaterade föroreningar kommer
exempelvis från avgaser, olja och slitage av däck och vägar.
ÅDT från Stockholmsvägen var år 2007 8600 fordon per dygn (WSP, 2011), vilket kan förväntas bidra
med låga till måttliga föroreningshalter (Stockholms stad, 2002). Även parkeringsytor kan förväntas
ge låga till måttliga utsläpp.
Stockholmsvägen är en sekundär transportled för farligt gods. Farligt gods är ett samlingsnamn för
ämnen och produkter med egenskaper som kan vara skadliga för människor, miljö, egendom och
annat gods om korrekt hantering inte tillämpas under transport. Vid olycka med farligt gods med risk
för utsläpp skall räddningstjänsten omedelbart larmas.

7

Dagvattenhantering

LOD-lösningar i området kan lämpa sig med den informationen om jordar och djupa
grundvattennivåer som finns idag, men för att med säkerhet kunna säga om så är fallet så behövs
mer ingående geoteknik. Därför rekommenderas i denna utredning fördröjning som åtgärd.
Fördröjningsåtgärder för dagvatten ska anläggas i så stor utsträckning att erforderlig fördröjning och
rening uppnås. Enligt Funkias gestaltningsförslag, dagvattenkarta, anläggs fördröjningsåtgärder längs
lokalgator samt i anslutning till torgytor (se Bilaga Dagvattenkarta).
Vid anläggande av fördröjningsåtgärder för dagvatten från lokalgator och torg kommer dagvattnet
långsamt släppas på befintligt dagvattennät, vilket innebär att flödestoppar från området undviks
och att nuvarande avrinningsstråk mot recipient bibehålls. Flödet som kan påverka omkringliggande
områden är då oförändrat över tid, vilket innebär att inga nya områden nedströms behöver tas i
anspråk för hantering av dagvatten från planområdet.
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Figur 7.1 illustrerar hur dagvattnet från olika ytor, exklusive Kapellvägen, kan tas omhand. I de gula
boxarna redovisas befintligt dimensionerande flöde (Bef Qdim) samt flödesökningen efter
exploatering, utan fördröjning. Det förutsätts att den ökade mängden hanteras genom
genomsläppliga material och LOD på allmänna ytor och kvartersmark. Antagen infiltrationsmöjlighet
redovisas i de grå boxarna i boxmodellen. Efter hantering/fördröjning kan dagvattnet gå ut på nätet
fördelat över en längre tid, och på så sätt eftersträvas Håbo kommuns nuvarande vattenbalans. (*)

Figur 7.1. Boxmodell över hur dagvattnet från markanvändningen kan omhändertas (beräknat med
klimatfaktor samt 10-årsregn)
*) I normala fall ska 0 l/s gå ut på dagvattennätet men möjlighet finns att kvartersmarkerna kan bredda till dagvattennätet vid höga flöden.

7.1 Dagvattenhantering på kommunal mark
Ett förslag är att fördröjning och rening av dagvatten på lokalgator och torgytor åstadkoms med hjälp
av dagvattenmagasin. I Tabell 5.3 redovisas för respektive yta den volym dagvatten som behöver
hanteras och eftersom området kan delas upp i nästan lika stora delar avrinning åt vartdera hållet så
behöver 175 m3 fördröjas per avrinning, alltså via Kapellvägen samt mot Skeppsrondellen.
7.1.1 Fördröjningsmagasin och fördröjningsytor
Vid intensiva regn är fördröjningsmagasin effektiva då de tar upp och fördröjer det snabbt
avrinnande dagvattnet från tak och hårdgjorda ytor. I Figur 7.1:1 nedan visas möjliga platser för
dagvattenfördröjning med till exempel fördröjningsmagasin. Volymen som är beskriven är 175 m3 per
avrinningssida av området, men detta får utredas närmare i detaljprojekteringsskedet. Ytorna visas
som lila markeringar. Ska Skeppsrondellen byggas om kan även ytan i själva rondellen användas för
att anlägga fördröjning- och reningsåtgärder.
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Fördröjningsmagasin

Figur 7.1:1. Förslag på placering av fördröjningsmagasin

Området kommer till största del bebyggas och hårdgöras enligt gällande planförslag. Planförslaget
har en ogynnsam effekt på möjligheterna att använda sig av öppna fördröjningslösningar för
dagvattenhantering inom området då ytorna blir för små för detta. Då det inte finns utrymme för
öppna fördröjningsmagasin rekommenderar ÅF att underjordiska fördröjningsmagasin anläggs under
t.ex., parkerings- och torgytor. De kan utgöras av gropar som fylls med ett grovt krossmaterial
(stenkista) eller dagvattenkassetter. Båda dessa magasintyper måste anläggas ovan grundvattenytan
annars kan inte hela volymen nyttjas för magasinering. En stenkista har en hålrumsvolym på ca 30 %,
vilket är den aktiva magasineringsvolymen. För ett magasin med dagvattenkassetter är
hålrumsvolymen 95 %, vilket innebär att jämfört med en anläggning av makadam är det möjligt att
spara mer än 2/3 av ytbehovet med kassetter, se Tabell 7.1.
Tabell 7.1. Erfordrad fördröjningsvolym och dimensionering av LOD-lösningar efter exploatering med en
hålrumsvolym på ca 95 % för dagvattenkassetter och 30 % för makadammagasin

Total fördröjningsvolym för området, kan ses i Tabell 5.3
350 m3
Motsvarande volym makadammagasin för fördröjning av hela vattenvolymen 1167 m3
Motsvarande volym dagvattenkassetter för fördröjning av hela vattenvolymen 368 m3
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Kommunala ytor är begränsade inom området och som en följd av det rekommenderas
fördröjningsmagasin med dagvattenkassetter, se Figur 7.1:2. Magasinen ska anslutas till befintliga
anslutningspunkter och ha ett bräddavlopp som ansluter mot befintliga dagvattenledningar
nedströms.

Figur 7.1:2. Dagvattenkassetter (www.plastinjectwatersystem.se) och dagvattenmagasin med kassetter
(Uponor)

Figur 7.1:22. Dagvattenmagasin med rör (kwhpipe.se)
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7.1.2 Genomsläppliga material och Biofilter
Andelen hårdgjorda ytor kan begränsas med olika genomsläppliga material som till exempel
nedsänkta grönytor, grusytor eller hålsten av betong (gräsarmering) där det är möjligt, se Figur
7.1.2:1. Exempel på möjliga platser kan vara torgytor, parkeringsplatser, gångbanor, uppfarter eller
parkmark, men placering och val av fördröjnings- och reningsåtgärd bör utredas närmare i
detaljprojekteringsskedet. Genomsläppliga material utjämnar flöden, sänker flödeshastigheter och
renar till viss del även dagvattnet.

Figur 7.1.2:1. Exempel på genomsläppliga material (nedsänkt grönyta (Rain Gardens), grusytor och
gräsarmering)

Biofilter eller infiltrationsstråk med träd kan beskrivas som grunda försänkningar i landskapet under
vilket det finns ett dränerande lager och ett filtermaterial som är täckt med vegetation, se Figur
7.1.2:2. Förutom att fördröja dagvatten bidrar det med biologisk mångfald och estetiska värden och
har dessutom god förmåga att rena förorenat dagvatten. En nackdel kan vara att det har relativt
stora underhållsbehov. Se vidare Funkias handling.

Figur 7.1.2:2. Infiltrationsyta med träd

Dagvattenutredning och förprojektering Gata och VA, Väppeby 7:18 med flera
Uppdragsnummer: 708 847

Sida 18 av 24
2017-02-21

7.2 Dagvattenhantering längs Stockholmsvägen
Ett krav från Håbo kommun har varit att nuvarande utsläppsflöde ska eftersträvas och mer dagvatten
än idag inte ska tillföras det kommunala dagvattennätet nedströms planområdet. Förutsättningarna
för LOD inom planområdet är osäkra till följd av bland annat ogynnsamma höjdförhållanden,
begränsat utrymme på kommunal mark och osäkerhet kring geotekniska förhållanden. Därför har ÅF
på önskemål av Håbo kommun även utrett möjligheten till att ta hand om dagvattnet från
planområdet nedströms den platå som rullstensåsen i planområdet utgör. ÅF anser att det bästa ur
smidighets- och kostnadssynpunkt då är att hantera dagvattnet från planområdet längs den norra
sidan av Stockholmsvägen mot planområdet.
I den här utredningen har Stockholmsvägen inte varit med i beräkningarna då den omfattas av ett
eget avvattningssystem, se rubrik 1.1 och Figur 1.1. Dagvattnet från planområdet kommer att rinna
ut från området åt två håll, via Kapellvägen och mot Skeppsrondellen. Nedan finns förslag på två sätt
att hantera dagvattnet nedströms området.
7.2.1 Infiltrationsstråk längs Stockholmsvägen
Infiltrationsstråk (här gräsbeklädda diken) med eller utan träd längs med Stockholmsvägen, mellan
cykelbana och körbana med parkeringar på den norra sidan av vägen, renar och fördröjer dagvatten
på ett effektivt sätt. Dagvattnet tillåts rinna över beväxta ytor på en bred front och i relativ plan
lutning för att samtidigt sippra ned i marken mot dräneringsledning. Uppbyggnaden av dikena bör
utformas med makadam, kupolsilar med jämna mellanrum samt en dräneringsledning i botten av
diket. Se Figur 7.3.1:1 för förslag på utformning samt 7.3.1:2 för placering av stråken.

Figur 7.3.1:1 T.v. Utformning infiltrationsstråk. T.h. Placering av infiltrationsstråk utmed Stockholmsvägen

Dagvattenutredning och förprojektering Gata och VA, Väppeby 7:18 med flera
Uppdragsnummer: 708 847

Sida 19 av 24
2017-02-21

Figur 7.3.1:2. Förslag på placering av infiltrationsstråk

Ytmässigt finns potential till att få plats med detta även efter att vägen har gjorts om utifrån
gatuprojektering, se Figur 7.3.1:3. Infiltrationsstråken och parkeringsytorna kan även kombineras
med biofilter med eller utan träd, se Figur 7.3.1:3.

Figur 7.3.1:3. T.v. Exempel från en gatuprojektering med infiltrationsstråk och träd i grönt. T.h. Infiltrationsstråk
med träd mellan gata och hus ur P105 figur 9.37
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7.3 Dagvattenhantering på kvartersmark
Största andelen dagvatten från kvartersmarkerna kommer från hustaken. Det åligger
fastighetsägaren att omhänderta och fördröja dagvatten inom den enskilda fastigheten så långt som
det är möjligt. ÅFs systemtänk för omhändertagande av dagvatten möjliggör att något dagvatten inte
behöver tas om hand på kvartersmark, men genom nedanstående förslag kan besparingar göras på
det gemensamma systemet.
Dagvatten från kvartersmarkens ytor ska renas och tas omhand så långt som det är möjligt på
kvartersmark och i normala fall ska flödet ut från kvartersmark på dagvattennätet vara oförändrat
efter exploateringen. Reningsstegen kommer att bero på tomternas utformning och vilken möjlighet
som finns. Nedan ges förslag på möjliga renings- och fördröjningsåtgärder för mindre regn.
Genom att ta hand om dagvatten lokalt och i närheten till föroreningskällan spar man på
utrymmeskrävande åtgärder nära recipienten. De kommunala dagvattenledningarna har begränsad
kapacitet och ska därför inte belastas med mer flöde än nödvändigt.
Vegetation och gröna ytor spelar en stor roll vad gäller rening av dag- och regnvatten. De gynnar
sedimentation av föroreningar i form av partiklar. Genom systematisk utformning av marken med
naturliga försänkningar skapa fördröjning och magasineringsmöjligheter, se Figur 7.2:1.

Figur 7.2:1. Exempel på hantering av dagvatten med hjälp av vegetation och gröna ytor.

Planens stora andel utgörs av takytor och därför är val av takmaterial väldigt avgörande för mängden
föroreningar och regnvattenflöden. Gröna tak bedöms reducera volymen med mer än 50 % för regn
med kort varaktighet, Se Figur 7.2:2.
Att använda gröna tak på husen som ligger på kvartersmark har främst värde för att minska behovet
av magasinsvolym längre nerströms i dagvattensystemet. Det finns mycket liten forskning gjord på
reningseffekter och de studier som gjorts visar på mycket små eller i vissa fall negativa effekter
främst vad gäller gödningsmedel som nitrat och fosfor. Dessa effekter avtar dock med takets livstid.
Vad gäller tungmetaller visar experiment en mycket liten förändring mot konventionella tak (Svenskt
vatten utveckling, 2016; Skanska teknik, 2013).
Sammanfattningsvis är reningseffekten av gröna tak försumbar men de har andra positiva effekter
som ökad grönytefaktor, minskning av erforderlig magasinsvolym samt minskad totalvolym
dagvatten. Totalmängden dagvatten från gröna tak kan förväntas minskas med cirka 50% på årsbasis.
Marken ska luta bort från husen för att undvika källaröversvämningar. Tumregeln är att lutningen ska
vara minst 15 cm räknat från husets yttervägg och tre meter ut. Finns det infiltrationsmöjligheter kan
takvattnet avledas via rännor till diken eller stenkistor, se Figur 7.2:2.

Dagvattenutredning och förprojektering Gata och VA, Väppeby 7:18 med flera
Uppdragsnummer: 708 847

Sida 21 av 24
2017-02-21

Figur 7.2:2. Exempel på grönt tak och utformning hantering av takvatten

Förslag på lösningar för hantering av dagvatten under kapitel 7.1 kan tillämpas även inom
kvartersmark om systemtänket är ett annat än det som redogörs för i utredningen.
7.4 Instängda områden
Höjdsättning av området är viktigt för en bra dagvattenhantering. Vid byggnation bör höjdsättning
och avledning av dagvatten ske så att avrinningen avleds bort från husen. Genom en lämplig
höjdsättning undviker man att instängda områden skapas. Ett instängt område anges som ett
område varifrån dagvatten inte kan avledas på markytan med självfall. Instängda områden riskerar
därför att översvämmas vid regn som är större än vad som kan tas emot av ledningssystemet. Figur
7:4 visar områden som eventuellt har risk och sannolikt har risk att bli instängda.

Gul markering visar eventuell risk
för stående vatten, beroende på
höjdsättning på innergård
Lila markering visar område där det
sannolikt blir en risk

Figur 7:4. Instängda områden
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8

Fortsatt arbete/ytterligare utredningar

I samrådshandlingen för Detaljplan Väppeby 7:18 med flera går det att på sidan 21 läsa om servitut
och ledningsrätter, se text nedan från handlingen, daterad 2013-09-23.
Servitut och ledningsrätter
Håbo kommun har ledningsrätt för en VA-ledning som belastar Bista 13:1 (akt 0305-12/6).
Upphävande eller ändring av servitut sker i en lantmäteriförrättning.
Markundersökning
För att bättre kunna bedöma områdets geologi bör en utökad geoteknisk undersökning utföras för
hela utredningsområdet (se Figur 3.1:2).
Övrigt fortsatt arbete kan exempelvis beröra samordning mellan olika ledningsägare för att på bästa
sätt samordna gemensamma dagvattenanläggningar för ett framtida, förändrat dagvattenflöde. Val
av metoder för dagvattenfördröjning måste utredas, exempelvis om fördröjning skall åstadkommas
med eller utan infiltration.
Fastighetsägaren ansvarar för etablering av adekvat dagvattenhantering inom den egna fastigheten
genom främst (LOD)-lösningar. Principlösning väljs av den enskilde fastighetsägaren/byggherren.
Då detaljplanen, daterad augusti 2016, har kvartersgator som i lutning ansluter mot kommunal gata
måste någon avskärande åtgärd utföras i detaljprojekteringsskedet så inte dagvatten från
kvartersmark utan fördröjning och rening går mot kommunala gatan. Se Bilaga 1, närmast järnvägen.
För fortsatt arbete behövs ett beslut av kommunen gällande fördelningen av dagvattenhanteringen
mellan kommunal mark och kvartersmark.
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