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1 BAKGRUND OCH SYFTE 
Detaljplanarbete pågår för Björkvallen i Bålsta, Håbo kommun, där radhus med tillhörande 

parkeringar, vägar och grönyta planeras. Som underlag till detaljplanprocessen redovisar denna 

utredning förslag för en hållbar dagvattenhantering i samband med planerad exploatering. 

Dagvattenlösningar för hela området föreslås i enlighet med Håbo kommuns dagvattenpolicy. 

Utredningen omfattar följande:  

• Identifiering av relevanta riktlinjer enligt den dagvattenpolicy som antagits i Håbo kommun  

• Beskrivning av geotekniska förutsättningar och konsekvenserna av detta på 

dagvattenhanteringen i området  

• Beskrivning av avrinningsområde och recipient 

• Beskrivning av befintlig markanvändning och planerad exploatering i området  

• Förslag på principlösningar för en hållbar dagvattenhantering. 

• Flödes-, förorenings- och fördröjningsvolymsberäkningar före och efter exploatering  

• Systemlösning med föreslagna principer för en hållbar dagvattenhanterilang 

 

Följande underlagsmaterial har använts: 

• Illustrationsplan Björkvallen, BoKlok, 2019-01-29 

• Höjdsättning gata, allmän mark och kvartersmark, 2019-01-29 

• Dagvattenpolicy, Håbo kommun, 2017 

• Platsbesök Björkvallen, 2013-12-03 

 

2 DAGVATTENPOLICY I HÅBO KOMMUN 
Håbo kommuns dagvattenpolicy beskriver vilka grundprinciper som gäller för hantering av dagvatten i 

Håbo kommun. Den säger bland annat: 

• Dagvatten ska där så är möjligt ses som en resurs vid utbyggnad av nya områden för 

bostäder och verksamheter och ses som en tillgång i området för rekreation och biologisk 

mångfald genom att synliggöras och vara en del av gestaltningen i den bebyggda miljön.  

• Vid lokalisering av bebyggelse ska hänsyn tas till den naturliga vattenbalansen bland annat 

genom att bevara den naturliga infiltrationen, fördröjningen, och avrinningen. 

• Flödet av dagvatten ska minskas och/eller utjämnas. 

• Nya dagvattenlösningar ska planeras på ett sådant sätt att minsta möjliga flöde ska passera 

vidare till det befintliga dagvattennätet. 

• Belastningen av dagvattenflöde från exploateringsområden ska om möjligt inte öka i samband 

med exploatering. 

• Andelen hårdgjorda ytor ska minimeras. 

• Dagvattnet ska omhändertas så nära källan som möjligt. 

• Rening eller fördröjning av dagvatten ska beaktas om förutsättningar för omhändertagande 

nära källan saknas. 
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• Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan. 

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

• Huvudprincipen för allmän plats är att dagvatten ska infiltreras och i andra hand fördröjas 

• Huvudprincipen för kvartersmark är att dagvatten ska tas omhand genom LOD (lokalt 

omhändertagande av dagvatten). 

• Om förutsättningar saknas för LOD eller infiltration nära källan är huvudprincipen att 

vattenflödet utjämnas och fördröjs innan avledning sker till ledningsnät och/eller recipient. 

• Det vatten som inte kan infiltreras eller omhändertas nära källan ska om möjligt avledas i 

öppna avrinningsstråk 

• Dagvatten ska ej infiltreras om:  

- marken är förorenad eller om det finns misstanke om förorening.  

- det finns risk för förorening av grundvattnet.  

- det finns risk för skador på befintlig bebyggelse eller anläggningar eller annan skada.  

- naturen eller jordarten inte är lämplig för infiltration eller utsläpp av dagvatten. 

• Detaljplaner ska specificera hur och var dagvattenhantering ska ske. Dagvattenhanteringen 

ska vid behov regleras genom planbestämmelser genom att utrymme avsättas för 

dagvattenhantering i plankartan och slutsatser från dagvattenutredningen ska återges i 

planbeskrivningen. 

 

Föreliggande dagvattenutredning är framtagen baserad på dessa principer. 
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3 OMRÅDESBESKRIVNING 

3.1 BEFINTLIG MARKANVÄNDNING 

Det aktuella planområdet ligger i Bålsta i Håbo kommun, är cirka 3 hektar stort och består idag en 

fotbollsplan, två parkeringar med komplementsbyggnader, en boulebana samt ett par allmänna 

fastigheter och grönområde. Området angränsar till Bålstavägen i nordost, Västerhagsvägen i 

nordväst, en skola i sydväst samt omkringliggande bostadsområden. Området lutar generellt svagt 

från norr till söder. Bålstavägen lutar åt sydost och Västerhagsvägen västerut, i övrigt är området 

relativt plant. Parkeringen i norr är grusad och den i söder asfalterad och anlagd med 

dagvattenbrunnar. För planområdets avgränsning, se Figur 1. 

 

 

Figur 1. Planområdet gul linje. 

 

3.2 GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

En geoteknisk undersökning utfördes 2014 (WSP, 2014). Slutsatsen från den utredningen är att 

grunden består överst av fyllning med varierande  tjocklek från knappt 0.5 m upp till nästan 2 m. 

Bålstavägen 

Västerhagsvägen 
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Fyllningen domineras av grusig sand med byggnadsrester (betong och tegel) även om lera och silt 

med humusinblandning förekommer i viss omfattning. Under fyllningen följer lera på sand och silt över 

en fast friktionsjord med okänd sammansättning. Grundvattennivån i ett grundvattenrör har registrerats 

till + 16.0 innebärande 0.4 m under omgivande markyta och antas sänkas i och med exploateringen 

med dränerade husgrunder. 

Med avseende på den höga grundvattennivån (0,4 m under markytan) i planområdet kan möjligheten 

till infiltration av dagvatten vara begränsad. Föreslagna infiltrationsanläggningar bör därför göras täta 

för att minska risken för att anläggningarna blir vattenmättade pga. grundvatteninträngning. 

Möjligheter till infiltration kan finnas i de övre fyllnadsmassorna, förutsatt att eventuella nya 

fyllnadsmassor också är genomsläppliga utan nollfraktion. 

Ett utsnitt av SGU:s kartmaterial, med jordartsförhållanden vid markytan samt lokaliseringen av 

planområdet visas i Figur 2.  

 

Figur 2. Geologisk karta, SGU 2017. Gult – postglacial finlera, rött – urberg, orangeprickat – 

postglacial sand, blått – morän (sandig-moig). Ungefärlig planområdesgräns i svart. 

 

 

3.3 AVRINNINGSOMRÅDE 

Planområdet avvattnas idag söderut till det så kallade Grönadalen-stråket söder om planområdet, som 

leder dagvatten från stora delar av Bålsta ut i Kalmarviken. Avrinningsområdet till Kalmarviken via 

Grönadalen-stråket visas i Figur 3. 
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Figur 3. Avrinningsområde till Kalmarviken via Grönadalen-stråket (grön) och planområdet (röd) (Scalgo, 2019). 

 

Befintliga dagvattenledningar och dagvattenbrunnar i området finns belägna i Bålstavägen, i gång- och 

cykelbanan vid Idrottsvägen (D800), vid den södra asfalterade parkeringen (D225) och runt 

fotbollsplanen (D300) och den grusade ytan i norr, se Figur 4. Information om dagvattenledningarnas 

vattengångar, dimensioner och systemets befintliga kapacitet är begränsad. D800-ledningen 

avvattnas troligtvis till en D300 och D150 som innan Gröndalstråket blir en D600-ledning. Det 

förutsätts att avvattningen av området idag fungerar, däremot bör flödet till systemet inte öka efter 

exploatering p.g.a. den troligtvis begränsade kapaciteten på ledningssträckan nedströms. 

 

Planområdet 
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Figur 4. Björkvallen med befintligt VA-system. Troliga ledningslutningar i blå. 

 

 

3.4 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer, MKN, uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. 

Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status till år 2015, om inte undantag 

meddelats i form av tidsfrist eller mindre stränga krav, och att statusen inte får försämras. För ytvatten 

finns miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status som i sin tur består av kvalitetsfaktorer med 

klassade parametrar såsom växtplankton och ljusförhållanden. Varje parameter klassas från god till 

dålig. Resultatet för de olika parametrarna vägs sedan samman i en övergripande ekologisk och 

kemisk status för vattenförekomsten. Den ekologiska statusen klassas som hög, god, måttlig, 

otillfredsställande eller dålig och den kemiska statusen som antingen god eller uppnår ej god. 

Information om vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer finns i databasen VISS. 

Aktuellt planområde avvattnas via Gröndalstråket till Mälaren-Prästfjärden. Den ekologiska statusen 

klassas som God och den kemiska statusen som Uppnår ej god. Den främsta orsaken att 

vattenförekomsten ej uppnår god kemisk status är industriella föroreningar, tributyltenn-föreningar och 

kvicksilver. 

Mälaren-Prästfjärden, planområdet och Gröndalstråket visas i Figur 5. 

D800 

D225 

D225 oklar 

flödesriktning 

D300 oklar 

flödesriktning 

D300 oklar 

flödesriktning 
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Figur 5. Gröndal-stråket samt planområdet Björkvallen och recipienten Mälaren-Prästfjärden. 

 

3.5 PLANERAD EXPLOATERING 

BoKlok planerar att bygga lägenheter i flerbostadshus och kedjehus med tillhörande 

komplementsbyggnader, parkeringar och vägar. I området planeras även för ett grönt parkområde.  

Exploateringen kommer att medföra en förändrad markanvändning med ökad avrinning från området. 

En illustrationsplan över planområdet efter exploatering kan ses i Figur 6. 

 

Planområdet 

Björkvallen 

Mälaren-Prästfjärden 

Gröndal-stråket 
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Figur 6. Illustrationsplan Björkvallen (BoKlok Housing, 2019). 
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4 FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING 
I detta kapitel beskrivs föreslagna dagvattenåtgärder inom planområdet. I Figur 7 och Bilaga 1 visas 

en systemlösning i plan med föreslagna principlösningar, flödesvägar och anslutningspunkter.  

För att uppnå fördröjning och rening av dagvatten föreslås följande huvudprincip: 

• Lokal fördröjning och infiltration nära källan 

• Rening av små och medelstora flöden 

• Säker avledning av stora flöden 

 



 
 

 

 
dagvattenutredning björkvallen •       | 13 

 

Figur 7. Föreslagen dagvattenhantering för Björkvallen. Se även Bilaga 1. 
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4.1 INFILTRATION 

Hållbar dagvattenhantering genom infiltration till grundvatten är en åtgärd som minskar behovet av 

bortledning och avlastar systemet. Inom området är förutsättningarna för infiltration troligen goda. 

Exploateringen kommer troligtvis innebära en del schakt och uppfyllnad. Även fyllnadsmaterialet bör 

ha egenskaper som tillåter infiltration, exempelvis sand/finsand med inblandning av grus och kross. 

4.2 HÖJDSÄTTNING 

En säker höjdsättning av området skyddar bebyggelsen mot ytligt förekommande dagvattenflöden från 

den egna tomtmarken samt från omgivande mark. Höjdsättningen bör utformas så att det dagvatten 

som inte infiltrerar på tomtmark och i lokala dagvattenåtgärder kan säkert ledas till dagvattensystemet 

i gata. Dränvatten måste också avledas på ett säkert sätt. Höjdsättningen av dagvattenanläggningarna 

är ett viktigt moment i dimensioneringen för att klara av att avvattna ett område både vid normala 

regntillfällen samt vid kraftiga regn. Byggherren måste få principen för dräneringssystemets funktion 

och utformning tydligt förklarad, samt vilka konsekvenser detta medför för utformningen av husens 

grundkonstruktion. 

För att systemet ska fungera tillfredsställande är det viktigt att höjdsättningen av marken görs korrekt. 

Ett riktvärde är att marken ska luta ut från husgrunden med 5 % lutning de första 3 metrarna. Därefter 

kan lutningen vara mellan cirka 1-2 % på resterande den av de ytor som inte får stå under vatten vid 

regn. Gräsmattor, om underbyggda med dränering, kan vara relativt plana och då fördröja 

millimetrarna av regnen. 

4.3 VÄXTBÄDDAR 

Växtbäddar fungerar som biofilter där dagvattnet renas och fördröjs. Reningen uppstår när dagvattnet 

passerar växtbäddens filtrerande material. Växtligheten bidrar både till rening och till att upprätthålla 

infiltrationskapaciteten. Exempel på lämpligt växtmaterial är starr, gräsarter och örter som trivs i 

fuktängar.  I Figur 7 visas en principsektion på växtbädd där den översta utjämningsvolymen vanligtvis 

är 0,1-0,3m som underbyggs med ett lager av sand  och ett lager av dräneringsmaterial. Sandlagret 

kan antas ha en hålrumsvolym på cirka 15%. 1 m2 växtbädd ger därmed cirka 0,2-0,4 m3 

fördröjningsvolym beroende på uppbyggnad. 
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Figur 8. Principsektion för växtbädd med utjämningsvolym, vegetation, sandfilter och dränering (Stockholm Vatten 
och Avfall, 2018). 

 

Husen i planområdet föreslås förses med stuprörsutkastare som leder takvattnet till växtbäddar intill 

husen. Lokalisering av växtbäddarna anpassas till vart taken lutar och stuprör placeras. 

Växtbäddarnas botten ska anläggas med en dräneringsledning i botten för att förhindra 

vatteninfiltration under den anlagda växtbädden, vilket skulle kunna skada huskroppen. Sidorna på 

växtbädden kan bestå av sten, betong, tegel eller trä. I nuvarande förslag har växtbäddarna 

schablonmässigt placerats i hörnen av husen. Figur 9 och 10 visar ett exempel på växtbäddar intill 

hus. 
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Figur 9. Principskiss för biofilter med upphöjd konstruktion. (Bildkälla: Grågröna systemlösningar för hållbara 
städer, Inventering av dagvattenlösningar för urbana miljöer, Vinnova 2014.) 

 

 

 

Figur 10. Exempel på växtbäddar intill hus. 

 

Parkeringarna i området föreslås också avvattnas till växtbäddar för rening och fördröjning.  
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Figur 11. Nedsänkt växtbädd intill parkering (Stockholm Vatten och Avfall, 2018). 

 

4.4 GENOMSLÄPPLIGA BELÄGGNINGAR 

För att öka möjligheterna för infiltration kan genomsläppliga beläggningar anläggas istället för 

hårdgjorda ytor vid till exempel parkeringsplatser och gångbanor. Den genomsläppliga beläggningen 

bidrar till en utjämning av flöden, reduktion av flödeshastigheter och rening av dagvattnet. Det finns 

olika typer av beläggningar som singel eller naturgrus, hålsten av betong eller genomsläppliga 

asfaltsbeläggningar. Figur 12 visar hur en genomsläpplig yta av hålsten kan se ut vid anläggning på 

parkeringsplats. Dessa beläggningar bör inte läggas i för brant lutning eftersom infiltrationen då oftast 

koncentreras till en mindre del av ytan med igensättning som följd. Vid flöden som överstiger 

beläggningens infiltrationskapacitet bräddas flödet till dagvattensystemet i gata. Ytorna med 

genomsläpplig beläggning bör därför anläggas med lutning mot omkringliggande gaturum.  
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Figur 12. Överst: markarmering betonghålsplattor. Underst: Grusad gångväg. 

 

4.5 DAGVATTENSTRÅK I PARK 

I parkområdet söder om bostadsbebyggelsen föreslås ett öppet dagvattenstråk. Stråket fungerar på 

samma sätt som en växtbädd där rening genom infiltration och växtupptag. Till stråket avleds 

dagvatten från området både ytligt och via dagvattenledningarna i gatorna. Utloppsledningarna till 

stråket antas behöva vara minst 1 meter under mark varför stråket måste utföras minst 1 meter djupt 

vid anslutningarna av dagvattenledningarna. Stråket bör luta minst 5 promille men kan utföras gradvis 

grundare mot utloppet för att smälta ihop med övrig parkmark.  

En brunn med kupolsilsbetäckning anläggs i överkanten av anläggningen för bräddflöden. 

Infiltrationsförmågan ökar med bottenbredden då vattnet lättare kan infiltrera vid mindre regn. Botten 

bör vara minst 1 meter bred. Släntlutningen föreslås vara minst 1:2 men utförs med fördel flackare för 

att anpassas till parkmiljön och öka infiltrationsförmågan. Ett mer genomsläppligt filtermaterial följt av 

ett dränskikt anläggs under stråket för att marken inte ska bli sank mellan regnen. Genom att dränera 

stråket via filtermaterialet och dränledning behövs oftast inget bottenutlopp. Utan bottenutlopp ökar 

reningsgraden. För att stråket ska bibehålla sin infiltrationsförmåga behöver filter- och dränmaterialet 

bytas ut i botten när det satts igen. 

Stråket kan även meandras och anpassas med växter och större stenar för att reducera 

flödeshastigheten skapa en trevlig parkmiljö. Förslag på sektion visas i Figur 13. 
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Figur 13. Typsektion för dagvattenstråk med infiltration och bräddbrunn. 

 

Exempel på öppet dagvattenstråk visas i Figur 14. 

 

Figur 14. Exempel på dagvattenstråk (Stockholm Vatten och Avfall, 2018). 
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5 BERÄKNINGAR 
I detta kapitel redogörs för de beräkningar som utförts i denna utredning. Beräkningarna har 

huvudsakligen genomförts med dagvatten- och recipientmodellen StormTac 2019. Resultaten av 

dessa beräkningar har sedan legat till grund för den översiktliga dimensioneringen av 

dagvattenåtgärderna. Följande beräkningar har gjort och beskrivs nedan: 

• Flödes- och fördröjningsvolymsberäkningar före och efter exploatering  

• Föroreningsberäkningar före och efter exploatering med och utan rening.  

• Översiktlig dimensionering av dagvattenåtgärder 

Genomförda beräkningar baseras på teoretiska värden avseende avrinningskoefficienter. De 

avrinningskoefficienter som har använts utgör branschstandard och är tagna ur Svenskt Vattens 

publikation P110 för markanvändningar såsom tak, grönyta, parkering och gata. Då grådsytor på 

kvartersmark enligt Håbo kommun inte regleras i planen så antas innergårdarna var helt hårdgjorda. 

 

 

5.1 INDATA TILL BERÄKNINGAR  

 

I Tabell 1 sammanställs all indata i form av area per markanvändning (ha) och avrinningskoefficienter 

() som ligger till grund för flödes-, förorenings- och volymberäkningarna. 

 

Tabell 1. Markanvändning, avrinningskoefficienter och area. 

Markanvändning  
Avrinningskoefficient 

( 

Planområde 

före 

exploatering  

(ha) 

Planområde 

efter 

exploatering  

(ha) 

Grönyta 0.10 2.2 0.20 

Parkering 0.80 0.10 0.40 

Lokalgata 0.80 0.70 1.0 

Tak 0.90 0.10 0.70 

Innergård (exkl. tak) 0.80 - 0.80 

Summa  3.1 3.1 
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5.2 FÖRORENINGAR OCH RENINGSEFFEKT 

Översiktliga beräkningar av föroreningshalter och föroreningsmängder i dagvattnet har genomförts 

med dagvatten- och recipientmodellen StormTac. Som indata till modellen används nederbörd, 636 

mm/år1, och kartlagd markanvändning i planområdet. Markanvändningen före exploatering har 

uppskattats utifrån flygbild samt platsbesök och markanvändningen efter exploatering har hämtats från 

föreslagen illustrationsplan.  

Vid beräkningar av dagvattnets föroreningsinnehåll har schablonhalter för grönyta, parkering, 

lokalgata, tak och gårdsmark (exkl. tak) använts. Reningseffekten för växtbäddar samt infiltrationsstråk 

kan avläsas i Tabell 2. Värdena på reningseffekt baseras på en sammanställning av olika 

forskningsresultat gjord för verktyget StormTac. Resultaten kan variera kraftigt sinsemellan. Det 

innebär att värdena på reduktionsgrad inte är exakta men kan användas som en indikation. 

Reningseffekten påverkas även av hur den aktuella anläggningen underhålls.  

 

Tabell 2. Reduktionsgrad av olika lösningar (StormTac 2019). 

Reduktions- 
Grad (%) 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja PAH BaP 

Biofilter 
(växtbäddar) 

65 40 80 65 85 85 25 75 50 80 60 85 85 

Infiltrationsstråk 60 45 90 70 85 95 50 75 60 75 70 90 90 

Alla ytor kommer i realiteten inte kunna avvattnas till en anläggning för rening och fördröjning p.g.a 

nivåer, utrymmen, andra ledningsslag i gatorna mm. I föroreningsberäkningarna antas därför att 3/4 av 

husen, innergårdarna och parkeringarna kan avvattnas till växtbäddar och sedan vidare till 

dagvattenstråket och att lokalgatorna i kvarteret kan avvattnas till dagvattenstråket. 

Vid belastningsberäkningar (mängd förorening, kg/år) används årsmedelhalten och den ackumulerade 

årliga nederbörden då det är årsvolymen som är avgörande för hur stor mängd förorening som 

genereras under ett år. Endast belastning av dagvatten och basflöde (inläckande grundvatten till 

dagvattensystemet) avses.  I rapporten redovisas föroreningshalt (μg/l eller mg/l) och 

föroreningsbelastning (kg/år) efter exploatering med och utan rening. Följande föroreningar har 

beräknats: fosfor (P), kväve (N), bly (Pb), koppar (Cu), zink (Zn), kadmium (Cd), krom (Cr), nickel (Ni), 

kvicksilver (Hg), suspenderad substans (Susp; partiklar) och opolära alifatiska kolväten (olja). För 

samtliga ämnen avses totalhalter. Dessa beräkningar utförs utan klimatfaktor. 

För att undersöka huruvida planområdet bidrar till eller försvårar att MKN för Mälaren-Prästfjärden 

uppfylls är det belastning kg/år som är mest relevant. Vid användandet av riktvärden för dagvatten 

behöver värdena anpassas till aktuell vattenförekomst och status på dess kvalitetsfaktorer för att 

kunna användas till att utröna effekten på vattenförekomsten. Samtliga framräknade årsmedelhalter 

har dock även jämförts med Riktvärdesgruppend (RTK) Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, 

nivå 2M2 i enlighet med Håbo kommuns dagvattenpolicy då riktvärdena ändå kan ge en indikation på 

hur förorenat dagvattnet från planområdet är i förhållande till liknande områden och ge en bild av 

omfattningen av åtgärder som erfordras. Nivå 2 gäller för områden som inte ansluter direkt till recipient 

och M avser utlopp i en mindre recipient såsom mindre sjö eller grund havsvik.  

                                                      
1 Uppmätt nederbörd i Stockholm justerat efter mätförluster med faktor 1,18 i enlighet med SMHI. 

2 Riktvärdesgruppen, RTK; Regionplane- och trafikkontoret, Stockholm läns landsting, 2009. 



 
22 | 10248436  • Björkvallen dagvattenutredning 

Resultatet från beräkningarna av föroreningshalter, föroreningsbelastning och reningseffekter 

presenteras i Tabell 3 och 4. 

 

Tabell 3. Årsmedelhalter (mg/l och µg/l) av föroreningar i dagvatten och basflöde från planområdet före och efter 
exploatering, med och utan rening. 

Ämne Enhet Planområde nuläge Planområde efter 
Planområde efter 

med rening 
Riktvärden 2M 

P µg/l 129 107 58,6 180 

N µg/l 1214 1483 1011 2500 

Pb µg/l 8 8,88 3,24 10 

Cu µg/l 20 20,24 9,96 30 

Zn µg/l 49 53,29 19,54 90 

Cd µg/l 0,22 0,36 0,12 0,50 

Cr µg/l 2,28 3,98 3,02 15 

Ni µg/l 1,54 2,52 1,11 30 

Hg µg/l 0,033 0,04 0,02 0,070 

Susp µg/l 45952 51717 22000 60000 

Olja µg/l 176 243 124 700 

PAH µg/l 0,219 0,52 0,18 - 

BaP µg/l 0,007 0,01 0,00 0,070 

 

Föroreningsberäkningarna visar att inga föroreningar överstiger riktvärdena 2M efter exploatering. 

Halterna av fosfor sjunker efter exploatering då avrinningen från området ökar samtidigt som andelen 

grönytor med fosforbelastning reduceras. De flesta övriga halter ökar efter exploatering. Efter rening 

reduceras i princip samtliga halter jämfört med före exploatering. 
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Tabell 4. Årlig föroreningsbelastning (kg/år) före och efter exploatering, med och utan rening. 

Ämne Enhet 

Planområde  

nuläge 

Planområde  

efter  

Förändring 

jämfört med 

nuläge (%) 

Planområde 

efter med rening 

Förändring 

jämfört med 

nuläge (%) 

P kg/år 1,08 1.8 68 1,00 -8 

N kg/år 10 25,2 147 17,19 69 

Pb kg/år 0,069 0,15 117 0,06 -21 

Cu kg/år 0,16 0,34 103 0,17 0 

Zn kg/år 0,41 0,90 118 0,33 -20 

Cd kg/år 0,0019 0,006 221 0,00 10 

Cr kg/år 0,019 0,068 253 0,05 167 

Ni kg/år 0,013 0,043 230 0,02 46 

Hg kg/år 0,00027 0,001 121 0,00035 25 

SS kg/år 386 879 128 374 -3 

olja kg/år 1,4 4,13 179 2,11 43 

PAH kg/år 0,0018 0,009 378 0,0031 66 

BaP kg/år 0,000061 0,00022 261 0,000078 27 

 

Resultaten visar att belastningen av alla föroreningar i dagvattnet på årsbasis ökar efter exploatering 

utan åtgärder. Efter rening ökar belastningen av kväve, krom, nickel, kvicksilver, olja, PAH och BaP 

medans belastningen av fosfor, bly, koppar, zink och suspenderat material minskar. 

Kravet som sätts på utsläpp kopplat till vattenförekomstens status är att planförslaget inte får resultera 

i att enskilda kvalitetsfaktorer för vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden försämras över en 

klassgräns. Är kvalitetsparametern klassad som dålig får den inte försämras alls.  

De relevanta klassade biologiska kvalitetsfaktorerna kopplat till utsläpp av näringsämnen i dagvatten 

från aktuellt planområdet är växtplankton, bottenfauna, makrofyter och syrgasförhållanden. Enligt 

SMHIs vattenwebb så har avrinningsområdet till Mälaren-Prästfjärden en total belastning av fosfor på 

676 kg/år och kväve på 15484 kg/år, främst via Bålsta avloppsreningsverk. Fosfor är den viktigaste 

parametern att analysera gällande övergödning och den minskar efter rening jämfört med nuläget.  

De relevanta klassade fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna är ljusförhållanden och särskilt förorenade 

ämnen såsom tungmetaller och nitrat. Ljusförhållanden påverkas till största del av suspenderat 

material, vars belastning inte ökar efter rening. Gällande särskilt förorenade ämnen så bedöms inte 

den ringa belastningen av dessa ämnen från planområdet efter rening påverka kvalitetsfaktorn. 

De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna påverkas inte av planområdet då det inte är beläget nära 

recipienten. 

Utsläpp av prioriterade kemiska ämnen såsom bekämpningsmedel och industriella föroreningar 

bedöms inte påverkas av planförslaget. 

5.3 FLÖDES- OCH FÖRDRÖJNINGSVOLYMER 

Enligt branschstandard Svenskt Vatten P110 är principerna för dimensioneringen med flera 

säkerhetsnivåer följande: 
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a) Säkerhetsnivå för skador vid översvämningar uttrycks som återkomsttid för nederbörd eller 

vattennivå i sjöar och vattendrag.  

b) På grund av klimatförändringar kommer nederbördsintensiteten att öka och därför ska 

dimensionerande regn ökas med en klimatfaktor. Bedömning av storleken på klimatfaktorn 

ska göras vid varje tillfälle utifrån det senaste kunskapsläget presenterat av SMHI. 

Klimatfaktorn i nuläget (kunskapsläge dec 2015) har valts till 1,25 för regn med varaktighet 

upp till 60 min och till 1,2 för regn med längre varaktighet än 60 min . 

c) Dagvattenledningar dimensioneras för hjässnivå (fullt rör) och trycklinje i marknivå.  

d) Vatten som inte får plats i ledningssystemet ger upphov till marköversvämning och ska kunna 

hanteras på markytan utan att skador uppkommer på byggnader och anläggningar. Det styr 

utformning och höjdsättning av mark och byggnader.  

e) Dimensionerande varaktighet för regnet ska beräknas och anges. Minsta dimensionerande 

varaktighet är 10 min. För mindre områden med kortare rinntider används normalt 10 minuters 

varaktighet för regnet. Vid större områden med längre rinntider beräknas systemet med olika 

varaktigheter, för att bestämma dimensionerande regnvaraktighet.  

f) Dimensionering av fördröjning och fördröjningsmagasin.  

 

  

Figur 15. Utdrag från P110 sidan 42, minimikrav vid dimensionering av nya dagvattensystem. 

I denna utredning har säkerhetsnivån Tät bostadsbebyggelse använts, dvs. 5-årsregn för fylld ledning, 

20-årsregn för trycklinje i marknivå och 100-årsregn för marköversvämning med skador på byggnader 

och anläggningar.  

För att beräkna dimensionerande dagvattenflöden från områden används metodiken ”rationella 

metoden” enligt P110: 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜙 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝐶  

där 

• qd dim= dimensionerande flödet (l/s) 

• A = avrinningsområdets area (ha) 

• ϕ = avrinningskoefficient 

• i(tr) = dimensionerande nederbördsintensiteten (l/s ha) 

• tr = regnets varaktighet (min) 

• C = klimatfaktor 

 

Resultaten av flödesberäkningarna visas i Tabell 5. 

 



 
 

 

 
dagvattenutredning björkvallen •       | 25 

Tabell 5. Dimensionerande flöde före och efter exploatering av planområdet. 

 Enhet 

Planområde  

före exploatering, 20-

årsregn utan klimatfaktor 

Planområde  

efter exploatering, 20-

årsregn med klimatfaktor 

1,25 

Dimensionerande flöde 5-årsregn l/s 170 550 

Dimensionerande flöde 20-årsregn l/s 270 860 

Dimensionerande flöde 100-årsregn l/s 460 1200 

 

Det dimensionerande flödet ökar med cirka 300% efter exploatering utan åtgärder.  

Erfordrad fördröjningsvolym för ett 20-årsregn har beräknats utifrån antagandet att flödet inte ska öka 

jämfört med dagens läge. Volymsberäkningarna har gjorts för ett 20-årsregn och med den varaktighet 

som ger störst volym (för detta område 20 min) samt med klimatfaktor 1,25.  

För att beräkna fördröjningsvolymer används metodiken ”beräkning av volym med hänsyn till rinntid” 

enligt P110: 

𝑉 = 0,06 ∗ 𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛 ∗ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 ∗ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 +
𝐾2∗𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛
  

där 

• V= specifik magasinsvolym (m3/hared) 

• iregn = regnintensitet för aktuell varaktighet (l/s ha) 

• tregn = regnvaraktighet (min) 

• trinn = rinntid (min) 

• K = specifik avtappning från magasinet (l/s hared) 

 

Beräkningar av fördröjningsvolymer har utförts med hänsyn till att det inte sker en konstant 

avtappning. Utflöde har satts till 2/3 av önskat maximalt utflöde (d.v.s. 2/3 av utflödet från området i 

nuläget vid ett 20-årsregn) enligt P110. 

Resultaten av fördröjningsvolymsberäkningarna visas i Tabell 6. 

Tabell 6. Erfordrad fördröjningsvolym (m3) och dimensionering av dagvattenlösningar efter exploatering. 

 Enhet 

20-årsregn efter 

exploatering, med 

klimatfaktor 1,25 

Erfordrad fördröjningsvolym m3 470 

Fördröjningsvolym tillgänglig i öppet dagvattenstråk i parken 

(1 m djup) 
m3 290 

Fördröjningsvolym i växtbäddar (0,3 m3 volym per m2 

växtbädd) 
m3 180 
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I systemlösningen finns förslag på lokalisering av växtbäddar vid hustak och parkeringar och 

dagvattenstråk i parkmark. Beroende på lutningar på taken och placering av stuprör etc. kan 

placeringarna justeras och ytorna och volymerna omfördelas, sålänge som den totala beräknade 

erfordrade fördröjningsvolymen och reningseffekten erhålls. 

 

6 SKYFALL OCH KONSEKVENS VID 
ÖVERSVÄMNING 

Vid skyfall större än dagvattensystemet är dimensionerat för så måste dagvattnet på ett säkert sätt 

kunna avledas ytligt till områden där översvämning kan ske utan allvarliga konsekvenser.  

Länsstyrelsen (2018) rekommenderar att  

•  Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från 

minst ett 100-årsregn. 

•  Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och eventuella skyddsåtgärder 

säkerställs. 

•  Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan 

upprätthållas vid en översvämning. 

•  Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov säkerställas. 

 

För att i detalj utreda konsekvenser vid ett skyfall med hänsyn till infiltrationsförmåga och ledningar 

erfordras en kombinerade ledningsnät och tvådimensionell ytavrinningsmodell typ MIKE FLOOD. I 

denna utredning har en förenklad skyfallskartering utförts med verktyget Scalgo Live 

(www.scalgo.com). En förenklad analys anses tillräcklig i detta skede. Indata består av Lantmäteriets 

GSD-höjddata grid 2+. Detta innebär att detaljer såsom kantsten och mindre diken inte är inkluderade. 

I verktyget kan översvämningar simuleras med en viss regnmängd (mm). För en viss regnmängd fylls 

lågpunkterna i modellområdet tills dessa är fulla. När en lågpunkt är full rinner regnvattnet till nästa 

nedströms liggande lågpunkt och fyller upp den o.s.v. Karteringen är konservativ och ingen hänsyn tas 

till ledningsnätets kapacitet eller avrinningskoefficienter, dvs att en del av regnvattnet kan infiltreras 

eller avdunstas. Modellen visar hur vattnet teoretiskt rör sig i de lägst liggande stråken, men tar inte 

hänsyn till hur marken påverkar flödet genom olika strömningsmotstånd hos olika marktyper, vilka 

vattennivåer som uppkommer längs flödesvägarna, eller hur strömningen påverkas av flödesvägarnas 

lutning.  

Som indata har ny höjdsättning (RH2000) av gata, allmän mark och kvartersmark samt huskroppar 

använts (2019-01-29). 

Lokala förutsättningar som markens infiltrationskapacitet, dagvattennätets dimensionering, 

exploateringsgrad och topografi kan ge utslag på resultatet av skyfallskarteringen. För att ta hänsyn till 

några lokala förutsättningar har några antaganden gjorts gällande dagvattenledningarnas kapacitet 

och markens infiltrationskapacitet. 

Vid kartering av markavrinning kan hänsyn tas till ledningsnätets kapacitet genom att dess kapacitet 

dras av från regnvolymen. Det vill säga att den del av regnet som antas kunna tas om hand av 

ledningsnätet dras bort från det studerade regnet (MSB, 2017). Ett befintligt ledningsnät är ofta 

dimensionerat för mellan 2- och 10-års regn med varaktighet 10 minuter. Detta innebär att mellan 20-

40 % av vattnet vid ett 10-minuters 100-årsregn då avleds via ledningsnätet.  

http://www.scalgo.com/
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Vid stora skyfall kan ledningsnätet bland annat sätta igen i brunnar och sluta fungera. För att 

analysera konsekvensen av detta har både alternativ med och utan hänsyn till ett ledningsnät 

studerats. 

Ingen hänsyn har tagits till växtbäddar på kvartersmark då dessa inte bidrar med någon större 

volymreduktion vid extrema skyfall såsom 100-årsregn. 

För att ta hänsyn till markens infiltrationskapacitet behöver en avrinningskoefficient för 

markanvändningen uppskattas. Vid ett 100-årsregn uppskattas avrinningskoefficienten i befintlig och 

ny bebyggelse till 0,65 (Svenskt Vatten P110, 2016).  

Om marken är mättad av tidigare regn närmar sig avrinningen dock 100% och analys med och utan 

genomsläppliga ytor har utförts. 

Avrinningsområdets totala storlek (se Figur 3) till planområdet är cirka 60 hektar och uppskattningsvis 

är rinntiden till planområdet då helaavrinningsområdet bidrar cirka en timme. Inom planområdet är 

rinntiden till lågpunkterna betydligt kortare och regnvolymer som representerar kortare regn kan därför 

väljas om man bara vill studera vad som sker inom planområdet utan tillskott utifrån.  

Regnvolym för olika scenarier beskrivna ovan visas i Tabell 7. 

 

Tabell 7. Regnvolym för olika 100-årsregn med och utan hänsyn till ledningsnät och infiltration. 
φ=avrinningskoefficient. 

 

Med 

ledningsnät 

kapacitet 5-

årsregn med 

φ= 0,65 

Med 

ledningsnät 

kapacitet 5-

årsregn med 

φ=1 

Utan 

ledningsnät 

med φ= 0,65 

Utan 

ledningsnät 

med φ=1 

10-minuters 100-årsregn 

med klimatfaktor 1,25 
12.99 mm 
 

25.82 mm 
 

23.82 mm 
 

36.65 mm 
 

30-minuters 100-årsregn 

med klimatfaktor 1,25 3.62 mm 23.07 mm 36.12 mm 55.57 mm 

60-minuters 100-årsregn 

med klimatfaktor 1,25 0 mm 
3.18 mm 
 

47.72 mm 68.18 mm 

 

För regnvolymer större än 10 mm kan ingen större skillnad vad gäller översvämmade områden ses för 

de olika analyserade regnvolymerna då lågpunkterna i området fylls upp snabbt. Däremot uppstår 

större flöden till och från lågpunkterna vilket i sig innebär en större risk.  Rinnvägarna kan ses i Bilaga  

Resultaten för ett 10-minuters 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 och hänsyn till ledningsnät och 

avrinningskoefficient (regnvolym 13 mm) och ett 60-minuters 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 utan 

hänsyn till ledningsnät eller avrinningskoefficient (regnvolym 68 mm) visas för befintlig situation i 

Bilaga 2 och efter exploatering i Bilaga 3. Dessa scenarier har valts då de representerar två extremer 

av ett teoretiskt 100-årsregn och sanningen troligtvis ligger någonstans emellan. 

Före exploatering ansamlas en vattenvolym i sydöstra hörnet av fotbollsplanen, vid nordvästra hörnet 

av Idrottsvägen och vid skolan vid Idrottsvägen (se Bilaga 2). 

Efter exploatering med ny höjdsättning och byggnader översvämmas främst lågpunkten i nya 

korsningen inom planen och instängda områden på kvartersmark. Vattenvolymen vid skolan flyttas till 

en ny lågpunkt. 
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Översvämningsvolymer bör styras till de områden där de gör minst skada. Med implementering av 

diket i parken sydväst om bebyggelsen kan vatten avledas och fördröjas, innan det stiger upp mot 

omkringliggande fastigheter. Lågpunkter såsom den planerade i gatukorsningen av området bör 

undvikas i största möjliga mån. För att undvika att dagvatten från omkringliggande gator såsom 

Bålstavägen avrinner in i kvarteret så bör även den höjdsättningen ses över samt avskärande åtgärder 

i form av kantsten, farthinder eller liknande anläggas i korsningarna till dessa gator om inte lågpunkten 

i området går att undvika. Att endast installera extra brunnar hjälper inte vid extremskyfall, det kan 

dock vara en god idé i lokala lågpunkter för att undvika stående vatten om en brunn sätter igen. 

En analys med dike och med dike och kantsten mot Bålstavägen har utförts och visas i Bilaga 4 och 5, 

se även Figur 15. Ingen större skillnad kan ses eftersom samma instängda områden i kvarteren och i 

gatukorsningen kvarstår, som fylls upp innan det rinner vidare till det nya diket. Vattnet som avrinner 

inom planen är nog för att fylla lågpunkterna såsom den vid korsningen och tillskottet som tas bort från 

Bålstavägen ger en liten effekt. 

 

 

Figur 16. Instängda områden och vattendjup vid 10-minuters 100-årsregn med hänsyn till infiltration och 
ledningsnät (blå skala) och 60-minuters 100-årsregn utan hänsyn till infiltration och ledningsnät (röd skala). 
Rinnvägar visas i blå. Se även Bilaga 5. 
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dagvattenutredning björkvallen •       | 29 

 

Utloppsvägar inifrån kvarteren ut mot gatan måste säkerhetsställas. Skyfallsanalysen använder 

höjddata med ett 2x2 meter rutnät och tar inte hänsyn till mindre öppningar mellan kvarteren ut mot 

gatan som kanske redan finns. För att helt undvika översvämning i området behöver höjdsättning 

göras så att vattnet kan avledas med självfall mot diket i parken där vatten tillfälligt kan ställa sig innan 

det rinner undan i ledningsnätet. 

Exploateringen bidrar också till att mer vatten avrinner nedströms mot Västerängsskolan och 

Spovägen vid skyfall än före exploatering på grund av de ökade hårdgjorda ytorna. 

Fördröjningsåtgärder är därför extra viktigt för att reducera den ökningen. 

  

7 FORTSATT ARBETE 
Rekommenderat arbete i efterföljande steg inkluderar: 

• Inmätning av dagvattenledningar och dagvattenbrunnar i området med avseende på nivå, 

dimension och kondition. 

• Höjdsättning av gata och fastighetsmark för att undvika instängda områden och säkra 

avvattningen mot ytor där översvämning kan ske utan stora skador. 

• Projektering av dagvattenåtgärder på allmän mark och kvartersmark och flytt av befintliga VA-

ledningsstråk. 

 

 

8 SLUTSATS 
Förslag på en hållbar dagvattenhantering som underlag till detaljplanprocessen för Björkvallen har 

redovisats och beräkningar på flöden och föroreningar har utförts. Åtgärder såsom växtbäddar och 

infiltrationsstråk har beskrivits och dimensionerats för att fördröja och rena dagvattnet. Resultaten från 

föroreningsberäkningarna visar att belastningen av alla föroreningar i dagvattnet på årsbasis ökar efter 

exploatering utan åtgärder. Efter rening då 3/4 av husen, innergårdarna och parkeringarna leds via 

växtbäddar och att lokalgatorna i kvarteret avvattnas till infiltrationsstråket så ökar några ämnen 

marginellt. Den sammanvägda bedömningen är att om föreslagna åtgärder genomförs och underhålls 

så kommer planförslaget inte bidra till att status för MKN för vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden 

försämras. Några ämnen reduceras istället jämfört med dagens läge vilket bidrar till en förbättring av 

status i vattenförekomsten. Dagvattensystemets befintliga kapacitet är oklar. Genom att inte öka 

flödena jämfört med nuläget så ökar inte belastningen på systemet. Ett par riskområden såsom 

lågpunkten i den nya gatukorsningen, vändplanen vid Idrottsvägen och instängda områden på 

kvartersmark har identifierats där höjdsättningen bör ses över så att avvattning kan ske mot ytor där 

översvämning kan ske utan stora skador. 
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