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Sammanfattning 

Örvallen har pekats ut som en viktig plats för rening av dagvatten i det lokala 

åtgärdsprogrammet för Brunnsviken och anläggande av en dagvattenanläggning har därför 

föreslagits inom området. Örvallen ligger inom Råsta/Ör, där ett nytt planprogram håller på att 

tas fram. Under arbetet med framtagandet av planprogrammet har Sundbybergs stad bett WRS 

att säkerställa att en dagvattenanläggning är genomförbar vid Örvallen med avseende på 

placering, storlek och lämplig utformning med hänsyn till avrinningsområdet, reningskapacitet 

och platsens förutsättningar. Syftet med dagvattenanläggningen är att begränsa tillförseln av 

näringsämnen och föroreningar, främst fosfor, via urban mark från Sundbyberg till Brunnsviken 

via Råstasjön. 

Åtgärdsplatsen utgörs idag av ett öppet dike – Norra Råstabäcken – med omkringliggande 

videsnårskog, fuktlövskog och öppen mark. Norra Råstabäcken mynnar i Råstasjön som i sin tur 

avtappas via Råstaån till Brunnsviken.  

Föreslagen dagvattenanläggning består av fyra dagvattendammar i serie med varierande djup. 

Dammarna har utformats utifrån beräknat storleksbehov för god rening, platsens topografi och 

markens geotekniska förutsättningar och har kunnat anpassas till befintliga och planerade 

framtida ledningar i mark. Videsnåren och fuktlövskogen i området med värde för det lokala 

fågellivet sammanfaller delvis med den föreslagna dagvattenreningsanläggningen.  

Den vattenfyllda arean är utifrån den föreslagna utformningen ungefär 7 300 m2. Då det 

tekniska tillrinningsområdet till dagvattenanläggningen är 350 hektar och den reducerad arean 

är 140 hektar innebär detta att den vattenfyllda arean utgör ca 0,5 % av den reducerade arean. 

Detta gör att reningsgraden kan uppskattas till 30 % för fosfor. Även andra delvis partikulärt 

bundna föroreningar som metaller och PAH:er förväntas avskiljas. 

Behovet av minskad fosfortillförsel till Brunnsviken beräknas vara 130–160 kg/år för 

landbaserade källor. För Sundbybergs del av avrinningsområdet är åtgärdsbehovet kvantifierat 

till 32 kg fosfor per år. Fosforbelastningen till den planerade dagvattendammen har beräknats 

till 120–220 kg per år, vilket i sin tur medför en uppskattad fosforavskiljning på 35–65 kg per år 

i dagvattendammen om 30 % avskiljs.  
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1 Inledning 

Genomförande av ett lokalt åtgärdsprogram pågår för Brunnsviken. Syftet med 

åtgärdsprogrammet är att vattenförekomsten ska nå god status. I arbetet har Örvallen pekats ut 

som en viktig plats för rening av dagvatten och anläggande av en dagvattenreningsanläggning 

har därför föreslagits på platsen (Figur 1). 

 

Figur 1. Örvallen ligger inom Brunnsvikens delavrinningsområde (SMHI, 2016). Källa 

kustvatten och sjöar: (Vattenmyndigheten, 2021). Bakgrundskarta: Bakgrundskarta: © 

Lantmäteriet (u.å.) 

Sundbybergs stad håller på att ta fram ett nytt planprogram för Örvallen (Sundbybergs stad, 

2022) där föreslagen plats för dagvattenanläggningen ligger. I samband med framtagandet av 

planprogrammet vill Sundbybergs stad att dagvattenanläggningens placering och utformning 

ska utredas.  

1.1 Uppdrag och syfte 

För att säkerställa att en dagvattenanläggning är genomförbar på Örvallen har WRS fått i 

uppdrag av Sundbybergs stad att utreda platsförutsättningarna och ta fram ett platsanpassat 

förslag. Uppdraget omfattar att ta fram placering, storlek och lämplig utformning för 

dagvattenanläggningen med hänsyn till avrinningsområdet, reningskapacitet och platsens 

förutsättningar. Syftet med dagvattenanläggningen är att begränsa tillförseln av näringsämnen 

och föroreningar, främst fosfor, via urban mark från Sundbyberg till Brunnsviken via Råstasjön. 

1.2 Avgränsningar 

I utredningen har några antaganden gjorts som kan påverka tidigare planer och utredningar för 

områden uppströms Råsta/Örvallen. Dessa områden är Madendalen och Fröfjärden (Figur 2). 

Här sammanfattas dessa antaganden. 
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1.2.1 Madendalen 

I utredningen har vi antagit att markanvändningen i Madendalen är likt idag, samt att kulverten 

under Hornbach och Coop är kvar. 

1.2.2 Fröfjärden 

I utredningen har vi antagit att kulverten vid Stadshuset är kvar. 

1.2.3 Örvallen 

I utredningen har vi antagit att dagvattendammarna som föreslås inte ska försämra nuvarande 

avvattning eller fördröjning. Vattengångar och bottennivåer ska harmoniera med befintliga 

nivåer och inga sektioner ska vara mer flödesbegränsande än idag. Flödeskapaciteten i 

huvudkulverten under Stadshuset beräknas nästan motsvara ett 20-årsregn med klimatfaktor 

1,25 (Sweco, 2021a).  

Föreslagen dagvattenanläggning vid Örvallen har i första hand utformats för rening. Ökade 

fördröjningsvolymer till följd av urschaktade volymer följer som ett mervärde. Anläggningen 

kommer att svämma över vid flöden som överstiger dimensionerande flöde (se avsnitt 3.2). 

 

Figur 2. Örvallen, Fröfjärden och Madendalen. Bild från Stefan Lundgren på Sundbybergs 

stad (mejl 2022-02-02) 

2 Förutsättningar 

2.1 Åtgärdsplatsen 

Platsen som är utpekad för att anlägga en dagvattenreningsanläggning ligger på Örvallen i 

Sundbyberg där ett nytt detaljplaneområde planeras (Figur 3). Platsen för 

dagvattenanläggningen utgörs i nuläget av ett öppet dike, Norra Råstabäcken (ibland även 

kallad Madenbäcken), med omkringliggande snårskog och öppen mark. Platsen avgränsas i 

söder av bebyggelsen i Ör, och då främst Örvallen och övriga idrottsytor. I norr gränsar platsen 

för dagvattenanläggningen huvudsakligen till beteshagar tillhörande Råsta gård. Norr om dem 

finns järnvägsspår (stickspår). Norrut närmast Sjövägen finns också en utfylld upplagsyta. 

Österut begränsas platsen av Sjövägen. I väster smalnar det obebyggda stråket längs med det 

öppna diket av och marken runt diket blir högre och utgör därmed en begränsning för 

dammanläggningens utbredning åt väster. Platsen som har bedömts som lämplig för en 

dagvattenanläggning omfattar även ett fuktlövskogsområde utmed Sjövägens västra sida, ned 

till befintlig vägtrumma under Sjövägen, som via ett efterföljande dike leder vattnet till 

Råstasjön. Kommungränsen mellan Sundbyberg och Solna går i Sjövägen.  
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Figur 3. Idéskiss över planerad exploatering av området runt Örvallen. Källa: Sundbybergs 

stad (2021) 

2.2 Ekologiska värden 

Friman Ekologikonsult AB och Connec konsulterande ekologer (2015) har genomfört en 

naturvärdesinventering av våtmarksstråket längs med Norra Råstabäcken. Den frodiga 

vegetationen i form av videsnår och fuktlövskog (vid platsen för den planerade 

dagvattenanläggningen) har enligt naturvärdesinventeringen ”stort värde för det lokala 

fågellivet, bl.a. för näktergal och mindre hackspett”. De gör bedömningen att området runt om 

Norra Råstabäcken, platsen för planerad dagvattenanläggning, har naturvärdesklass 4 (lägsta 

klassen på en fyrgradig skala).  

Calluna AB (2015) har bedömt att våtmarksområdet runt om Norra Råstabäcken har ”visst 

naturvärde”, den lägsta klassen i skalan som använts. Inom området med hästhagar/betad mark 

norr om våtmarksområdet har tretton rödlistade fågelarter observeras under åren 2000–2015. 
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2.3 Ledningskonflikter 

Det finns idag ett antal olika markförlagda ledningar och planeras också för ett nytt 

spillvattenstråk i området (se bilaga 2). Vid framtagande av utformningsförslag för dammen har 

antagits ett preliminärt säkerhetsavstånd på fyra meter från ledningslinjer i plan till släntkrön på 

dagvattenanläggningen. Om säkerhetsavståndet behöver vara större måste föreslagen 

dagvattenanläggning (se avsnitt 5) minskas något i utbredning eller förskjutas norrut. 

2.4 Geoteknik 

Golder Associets AB (nedan kallad Golder) har genomfört en översiktlig geoteknisk 

undersökning och utredning inom planområdet. Marken kring bäcken utgörs av lermark med 

mäktighet upp till ca 15 m. Leran överlagras ställvis av ett tunt lager mulljord och gyttja. 

Lerlagret underlagras av friktionsjord som vilar på berg. Söder om platsen har sulfidhaltig lera 

påträffats och förekomst av sulfidhaltig lera inom Örvallen kan därmed inte uteslutas. I PM 

Geoteknik rekommenderas fortsatt utredning för att undersöka sulfidförekomst mera detaljerat 

och föreslå en strategi för hantering (Golder Associates AB, 2022a). 

Marken bedöms vara mycket sättningsbenägen och det kan även uppstå stabilitetsproblem vid 

schakt. Sättningsrisken anges till 0,3–0,4 meter vid 1 m uppfyllning. Vilken nivå botten i 

dammen kan anläggas på styrs geotekniskt även av att erforderlig stabilitet uppnås. För att 

uppnå erforderlig stabilitet kan geoteknisk förstärkning komma att behöva utföras längs 

dagvattendammarnas släntkrön. Förstärkningsåtgärder kan utgöras av exempelvis 

kalkcementpelare (Golder Associates AB, 2022a). 

 

Figur 4. Förekomst av lermark (gul färg) och fastmark (blå färg) omkring Örvallen. Inom 

lermarken anges områden med olika mäktighet kompressibel lera. Källa figur: Figur 10 från 

Golders geotekniska och hydrogeologiska utredning (Golder Associates AB, 2022a) 
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Inom delar där det kan vara svårt att utföra geoteknisk förstärkning, såsom exempelvis närmast 

Sjövägen, kan erforderlig stabilitet uppnås genom att dammens slänter utförs med en avsats. 

Överslagsberäkning stabilitet visar att dammen utefter Sjövägen kan utföras utan geoteknisk 

förstärkning om dammens botten anläggs som djupast på nivå +0,8 och som närmast 19 m från 

vägkant Sjövägen (Golder Associates AB, 2022a). Avsats mellan Sjövägen och dammbotten 

behöver vidare anläggas på nivå +2. Exakt utformning av dagvattendammar och 

storlek/utbredning av avsatsen behöver utredas i fortsatt projektering.  

Norr om befintlig gång- och cykelväg i anslutning till Sjövägen, finns ett område där lerans 

mäktighet minskar och därför inte bedöms som lämpligt för en dagvattenanläggning. 

2.5 Markföroreningar 

Golder har genomfört en översiktlig markteknisk undersökning för området där även prov har 

tagits på ytvatten från Norra Råstabäcken och dess sediment. Uppmätta halter föranleder inget 

vidare utrednings- eller provtagningsbehov (Golder Associates AB, 2022b). Uppmätta halter av 

PFAS i ytvattnet överstiger gränsvärdet för dricksvattenkvalitet, men vattnet är inte tänkt att 

nyttjas för dricksvatten.  

Jordproverna är inte tagna där planerad dagvattenanläggning kommer att ligga. Tagna 

jordprover uppvisar dock låga halter på markföroreningar där samtliga uppmätta halter, 

undantaget kobolt och nickel, understiger Naturvårdsverkets riktvärden för känslig 

markanvändning. Uppmätta halter av nickel och kobolt understiger Naturvårdsverkets 

riktvärden för mindre känslig markanvändning. Golder anger att i samband med framtida 

markarbeten kan överskottsmassor behöva provtas för korrekt vidare hantering. 

2.6 Hydrologi 

Grundvattnet förekommer i undre och övre magasin. De undre magasinen återfinns i 

friktionsjorden under leran och de övre i fyllnadsjord och/eller i torrskorpelera. 

Utströmningsområden för de övre magasinen är framförallt i Norra Råstabäcken. 

Grundvattenbildning till de undre magasinen sker i de områden där friktionsjorden går i dagen, i 

huvudsak i nordvästra delen av planområdet (Golder Associates AB, 2022a). Grundvattennivån 

i det undre magasinet inom planområdet varierar och har i huvudsak en medelnivå mellan 0 och 

1 m under markytan. Inom och i närheten av platsen för den tänkta dagvattenanläggningen finns 

observationer som visar på artesiskt grundvatten (grundvattnets trycknivå ligger över mark). I 

PM Geoteknik rekommenderas fortsatt grundvattenmätning för att undersöka variationerna över 

året och få underlag för mer detaljerad utredning (Golder Associates AB, 2022a). 

Kontroll av risk för bottenupptryckning har utförts för nuvarande utformning dagvattendammar 

med förutsättningen att dammarna är tomma (Golder Associates AB, 2022a). 

Bottenupptryckning innebär att leran i botten lyfter p.g.a. för stort grundvattentryck i det undre 

grundvattenmagasinet under leran. Inom huvuddelen av nuvarande dammar finns inte risk för 

bottenupptryckning. Inom delar av dagvattendammarna finns osäkerheter om lerans mäktighet. 

Dammarnas utformning kommer därför att behöva ses över och eventuellt justeras efter att 

kompletterande geoteknisk undersökning har utförts 

Inom och i närheten av platsen för den tänkta dagvattenanläggningen finns årslånga 

observationer från tre grundvattenrör (Figur 5).  
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Figur 5. Grundvattenrör inom Örvallen. Källa figur: Figur 12 från Golders geotekniska och 

hydrogeologiska utredning (Golder Associates AB, 2022a) 

I punkt GA-6GV (Figur 5) låg grundvattnets trycknivå som medel på cirka +3,18 meter 

(RH2000) under mätperioden 2009–2011, markytan i samma punkt är +3,22. I punkt GA-11GV 

(Figur 5) låg uppmätt trycknivå på +3,42 meter under mätperioden 2009–2021 och markytan på 

+2,52 meter. I punkt 10S003GV (Figur 5) låg grundvattnets tryckyta på +2,91 meter under 

perioden 2010–2021 och markytan på +3,38 meter. 

2.7 Tillrinningsområden 

2.7.1 Topografiska tillrinningsområden 

Det topografiska tillrinningsområdet till Brunnsviken (det så kallade vattenförekomst-

avrinningsområdet) ses i Figur 1. 

De topografiska flödesvägarna inom Örvallen till platsen för den planerade 

dagvattenanläggningen ses i Figur 6. 
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Figur 6. Flödesvägar vid ytavrinning inom planområdet för Örvallen. Ortofoto: Google 

Satellite (u.å.) 

2.7.2 Tekniskt tillrinningsområde 

Det tekniska tillrinningsområdet till den planerade dagvattenanläggningen fås genom att 

kombinera topografi med dagvattenledningsnät. Det tekniska tillrinningsområdet har erhållits 

från Sweco (2021a) och är ungefär 350 hektar stort (Figur 7). Området sträcker sig över tre 

kommuner: Sundbyberg, Stockholm och Solna. Även privat och kommunalt 

dagvattenledningsnät från Sundbyberg Avfall och Vatten (SAVAB) inom det tekniska 

tillrinningsområdet ses i Figur 7. Observera att Sweco haft tillgång till Stockholm Vatten och 

Avfalls och Solna vattens dagvattenledningar (utöver SAVAB:s) vid framtagande av det 

tekniska tillrinningsområdet. 
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Figur 7. Tekniskt tillrinningsområde till planerad dagvattenanläggning vid Örvallen från 

Sweco (2021a) samt privat och kommunalt dagvattenledningsnät från SAVAB (2021) inom 

det tekniska tillrinningsområdet. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet (u.å.) 

2.8 Recipienter – Råstasjön och Brunnsviken 

Recipient för dagvattnet från det tekniska tillrinningsområdet till den planerade 

dagvattenanläggningen är Råstasjön (Figur 7). Råstasjön rinner i sin tur vidare till Brunnsviken 

(Figur 1) (VISS EU_CD: SE658507-16269) som klassas som en ytvattenförekomst enligt EU:s 

vattendirektiv (EU Direktiv 2000/60/EG, 2000). 

2.8.1 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer används för att ange kvalitetskrav som en vattenförekomst ska uppnå vid 

en viss tidpunkt. Kraven ställs både för ekologiska och kemiska parametrar för att säkerställa 

vattenförekomstens status. Som huvudregel ska alla vattenförekomster uppnå ”god status” eller 

”god potential” och nuvarande status får inte försämras (VISS, 2021a). 

I den senaste förvaltningscykeln (förvaltningscykel 3, 2017-2021) har Brunnsvikens ekologiska 

status klassats som otillfredsställande (VISS, 2021b). Statusen beror främst på övergödning men 

även på förhöjda halter av miljögifterna koppar, zink och icke-dioxinlika PCB:er. 

Kvalitetskravet är god ekologisk status 2027. Det kommer att ta tid för vattenmiljön att 

återhämta sig efter att åtgärder genomförts, därför bör åtgärder sättas in så snart som möjligt för 

att kunna nå målet om god status till 2027. Dock är statusen i alla Sveriges kustvatten, 

Brunnsviken inkluderat, beroende av internationella överenskommelser gällande minskad 

näringsbelastning till haven. 

I nuvarande förvaltningscykel har Brunnsvikens kemiska status klassats som ”Uppnår ej god” 

(VISS, 2021b) till följd av att gränsvärdena överskrids för Perfluoroktansulfon (PFOS), bly, 

kadmium, antracen, tributyltenn (TBT), kvicksilver och polybromerade difenyleterar (PBDE). 
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Kvalitetskravet är god kemisk ytvattenstatus 2027, med undantag för kvicksilver och PBDE, då 

dessa överskrids i samtliga vattenförekomster. 

2.9 Lokalt åtgärdsprogram 

Åtgärdsarbeten inom det lokala åtgärdsprogrammet (LÅP) för Brunnsviken pågår. 

Åtgärdsprogrammet är en konkretiserad åtgärdsplan med specifika åtgärdsförslag för att 

vattenförekomsten ska nå god status. 

I rapporten ”Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken” (WRS & Naturvatten, 2016) 

görs bedömningen att en ungefärlig halvering av belastningen av fosfor från tillrinningsområdet 

krävs. Det beräknas motsvara ett beting (förbättringsbehov) på ca 150 kg/år varav ca 80 kg/år 

adresseras till Råstaån (motsvarande god status för vattendraget). Då Norra Råstabäckens 

avrinningsområde inkluderar flera kommuner har betinget delats upp mellan dem. För 

Sundbybergs del beräknades betinget till 32 kg fosfor per år. 

Resterande uppgifter i detta avsnitt är förhandsuppgifter från LÅP Brunnsviken, erhållna av 

Sophie Jutterström (2022) på Sundbybergs stad. 

För att nå god ekologisk och kemisk status i Brunnsviken har förbättringsbehovet inom 

vattenförekomstens avrinningsområde beräknats för de ämnen som behöver minska. Betinget 

för de olika ämnena har fördelats mellan Solna, Stockholm och Sundbybergs stad utifrån hur 

stor andel av avrinningsområdet som ligger inom respektive kommun. Detta innebär en 

fördelning på 25 % till Sundbybergs stad, 15 % till Stockholms stad och 60 % till Solna stad 

(Tabell 1). 

Tabell 1. Förbättringsbehov (beting) för olika näringsämnen och föroreningar från land 

fördelat per kommun. Källa: Förhandsuppgifter från LÅP Brunnsviken från Jutterström 

(2022) 

Ämne Sundbyberg Stockholm   Solna 

Fosfor, kg/år  32 24 104 

Kväve, kg/år 539 404 1800 

Koppar, kg/år 11 6 26 

Zink, kg/år 75 56 243 

TBT*, kg/år 0 0,075 0,025 

Antracen, kg/år 0,011 0,006 0,024 

Kadmium, kg/år 0,3 0,2 0,8 

Bly, kg/år 4,5 3,5 15 

PFOS, ng/l 1,6 1,0 3,9 

*Betingen är fördelade på 25 % till Sundbyberg, 15 % till Stockholm och 60 % till Solna, förutom för TBT där 

motsvarande fördelning är 0, 75 % respektive 25 %. 

För TBT, som i första hand härrör från båttrafik, sker fördelning av beting utifrån antalet 

båtklubbar i respektive kommun vilket innebär att Stockholm behöver reducera 75 % av 

betinget, Solna 25 % och Sundbyberg 0 % (Tabell 1). 

I underlaget till det lokala åtgärdsprogrammet för Brunnsviken (WRS & Naturvatten, 2016) har 

Örvallen pekats ut som en viktig åtgärdsplats för rening av dagvatten. Att anlägga en 

dagvattenanläggning inom Örvallen anses ha stor reningspotential på grund av det stora 

tillrinningsområdet samtidigt som det finns förutsättningar för att skapa gestaltningsmässiga och 

pedagogiska mervärden. 
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2.10 Skyfall och översvämningsrisker 

Maximala vattendjup vid skyfall har karterats av Sweco (2022) för ett 100-årsregn med 

klimatfaktor 1,25 utifrån dagens markanvändning. Klimatfaktorn innebär att framtida regn 

förväntas bli 25 % mer intensiva än dagens. Observera att skyfallskarteringen enbart baseras på 

det topografiska tillrinningsområdet till Råstasjön. 

Vid ett skyfall förväntas utbredda översvämningar längs bäcken vid Örvallen (Figur 8). Detta 

visar att bebyggelse inte är lämplig nära dessa delar av Norra Råstabäcken och att platsen 

lämpar sig väl för en dagvattenanläggning. 

 

Figur 8. Maximala vattendjup vid skyfall (100-årsregn med klimatfaktor 1,25) vid Örvallen 

karterat med modelleringsverktyget MIKE av Sweco (2022) utifrån befintlig markanvändning. 

Ortofoto: Google Satellite (u.å.) 

3 Flödes- och föroreningsberäkningar 

Beräkning av föroreningsbelastning från området har gjorts i programmet Stormtac v.22.1.1 

(Stormtac, 2022). Flödet genom Norra Råstabäcken har beräknats av Sweco. 

3.1 Markanvändning 

För att kunna beräkna föroreningsbelastningen till planerad dagvattenanläggning och 

dimensionera dagvattenanläggningen korrekt behövs markanvändningen inom det tekniska 

tillrinningsområdet. Markanvändningen kategoriserades genom att utgå från ett 

markanvändningslager över framtida exploatering från (Sweco, 2021c) och sedan modifiera 

detta genom studie av ortofoton samt av pågående och gällande detaljplaner. Pågående och 

gällande detaljplaner studerades i Sundbybergs stad, (2020a, 2020b), Solna stad (2021a, 2021b) 

och Stockholms stad (2021a, 2021b). Markanvändningen stämdes därefter av med Sophie 
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Jutterström (teknisk infrastrukturstrateg på Sundbybergs stad). Modifieringarna resulterade i att 

den planerade markanvändningen inom dagvattenanläggningens tekniska tillrinningsområde 

delades in i tolv markanvändningskategorier (Figur 9). 

 

Figur 9. Planerad markanvändning inom det tekniska tillrinningsområdet till planerad 

dagvattenanläggning på Örvallen. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet (u.å.) 

Planerad markanvändning inom tillrinningsområdet till dagvattenanläggningen utgörs till drygt 

hälften av flerfamiljshusområde. Med planerad exploatering förväntas den sammanvägda 

avrinningskoefficienten vara 0,40 (Tabell 2). Avrinningskoefficienten anger hur stor andel av 

nederbörden som avrinner och är för urbana områden ett indirekt mått på hur hårdgjort ett 

område är. Den reducerade arean är 140 hektar (Tabell 2) och fås genom att multiplicera arean 

med avrinningskoefficienten. 
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Tabell 2. Area (A), avrinningskoefficienter (φ) och reducerad area (A×φ) för planerad 

markanvändning inom det tekniska tillrinningsområdet till den planerade 

dagvattenanläggningen. ÅDT = Årsdygnsmedeltrafik. Källa φ: Svenskt Vatten (2019) och 

Stormtac (2022) 

Markanvändning 
Area 
[ha] 

φ 
[-] 

Reducerad area 
[ha] 

Flerfamiljshusområde 180 0,5 89 

Gräsyta 10 0,05 0,48 

Idrottsplats 6,2 0,25 1,5 

Industriområde 12 0,6 7,3 

Kontorsområde 5,4 0,5 2,7 

Parkmark 18 0,1 1,8 

Radhusområde 24 0,5 12 

Skogsmark 58 0,1 5,8 

Skolområde 5,2 0,6 3,1 

Villaområde 25 0,4 10 

Väg: Enköpingsvägen, ÅDT 28 000 6,3 0,8 5,1 

Väg: Länsväg 279, ÅDT 31 000 2,5 0,8 2,0 

Väg: Enköpingsvägen, ÅDT 59 000 1,6 0,8 1,3 

Äng (med våtmarkskaraktär) 0,82 0,05 0,041 

Summa 350 0,40* 140 

* Sammanvägd avrinningskoefficient = reducerad area ÷ area 

3.2 Flöden 

Flödet i Norra Råstabäcken har beräknats av Sweco för ett 20-årsregn med klimatfaktor 1,25 

utifrån befintlig markanvändning inom tillrinningsområdet och befintlig utformning på Norra 

Råstabäcken (Sweco, 2022b). Beräkningarna har tagit hänsyn till flödesbegränsningar i 

dagvattensystemet uppströms Örvallen (som inte förväntas kunna byggas bort inom överskådlig 

framtid). Kapaciteten i kulvertarna uppströms Örvallen motsvarar nästan ett 20-årsregn 

inklusive klimatfaktor för dagens situation, men begränsar flödet något. 

Resultaten av flödesberäkningarna indikerar vad flödet kan bli till den planerade 

dagvattendammens olika delar (Tabell 3). Observera att maxflödet ökar mellan inloppet till 

damm 1 och utloppet till damm 3 på grund av tillflöden från ett dike norrifrån och en ledning 

söderifrån (Figur 11) samt avrinning från omkringliggande ytor. 

Tabell 3. Maxflöde (i bäckfåran och på svämplan) i Norra Råstabäcken vid ett 20-årsflöde 

med klimatfaktor 1,25 beräknat av (Sweco, 2022b) 

Position i Norra Råstabäcken Maxflöde [m3/s] 

Inlopp damm 1 4,25 

Utlopp damm 3 5 

Utlopp damm 4 3 

 

Utifrån maxflödena framtagna av Sweco (Tabell 3) har ungefärligt dimensioneringsbehov för 

rör och diken mellan de olika dammarna tagits fram (Tabell 4). 
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Tabell 4. Ungefärligt dimensioneringsbehov inom flödesbegränsande sektioner (rör och 

diken) mellan dammarna för att uppnå maxflöde antaget utifrån beräknade maxflöden vid 

ett 20-årsregn med klimatfaktor 1,25 framtagna av (Sweco, 2022b) 

Dagvattendammar, 
flödesbegränsande sektioner 

Sektion 
Antaget maxflöde 

[m3/s] 
Dimension 

Inlopp damm 1 Dike 4,25 Befintlig utformning 

Utlopp damm 1/Inlopp damm 2 
Rör (dike om 

möjligt) 
5 D1400 alt. 2xD1100** 

Utlopp damm 2/Inlopp damm 3 Dike 5 
H 1,10 m 

B 6,75 m * 

Utlopp damm 3/Inlopp damm 4 Dike 5 
H 1,10 m 

B 6,75 m * 

Utlopp damm 4 Rör 5*** 
Ingår ej i detta uppdrag 

att undersöka 

* Triangelformade diken (ingen bottenbredd) med släntlutning 1:3 och 0,5 % lutning i dikesfåran. H = höjd 

(vattendjup). B = bredd upptill. 

** Rördimension [mm] beräknat för ett 25 m långt plaströr med 0,5 % lutning. Befintlig ledning där Norra 

Råstabäcken korsar gc-vägen är 1xD1100. 

***Enligt uppgifter från (Sweco, 2022b) är maxflödet i befintlig trumma under Sjövägen 0,6 m3/s. För att ej dämma 

borde trumman klara av samma inflöde som till damm 4. 

Vi föreslår dock att det i kommande skeden utreds närmare huruvida det är 20-årsflödet 

inklusive klimatfaktor som bör vara styrande för dimensioneringen av flödesbegränsande 

sektioner i anläggningen. Maxflödet genom befintlig korrugerad plåttrumma under gångvägen 

utmed Norra Råstabäcken är enligt Swecos simulering endast 1,65 m3/s vid 20-årsregnet 

inklusive klimatfaktor och trumman under Sjövägen har en maxkapacitet på drygt 0,6 m3/s 

(Sweco, 2022b). Det förefaller inte önskvärt att ”öppna upp” kapaciteten för mycket i 

förhållande till begränsningen i Sjövägen, då risken för ökade översvämningsproblem då torde 

öka. 

3.3 Närsalts- och föroreningsberäkningar 

Förorenings- och närsaltmängder i dagvattnet som alstras inom det tekniska tillrinningsområdet 

har beräknats med beräkningsverktyget Stormtac (2022). Beräkningarna i verktyget görs utifrån 

indata i form av markanvändningsslag och årsmedelnederbörd. Modellen använder sig av 

schablonhalter och markanvändningsspecifika avrinningskoefficienter (se bilaga 1) för ett flertal 

markanvändningsslag och vanligt förekommande dagvattenföroreningar. Resultaten ska ses som 

en skattning av föroreningsbelastningen då osäkerheter i indata och beräkningar är stora. 

I beräkningarna har den korrigerade årliga nederbörden 590 mm använts (SMHI Vattenwebb, 

u.å.). Markanvändning som användes som indata i Stormtac ses i Figur 9, Tabell 2 och bilaga 1. 

Enligt beräkningarna är fosforbelastningen från tillrinningsområdet mellan 110 och 210 kg per 

år (Tabell 5). Ytterligare beräkningsresultat återfinns i bilaga 1. 

Tabell 5. Beräknad närings- och föroreningsbelastning för planerad markanvändning inom 

tillrinningsområdet till den planerade dagvattenanläggningen på Örvallen 

Ämnen P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS 

Föroreningsmängd (kg/år) 160 1 300 11 22 83 0,47 7,7 6,8 51 000 

Absolut osäkerhet (+/-) 48 350 3,4 6,5 25 0,15 2,4 1,9 15 000 

Relativ osäkerhet (%) 29 27 31 30 30 31 31 29 30 
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4 Dimensionering av dagvattendammar 

Vid dimensionering av dagvattendammars permanenta vattenyta för att uppå en så 

kostnadseffektiv rening som möjligt eftersträvas ytor som motsvarar 1,5–2 % av 

tillrinningsområdets reducerade area (Pettersson, 1999). I praktiken finns sällan så stora ytor att 

använda utan ytor motsvarande 0,5–1 % av avrinningsområdets reducerade area brukar anses 

vara rimliga ur kostnads- och reningsperspektiv. Utöver ytan för permanent vattenyta 

tillkommer yta för slänter och utrymme i anslutning till dammarna för skötsel och drift. 

Sedimentationsdammar bör ha ett genomsnittligt ”permanent” vattendjup på ca 1 m. Vid 

anläggande av dammar motsvarande 1 % av reducerad tillrinnande area och med ett medeldjup 

på ca 1 m kan en reningseffekt på upp mot 90 % avseende suspenderat material förväntas 

(Pramsten, 2010). Utifrån samma studie kan dammar med en sådan storlek förväntas ha en 

reningseffekt upp till 80 % avseende fosfor. Dock varierar reduktionen i de undersökta 

dammarna stort och andra aspekter utöver storleken i förhållande till avrinningsområdets 

reducerade area påverkar reningseffekten. I en omfattande utvärdering av ett flertal 

dagvattendammar i regionen (Andersson m.fl., 2012) var reningseffekten god även i 

dammar/våtmarker som var runt 0,5 % av avrinningsområdet. 

5 Föreslagen dagvattenanläggning 

Föreslagen dagvattenanläggning består av fyra seriella dammar (Figur 10 och bilaga 2). Norra 

Råstabäcken övergår i den första dammen genom att bäcken breddas och fördjupas. Dammarnas 

placering har utgått från nuvarande topografi, där bäcken utgör platsens lågstråk och där 

dammarnas utbredning i framför allt norr begränsas av topografin för att mängden schakt och 

nivåskillnaden mellan omgivande mark och vattenytan inte ska bli orimligt stor.  

 

Figur 10. Föreslagen dagvattenanläggning med fyra seriella dammar. Ortofoto: Google 

Satellite (u.å.) 
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Dammarnas utbredning och djup har även utgått från de geotekniska förutsättningarna med 

minskade lerdjup, och därmed begränsade schaktdjup, i norr. Utöver det har även hänsyn tagits 

till befintliga ledningar och planerad ny spillvattenledning.  

Ur naturvärdesperspektiv är befintlig videsnårskog och fuktlövskog värdefulla habitat med 

viktig spridningsfunktion. Förslagsvis sparas därför videsnårskogen åtminstone mellan och norr 

om de två första dammarna, samt mellan den sista dammen och Sjövägen. Snårskogen på södra 

sidan av damm 1–3 och på västra sidan av damm 4 måste åtminstone delvis tas ner med hänsyn 

till trygghetsaspekter samt gång- och cykelvägens och VA-ledningsstråkets nya dragning. 

Föreslagen dammutbredning innebär att ca 8 000 m2 av befintlig skogsmiljö kommer att 

försvinna till förmån för dammar och slänter, men mer av skogen kan komma att försvinna 

beroende på hur dragningen av den nya gång- och cykelvägen förläggs. Den skog som bör 

kunna bevaras uppgår åtminstone till ca 5 000 m2.  

Mellan damm 1 och damm 2 leds vattnet enklast i en ledning (Figur 10), för att passera 

ledningarna som ligger här. Om det är möjligt, sett till befintliga underliggande 

dricksvattenledningars läge, föreslås istället en öppen passage, t.ex. ett dike, mellan damm 1 och 

damm 2. Mellan damm 2 och damm 3 leds vattnet i ett öppet dike mellan dammarna, i befintlig 

bäckfåra, som eventuellt breddas något. Mellan damm 3 och damm 4 leds vattnet också i en 

öppen bäckfåra över vilken en bro föreslås placeras. Damm 4 övergår i befintlig bäckfåra strax 

innan befintlig kulvert under Sjövägen (Figur 10). Möjlighet finns även att förlägga en bro 

mellan damm 2 och 3 (och damm 1 och 2 om det blir en öppen vattenpassage mellan 

dammarna) för ökad rekreation och koppling norrut. Detta måste dock vägas mot att eventuellt 

ta bort mer snårskog och bör därför utredas vidare i planprogrammet. 

Merparten av tillrinnande dagvatten leds till dammarna via Norra Råstabäcken västerifrån. 

Därtill tillkommer dagvatten från ett 39 hektar stort område norrifrån via ett dike och ett 11 

hektar stort område söderifrån via en dagvattenledning (Figur 11). Dagvatten från ytorna 

nedströms dessa anslutningar avrinner till dammarna diffust via ytavrinning. 
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Figur 11. Tekniska delavrinningsområden som rinner direkt till den planerade 

dagvattendammen utan att först ansluta till Norra Råstabäcken. Bakgrundskarta: 

© Lantmäteriet (u.å.) 

Dammarna föreslås utformas med varierande släntlutningar som är flackare än 1:3, gärna 1:5 

eller flackare. Framförallt rekommenderas flacka slänter längs dammsidorna som vetter mot 

planerad gång- och cykelväg. Damm 4 utformas med en sektionerad slänt mot Sjövägen, i 

enlighet med den geotekniska utredningens rekommendationer. Dammarnas bottennivåer har 

anpassats till den geotekniska utredningens rekommendationer och varje damm är utformad 

med minst en djupare del som kan förväntas bibehålla en öppen vattenspegel och samtidigt 

rymma mer sediment. Alla dammar innehåller även minst en grundare del, dels för att öka 

variationen i växtförutsättningar och mikrohabitat, dels för att minska schaktmängden och bidra 

med en större visuell variation för betraktaren. Då dammarnas tillflöde styrs av nederbörden och 

avrinningen så kommer de i praktiken inte att ha en permanent volym eller ett permanent 

vattendjup, utan djupet kommer att variera. 

Dammarnas angivna vattennivå har utgått från den inmätning av vattennivån i bäcken som 

genomfördes vid fältbesök 2021-09-10, då vattenytan låg mellan +1,8 och +2,1. Det permanenta 

vattendjupet avser djupet vid denna vattennivå. Vattennivån kommer att variera utifrån säsong 

och väder, beroende på nederbörd och avdunstning. Enligt muntliga uppgifter från Golder 

(Karin Lindsten, möte 2022-02-01) utgår beräkningarna om grundvattenupptryckning ifrån att 

det inte finns något vatten i dammarna. Därmed utgör låga vattennivåer inte ett problem för 

bottenupptryckning. 

Ledningar och diken ska dimensioneras för att åtminstone klara av ett 20-årsflöde, trösklar ska 

harmoniera med befintlig bottennivån på Norra Råstabäcken för att inte försämra avvattningen 

eller fördröjningskapaciteten i området. Släntkrön ska inte sänkas jämfört med nuläget. Därmed 

ska ingen dämning kunna ske som försämrar bäckens vattenavledande förmåga eller ökar risken 

för översvämning jämfört med i dagsläget. 
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Dammarnas botten schaktas ner till en lägre nivå än utloppet genom befintlig vägtrumma under 

Sjövägen, vilket innebär att dammarna inte kan tömmas på självfall. Det finns inte heller någon 

avstängnings- eller förbiledningsmöjlighet varför dammarna inte kommer att kunna tömmas helt 

på vatten. Det innebär att när dammarna behöver rensas på sediment kommer massorna som 

lyfts upp att vara blöta och behöva avvattnas på plats innan de eventuellt transporteras därifrån. 

5.1.1 Växtetablering 

Innan schakt påbörjas bör det översta matjordslagret tas av och läggas upp tillfälligt för senare 

återföring i slänter. Detta görs för att gynna växtetableringen och för återföring av den lokala 

fröbanken. Dammarnas vattenmiljöer och strandzon kan med fördel planteras och besås för att 

minska erosion, bidra till de estetiska värdena och den biologiska mångfalden. Endast lokalt 

förekommande arter bör användas. Det kan med fördel hämtas fröer, undervattens- och 

flytbladsväxter samt rotklumpar från näraliggande lokaler (t.ex. Råstasjön, om det medges av 

Solna stad).  

5.1.2 Anslutningar för gång- och cykelväg 

Befintligt gång- och cykelstråk ligger inom föreslagen placering av dagvattendammarna. Enligt 

förslaget leds gång- och cykelstråket om och dras längs med södra sidan om damm 1–3 för att 

sedan vika av norrut och passera mellan damm 3 och damm 4 mot befintlig anslutning vid 

Sjövägen. Gång- och cykelvägen föreslås även få en förgrening söderut strax innan passagen 

mellan damm 3 och damm 4. Ett visst säkerhetsavstånd bör sparas mellan GC-vägen och 

dammarna.  

För att bevara så mycket av videsnårskogen som möjligt föreslås att inga stigar anläggs mellan 

dammarna förutom mellan damm 2 och damm 3 vilken sedan också föreslås anslutas till 

befintlig gång- och cykelväg vid Sjövägen. 

5.1.3 Mervärden 

Sundbybergs stad har bett WRS beakta möjligheter att gynna spridning av groddjur från 

Råstasjön till dagvattendammarna. Dämmet vid Råstasjöns utlopp har länge utgjort ett 

vandringshinder för fisk, till exempel gädda och abborre, som vill vandra upp i sjön från 

Brunnsviken på våren (Norconsult, 2018). Detta vandringshinder håller Solna stad nu på att 

bygga bort (Solna stad, 2021c). Eftersom gädda prederar effektivt på groddjur förefaller det 

osannolikt att Råstasjön och den nedre delen av Norra Råstabäcken, där dammarna planeras, 

kommer ha en framtid som en attraktiv groddjurslokal. Vi bedömer däremot att grundområden i 

dammarna kan komma att utgöra attraktiva föryngringsmiljöer för gädda. 

Föryngringsmiljöer för groddjur skulle istället behöva ligga vid sidan av Norra Råstabäcken och 

dagvattendammarna. Med hänsyn till stor platsbrist inom områdets låglänta delar bedöms det 

inte vara möjligt att inrymma sådana miljöer. Att minska dammarnas storlek avråds ifrån med 

hänsyn till reningsfunktionen, dammarna skulle helst vara större, vilket framgår av nästa avsnitt.  

5.2 Ytbehov, magasinering och avrinning 

Dammarna har utformats för att ha en god avskiljande förmåga, med så lång uppehållstid och så 

långa vattenvägar som möjligt. Dammarna utformas med ca 7 300 m2 vattenfylld area, vilket 

motsvarar drygt 0,5 % av avrinningsområdets reducerade area. Bedömningen har gjorts att 

dammarna inte kan göras större på grund av geotekniska förutsättningar, topografi 

(schaktbehov) och ledningskonflikter. Då den vattenfyllda arean uppgår till 0,5 % av 
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tillrinnande reducerad area bedöms föreslagen utformning och storlek vara godtagbar. I Tabell 6 

redovisas ungefärlig area för respektive damm, dels vattenfylld area och dels den totala arean, 

upp till släntkrön. Dikena mellan damm 2 och damm 3 och mellan damm 3 och damm 4 är inte 

medräknade. 

Tabell 6. Dammarnas ungefärliga area, dels den vattenfyllda arean och dels den totala arean 

upp till släntkrön 

Damm Area vattenyta (m2) Area upp till släntkrön (m2) 

Damm 1 1 900 3 500 

Damm 2 1 800 2 300 

Damm 3 2 300 3 500 

Damm 4 1 300 2 300 

Totalt 7 300 11 600 

 

Eftersom dagvattenanläggningen ligger längst ner i Norra Råstabäckens tillrinningsområde så 

finns det ingen större anledning att skapa magasinskapacitet ur översvämningssynpunkt. 

Utformningen av dammarna har avsiktligt gjorts utan någon dämning eller höjning av 

bottennivåer. Samtidigt har den vattenförande sektionen inom aktuell rinnsträcka generellt 

gjorts betydligt bredare än idag. Någon hydraulisk modelleringskontroll av eventuella 

dämningseffekter till följd av dammarnas svängda former har inte gjorts, men förefaller i 

nuläget heller inte nödvändigt då flödeshastigheterna troligen begränsas av befintliga trummor 

uppströms i systemet. 

Inom planområdet för Örvallen finns det idag ytor bestående av flerfamiljshusområde, 

idrottsplats, parkmark och skolområde (Figur 9). Den reducerade arean för ytorna inom 

planområdet är idag 3,8 hektar. I pågående planarbete undersöks möjligheten att bygga fler 

bostäder och idrottsytor inom planområdet, dock planeras vissa parkytor bevaras. Om all 

parkmark i framtiden exploateras som flerfamiljshusområde eller idrottsplats (vilket är 

osannolikt utifrån pågående planarbete) med en avrinningskoefficient på 0,5–0,6 (Tabell 2) 

innebär detta att den reducerade arean som mest ökar till 9,0 hektar, alltså en ökning med 5,2 

hektar. Därmed ökar den reducerade arean för hela tillrinningsområdet från 140 hektar till 

maximalt 145 hektar (3,5 % ökning). Även vid ett ”extremscenario” utgör dammarnas vattenyta 

på 7 300 m2 fortsatt 0,5 % av tillrinningsområdets reducerade area. Således påverkar en 

utbyggnad vid Örvallen inte dammarnas ytbehov nämnvärt. Dessutom antas det att anläggningar 

för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) kommer att anläggas inom Örvallen vid 

nybyggnation, vilket kommer fördröja och rena dagvatten från Örvallen innan det når 

dagvattendammen. 

5.3 Bedömda effekter av föreslagen dagvattenanläggning 

5.3.1 Närsalts- och föroreningsbelastning 

Dagvattendammar avskiljer främst partikulärt material genom sedimentation. Därför har 

dammarna utformats med djupare zoner för sedimentackumulation. Områden med större djup 

ökar också chanserna till öppna vattenspeglar vilka har uppenbara estetiska värden.  

Genom att anta ett medeldjup på 1 m i föreslagna dagvattendammar blir den specifika 

dammvolymen densamma som den specifika dammarean. Då kan reningshalten av partikulärt 

material uppskattas utifrån Pramstens (2010) samband mellan reningsgrad och den specifika 

dammarean. Den teoretiska fosforreduktionen för föreslagen dagvattenanläggning är ca 30 %. 
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Enligt Tabell 5 tillförs ca 160 kg fosfor per år via avrinningsområdet till föreslagna dammar. 

Om 30 % reduceras skulle det innebära att ca 50 kg (35–65) fosfor per år avskiljs i dammarna.  

Med föreslagna dagvattendammar skulle alltså Sundbybergs beting på 32 kg fosfor per år 

uppnås, eventuellt med råge.  

Andra ämnen som till betydande del förekommer associerade till partiklar och är vanliga i 

dagvatten är PAH:er (bland annat antracen), bly, krom, kadmium och nickel. Dessa ämnen kan 

förväntas avskiljas i samma eller högre grad än fosfor. Även koppar och zink är i regel till ca 

40–50 % partikulärt bundet i dagvatten från urbana ytor, och en reduktion kan förväntas även av 

dessa ämnen i dagvattendammen (Viklander m.fl., 2019). Det innebär att dagvattnet som tillförs 

Råstasjön, och i förlängningen Brunnsviken, även kommer att vara renare med avseende på 

andra föroreningar som främst förekommer i partikulär form.  

5.4 Kostnader 

5.4.1 Investeringskostnad 

Föreslagen anläggning har i denna utredning endast beskrivits översiktligt. Innan närmare 

preciseringar gjorts kan en förväntad kostnadsnivå beräknas utifrån erfarenheter från andra 

projekt. Viktiga kostnadsbärande faktorer är masshanteringen – schaktbehovet och 

möjligheterna till lokal massbalans, alternativt borttransport, och i värsta fall deponering – 

liksom behov av (omläggning av befintliga) ledningar samt eventuellt behov av 

markstabiliseringsåtgärder.  

En kostnad på 1 Mkr per 1000 m2 dammyta (våtyta) bedöms rymma kostnader för hantering av 

rena fall B-massor (borttransport) och en "normal" gestaltningsambition, men ej 

förstärkningsåtgärder. Möjligheter till lokal masshantering (uppfyllnader) bedöms inte finnas i 

närområdet. Då ingen misstanke om markförorening finns där schakter föreslås har kostnader 

för hantering av förorenade massor ej medtagits i beräkningarna. Av samma skäl har heller inget 

användande av geomembran antagits. Inget behov av att flytta ledningar eller lägga nya 

ledningar, annat än kortare trummor mellan dammar bedöms föreligga. 

Utifrån den sammanlagda dammarealen på 7 300 m2 kan anläggningskostnaden för föreslagen 

dagvattenanläggning då schablonmässigt beräknas till ca 7,3 miljoner kronor.  

En tidigare kostnadsberäkning (Tyréns, 2017) beräknade kostnaden till 17,2 Mkr. Den stora 

skillnaden förklaras av att man där inkluderade kostnader för geomembran, bottenfyllning med 

bergkross, väg och strandmattor. Inget av detta bedöms vara aktuellt. Växtetablering i den här 

typen av miljö sker normalt inte med strandmattor utan med pluggplantor och frösådd, vilket är 

betydligt mer kostnadseffektivt.  

Utifrån översiktliga kostnadsuppgifter för kalk/cement-pelarförstärkning på 750 kr/m2 

(exklusive eventuell schakt fyllnadsmassor och återfyllning) från WSP och ett antagande om 

stabilisering av ett tio meter brett band längs dammarnas släntkrön (mejl Lindsten, 2022) kan 

kostnaden för förstärkning av dammar beräknas till 7,5 Mkr. 

Kostnader för en eller flera broar och mer långtgående parkåtgärder tillkommer också. 

Inga kostnader för flytt av ledningar förväntas då dammarna har utformats med avseende på 

placering av befintliga och framtida ledningar. 

Total kostnad inklusive kalk/cement-pelarförstärkning uppgår alltså till ca 15 Mkr. 
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5.4.2 Kostnad för drift och underhåll 

Kostnaden för skötsel och drift av dagvattenreningsdammar är i hög grad beroende på 

utformning, där körbarhet och åtkomlighet för maskiner och plats för masshantering är 

avgörande. Även om regelbunden rensning av dagvattendammar blir allt vanligare är 

kostnadsbilden för sedimenttömning osäker. Huruvida dammens utformning och sedimentets 

föroreningsgrad medger grävmuddring, liksom möjligheterna till avvattning av våta 

muddermassor i anslutning till platsen, är faktorer som får stor påverkan på kostnaderna.  

Drift- och underhållskostnaden kan schablonmässigt beräknas baserad på erfarenheter från 

underhåll på befintliga dagvattendammar i t.ex. Nacka kommun. Sedimenttömnings- och 

underhållskostnader vart tjugonde år uppgår till cirka 7 Mkr/ha dammyta eller cirka 35 kr/m2 år. 

Anläggningarnas grovsedimentationsdel kan antas motsvara cirka 10 procent av den totala ytan 

och töms vart femte år till en uppskattad kostnad på 5 Mkr/ha eller 10 kr/m2 år räknat på 

anläggningens totala yta. Den delen av driftkostnaderna som baseras på anläggningarnas storlek 

blir då ca 45 kr/m2 år. Om sugmuddring antas behövas för rensning, och avvattning antas kunna 

ske på närliggande markytor, samt att massorna efter avvattning måste deponeras, så uppskattas 

kostnadsbilden stiga upp emot, men under 10 Mkr/ha dammyta. De lägre siffrorna har dock 

använts i beräkningarna i denna rapport. 

För varje anläggning räknas dessutom en fast kostnad för periodisk tillsyn, reparationer och 

material på 45 000 kr/år. Den årliga kostnaden för skötsel och drift blir då sammanlagt ca 

370 000 kr/år beräknat på en våtyta motsvarande 7 300 m2.  

5.5 Skötsel och drift 

För skötsel och underhåll av dammarna skapas åtkomst från den föreslagna nya dragningen av 

gång- och cykelvägen vilken bör anläggas för att tåla skötselfordon.  

Förutom regelbunden rondering av våtmarksstråkets in- och utlopp och eventuella ledningar 

mellan dammar, förväntas skötseln av våtmarksstråket huvudsakligen utgöras av: 

• Klippning av kantvegetation (1–2 gånger per år) 

• Skräpplockning 

• Kontroll av sedimentuppbyggnad (1 gång per år inledningsvis, allra senast efter 5 år 

från anläggandet) 

• Rensning av sediment i fördamm vid behov (ca vart femte år) 

5.5.1 Rensning av sediment 

Kontroll av sedimentuppbyggnad i den inledande djupa zonen i damm 1 bör ske senast efter 5 

år. Resterande delar av de permanenta dammarna bör kontrolleras senast efter 10 år. Rensning, 

avvattning och eventuell borttransport av sediment förväntas krävas vart femte år för damm 1 

och vart tionde till vart tjugonde år för övriga dammar beroende på hur mycket sediment som 

ackumuleras. Ett viktigt syfte med den inledande djupzonen är att man genom att rensa den 

oftare ska förlänga tiden till att hela anläggningen behöver rensas. 

Hur mycket sediment en dagvattendamm kan hålla kvar beror på flera samverkande faktorer. 

Dammens utformning, sedimentens egenskaper, flödeshastighet, flödestoppar, dammdjup och 

återstående vattenvolym ovan avsatt sediment är några av dessa faktorer. Mätning av årlig 

sedimentansamling i dagvattendammar visar att en sedimentationstillväxt på 2–6 cm per år är 

vanligt (Eriksson m.fl., 2014). Föreslaget dammsystem kommer att vara ett högbelastat sådant 
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och det kan därför antas att sedimentuppbyggnad sker relativt snabbt och att rensning, i 

framförallt damm 1, krävs relativt ofta. Utifrån det kan man anta att dammar behöver rensas 

från sediment med 5–10 års intervall. Andra undersökningar indikerar att dammar kan fungera 

tillfredställande i 10–15 år och ännu längre. Det är till största del beroende på lokala 

förutsättningar hur snabbt sediment ansamlas och därmed hur ofta rensning av sediment behövs. 

Att mäta och att kontrollera sedimentansamlingen är därför mycket viktigt för att bedöma 

behovet.  

Vägverket (2008) (numera Trafikverket) rekommenderar sedimentborttagning allra senast då 

sedimentet gör att vattenvolymen har halverats. Dessutom rekommenderar de rensning om 

sedimentets mäktighet är större än 30 cm eller om sedimentet stör anläggningen på något sätt.  

Sedimentrensning sker enklast genom grävning. Det kan även sugmuddras och sedan avvattnas 

i t.ex. geotuber. Sedimentet bör läggas upp i anslutning till dammen för att rejektvattnet ska 

kunna rinna tillbaka ner i dammen igen, samt för att minska behovet av att transportera blöta 

massor. Plats för detta bör reserveras i fortsatt planarbete.  

6 Slutsatser 

Genomförd utredning av en dagvattenanläggning vid Örvallen i Norra Råstabäcken har 

resulterat i följande slutsatser: 

• Platsen bedöms vara lämplig för en dagvattenanläggning sett till geoteknik, ytbehov 

m.m. och kan tillgodose ytbehovet för goda reningsmöjligheter samtidigt som hänsyn 

tas till platsens naturvärden, befintliga och planerade ledningar, ny dragning av gång- 

och cykelväg samt till geotekniska förutsättningar och topografin.  

• Föreslagen utformning av dammarna medför att den vattenfyllda arean blir drygt 0,5 % 

av tillrinnande reducerande area. 

• Den förväntade avskiljningen av fosfor i dammen uppgår till ca 30 % eller ca 35–65 kg 

fosfor per år, vilket med råge täcker in Sundbybergs beting.  

• Då befintlig videsnårskog och fuktlövskog är utpekade som värdefulla för flertalet 

fågelarter, varav åtminstone tretton stycken är rödlistade föreslås dessa miljöer bevaras i 

så stor utsträckning som möjligt.  

• Utifrån en sammanlagd våtyta på ca 7 300 m2 och en schablonkostnad på 1 Mkr/1000 

m2 våtyta för ett anläggande som inkluderar hantering av rena fall B-massor, samt KC-

pelarförstärkning, skattas investeringskostnaden för dagvattenanläggningen till ca 15 

Mkr.  

• Då dammarna kommer att vara högbelastade rekommenderas det att damm 1 töms på 

sediment frekvent, ca vart femte år beroende på hur snabbt sedimentet byggs upp. 
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7 Rekommendationer för det fortsatta arbetet 

• I det fortsatta arbetet bör nödvändiga säkerhetsavstånd till befintliga och planerade 

ledningar preciseras och placering och utbredning av dammarna justeras vid behov. För 

att klarlägga möjligheterna till en öppen passage mellan damm 1 och damm 2 bör 

kontakter med ledningsägaren till ledningarna som passerar där tas och vid behov måste 

ledningarnas läge utredas avseende höjd/nivå. Enligt uppgift är även delar av 

ledningsstråket mellan damm 2 och damm 3 synligt i befintlig bäckfåra, vilket 

föranleder kontakt med ledningsägaren.  

• Behovet av KC-pelarförstärkning runt dammarna bör studeras närmare för att om 

möjligt begränsa omfattningen. Det skulle kunna medföra betydande 

kostnadsbesparingar. 

• Vi föreslår också att det i kommande skeden utreds närmare huruvida det är 20-

årsflödet inklusive klimatfaktor som bör vara styrande för dimensioneringen av 

flödesbegränsande sektioner i dagvattenreningsanläggningen. Det förefaller inte 

önskvärt att ”öppna upp” kapaciteten för mycket i förhållande till begränsningen i 

Sjövägen, då risken för ökade översvämningsproblem då torde öka. 

Skyfallssimuleringar med dagvattenreningsanläggningen inlagd kan vara ett sätt att 

klargöra lämplig dimensionering.  
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StormTac Web v22.1.1
Filnamn: 1733 Örvallen VER - A1 

Datum: 2022-02-01

Resultatrapport StormTac Web

I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web.

1. Avrinning

1.1 Indata

Relativ osäkerhet (%) Absolut osäkerhet (+/-)

Nederbörd 590 mm/år 10 59

Dimensionerande regnvaraktighet vid studerat flöde tr,Qstudy 6.0 h

Avrinningsområde A 350 ha 10 35

Rinnsträcka s 700 m 0 0

Dim.vattenhastighet v 1.0 m/s 0 0

Återkomsttid N 10 år

Klimatfaktor fc 1.00

Studerat flöde * 12 l/s

Koefficient för basflöde Kx 0.70 20 0.14

* Studerat flöde, t.ex. ingående flöde till en anläggning om ett delflöde bräddas förbi eller pumpat flöde till en anläggning.

Delavrinningsområde

Vol.avr.koeff.
( ϕv )

Dim.avr.koeff. (
ϕd )

Dagvatten
(ha)

Grundvatten
(ha)

Utredn. omr. (dim.
flöde) (ha)

ha ha ha

Väg 1(ÅDT 28 000) 0.80 0.80 6.3 6.3 6.3

Väg 2(ÅDT 31 000) 0.80 0.80 2.5 2.5 2.5

Väg 3(ÅDT 59 000) 0.80 0.80 1.6 1.6 1.6

Villaområde 0.25 0.35 24.8 24.8 24.8

Radhusområde 0.32 0.40 24.4 24.4 24.4

Flerfamiljshusområde 0.40 0.45 180 180 180

Industriområde 0.50 0.50 12.2 12.2 12.2

Parkmark 0.10 0.10 18.4 18.4 18.4

Skogsmark 0.15 0.10 57.8 57.8 57.8

Ängsmark 0.10 0.10 0.82 0.82 0.82

Skolområde 0.45 0.50 5.2 5.2 5.2

Idrottsplats 0.25 0.25 6.2 6.2 6.2

Kontorsområde 0.50 0.50 5.4 5.4 5.4

Gräsyta 0.10 0.10 9.7 9.7 9.7

Totalt 0.33 0.36 350 350 350

Relativ osäkerhet (%) 20 20 10 10 10

Absolut osäkerhet (+/-) 0.067 0.073 35 35 35

Reducerat avrinningsområde 120 130

Urban area * 290 haurbant

(Volym) avrinningskoefficient för beräkning av årligt flöde och föroreningsbelastning, endast urbana areor * 0.38  

Urbant reducerad avrinningsyta * 110 hared,urbant
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StormTac Web v22.1.1
Filnamn: 1733 Örvallen VER - A1 

Datum: 2022-02-01

3. Föroreningstransport

3.1 Indata

- Årligt basflöde och dagvattenflöde enligt 1. Avrinning.
- Schablonhalter för basflöde resp. dagvattenflöde enligt uppdaterade tabeller på www.stormtac.com.

Markanvändning Faktor *

Väg 1 (ÅDT 28 000) 28

Väg 2 (ÅDT 31 000) 31

Väg 3 (ÅDT 59 000) 59

Villaområde 5.0

Radhusområde 5.0

Flerfamiljshusområde 5.0

Industriområde 5.0

Parkmark 5.0

Skogsmark 5.0

Ängsmark 5.0

Skolområde 5.0

Idrottsplats

Kontorsområde

Gräsyta 5.0

* Vägar: faktor = trafikintensitet = 0-200. Enhet: x 1000 fordon/dygn. Annan markanvändning: faktor = 5 (1-10.
Enhet: -. 5 = standard schablonhalt från databasen för den specifika markanvändningen, 0 = minimum schablonhalt, 10 = maximum schablonhalt.
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StormTac Web v22.1.1
Filnamn: 1733 Örvallen VER - A1 

Datum: 2022-02-01

Relativ osäkerhet (%)
Basflöde / ämne 20

Dagvatten / ämne 20

Basflödeshalt (µg/l) per markanvändning

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Vägar 52 1600 2.0 13 55 0.034 1.8 5.4 25000 0.0042

Villaområde 58 1200 1.2 5.5 27 0.045 0.66 3.2 10000 0.0083

Radhusområde 73 1300 1.4 6.9 28 0.054 1.0 3.8 11000 0.0083

Flerfamiljshusområde 87 1400 1.8 8.3 33 0.064 2.0 4.9 17000 0.0083

Industriområde 87 1500 3.6 12 90 0.10 2.3 8.7 15000 0.025

Parkmark 35 1100 0.72 4.1 8.4 0.027 0.50 1.1 12000 0.0010

Skogsmark 15 220 0.35 3.5 10 0.020 0.40 0.50 1500 0.0010

Ängsmark 30 930 0.45 4.5 20 0.025 0.60 1.0 2000 0.0010

Skolområde 87 1400 1.8 8.3 33 0.064 2.0 4.9 17000 0.0083

Idrottsplats 35 1100 0.72 4.1 8.4 0.027 0.50 1.1 12000 0.0010

Kontorsområde 73 1300 3.6 8.3 47 0.082 2.2 3.8 25000 0.025

Gräsyta 100 990 0.76 6.7 14 0.036 1.0 1.0 7100 0.0010
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StormTac Web v22.1.1
Filnamn: 1733 Örvallen VER - A1 

Datum: 2022-02-01

 Dagvattenhalt (µg/l) per markanvändning

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Väg 1 (ÅDT 28 000) 210 2400 23 47 230 0.47 14 10 120000 0.049

SD 63 1900 18 25 82 0.51 11 nd 42000 nd

Väg 2 (ÅDT 31 000) 220 2400 26 50 250 0.49 14 11 130000 0.053

SD 63 1900 18 25 82 0.51 11 nd 42000 nd

Väg 3 (ÅDT 59 000) 290 2900 46 77 470 0.68 21 15 180000 0.093

SD 63 1900 18 25 82 0.51 11 nd 42000 nd

Villaområde 200 1400 10 20 80 0.50 5.8 6.0 45000 0.050

SD 95 510 52 20 66 0.70 1.2 2.8 290000 nd

Radhusområde 220 1500 12 25 85 0.60 6.0 7.0 45000 0.050

SD 160 900 19 22 55 0.26 6.6 nd 41000 nd

Flerfamiljshusområde 230 1600 15 30 100 0.70 12 9.0 70000 0.050

SD 79 510 82 160 130 0.31 5.2 5.1 60000 nd

Industriområde 300 1800 30 45 270 1.5 14 16 100000 0.15

SD 120 490 69 40 170 1.0 11 7.5 300000 nd

Parkmark 250 1200 6.0 11 25 0.30 3.0 2.0 24000 0.0084

SD 92 3400 4.5 5.0 33 0.29 1.2 nd 17000 nd

Skogsmark 17 450 6.0 6.5 15 0.20 3.9 6.3 34000 0.010

SD 280 880 20 23 97 4.5 7.8 5.3 110000 nd

Ängsmark 160 1000 6.0 11 30 0.40 3.0 2.0 45000 0.010

SD 290 3500 62 8.5 23 0.16 1.2 nd 210000 nd

Skolområde 300 1600 15 27 100 0.70 12 9.0 70000 0.050

SD nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Idrottsplats 120 1200 6.0 15 25 0.30 3.0 2.0 49000 0.0084

SD nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Kontorsområde 250 1500 30 30 140 0.90 13 7.0 100000 0.15

SD nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Gräsyta 160 1100 6.0 15 28 0.30 2.5 1.3 47000 0.010

SD nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Klassificering av osäkerhet Hög säkerhet Medel säkerhet Låg säkerhet
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StormTac Web v22.1.1
Filnamn: 1733 Örvallen VER - A1 

Datum: 2022-02-01

3.2 Utdata

 
 Basflödeshalt (µg/l) utan rening

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Basflödeshalt 66 1100 1.4 7.0 28 0.051 1.4 3.6 13000 0.0068

Absolut osäkerhet (%) 13 230 0.29 1.4 5.6 0.010 0.28 0.72 2600 0.0014

 Dagvattenhalt (µg/l) utan rening

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Dagvattenhalt 220 1600 16 29 110 0.66 11 8.7 70000 0.053

Absolut osäkerhet (+/-) 43 310 3.1 5.8 22 0.13 2.1 1.7 14000 0.011

 Basflödesmängd (kg/år) utan rening

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Basflödesmängd 13 220 0.28 1.4 5.5 0.0099 0.27 0.70 2500 0.0013

Absolut osäkerhet (+/-) 4.1 70 0.088 0.43 1.7 0.0031 0.086 0.22 790 0.00042

Dagvattenmängd (kg/år) utan rening

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Föroreningsmängd 150 1100 11 20 77 0.46 7.5 6.1 49000 0.037

Absolut osäkerhet (+/-) 48 340 3.4 6.4 24 0.15 2.4 1.9 15000 0.012
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StormTac Web v22.1.1
Filnamn: 1733 Örvallen VER - A1 

Datum: 2022-02-01

 Föroreningshalter (µg/l) (dagvatten+basflöde) utan rening
Jämförelse mot gränsvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av gränsvärde. Totala fraktioner avses där inget annat anges.

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Beräkning C 180 1500 12 24 92 0.53 8.7 7.6 57000 0.043

Riktvärde Ccr,sw 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 40000 0.030

Absolut osäkerhet (+/-) C 65 490 4.6 8.7 33 0.20 3.2 2.6 21000 0.016

Relativ osäkerhet (%) C 35 33 37 36 36 37 36 35 36 36

 Föroreningsmängder (kg/år) (dagvatten+basflöde) utan rening

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Föroreningsmängd 160 1300 11 22 83 0.47 7.7 6.8 51000 0.039

Absolut osäkerhet (+/-) 48 350 3.4 6.5 25 0.15 2.4 1.9 15000 0.012

Relativ osäkerhet (%) 29 27 31 30 30 31 31 29 30 31

 Föroreningsmängder (kg/ha/år) (dagvatten+basflöde) utan rening

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

0.46 3.7 0.032 0.061 0.23 0.0013 0.022 0.019 150 0.00011
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StormTac Web v22.1.1
Filnamn: 1733 Örvallen VER - A1 

Datum: 2022-02-01

 Föroreningshalter (µg/l) per markanvändning med dagvatten+basflöde utan rening

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Väg 1 (ÅDT 28 000) 201 2332 22 45 212 0.43 13 9.7 114560 0.046

Väg 2 (ÅDT 31 000) 208 2378 24 47 233 0.45 13 10 119344 0.050

Väg 3 (ÅDT 59 000) 274 2814 43 71 433 0.63 20 14 163991 0.086

Villaområde 160 1344 7.5 16 65 0.37 4.4 5.2 35197 0.038

Radhusområde 187 1455 9.6 21 72 0.48 4.9 6.3 37304 0.041

Flerfamiljshusområde 204 1563 13 26 88 0.58 10 8.3 60312 0.042

Industriområde 269 1757 26 40 244 1.3 12 15 87739 0.13

Parkmark 140 1149 3.3 7.5 16 0.16 1.7 1.5 17852 0.0046

Skogsmark 16 357 3.7 5.3 13 0.13 2.5 3.9 20810 0.0063

Ängsmark 93 964 3.2 7.7 25 0.21 1.8 1.5 22970 0.0054

Skolområde 266 1568 13 24 89 0.60 10 8.3 61423 0.043

Idrottsplats 96 1172 4.5 12 20 0.22 2.3 1.7 38636 0.0063

Kontorsområde 224 1471 26 27 127 0.78 11 6.5 89181 0.13

Gräsyta 129 1044 3.3 11 21 0.16 1.7 1.1 26558 0.0054
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StormTac Web v22.1.1
Filnamn: 1733 Örvallen VER - A1 

Datum: 2022-02-01

 Föroreningsmängder (kg/år) per markanvändning med dagvatten+basflöde utan rening

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Väg 1 (ÅDT 28 000) 6.6 76 0.71 1.5 6.9 0.014 0.42 0.32 3737 0.0015

Väg 2 (ÅDT 31 000) 2.6 30 0.30 0.60 3.0 0.0057 0.17 0.13 1512 0.00063

Väg 3 (ÅDT 59 000) 2.2 23 0.35 0.58 3.5 0.0052 0.16 0.12 1341 0.00070

Villaområde 8.2 69 0.39 0.82 3.3 0.019 0.22 0.27 1800 0.0020

Radhusområde 11 87 0.57 1.3 4.3 0.028 0.29 0.38 2231 0.0024

Flerfamiljshusområde 106 811 6.5 14 46 0.30 5.3 4.3 31285 0.022

Industriområde 11 75 1.1 1.7 10 0.055 0.52 0.63 3724 0.0056

Parkmark 3.1 26 0.074 0.17 0.37 0.0036 0.038 0.034 399 0.00010

Skogsmark 1.4 31 0.32 0.46 1.1 0.011 0.21 0.34 1801 0.00055

Ängsmark 0.093 0.96 0.0031 0.0076 0.025 0.00021 0.0018 0.0015 23 0.0000054

Skolområde 4.4 26 0.21 0.40 1.5 0.0099 0.17 0.14 1018 0.00072

Idrottsplats 1.2 15 0.058 0.15 0.26 0.0028 0.029 0.022 493 0.000081

Kontorsområde 4.2 27 0.49 0.50 2.4 0.015 0.21 0.12 1666 0.0025

Gräsyta 1.5 12 0.039 0.13 0.25 0.0019 0.020 0.013 312 0.000063
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StormTac Web v22.1.1
Filnamn: 1733 Örvallen VER - A1 

Datum: 2022-02-01

 Basflödesbelastning (kg/år) per markanvändning utan rening

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Väg 1 (ÅDT 28 000) 0.13 4.1 0.0052 0.034 0.14 0.000088 0.0046 0.014 65 0.000011

Väg 2 (ÅDT 31 000) 0.052 1.6 0.0020 0.013 0.055 0.000034 0.0018 0.0054 25 0.0000042

Väg 3 (ÅDT 59 000) 0.034 1.0 0.0013 0.0084 0.036 0.000022 0.0012 0.0035 16 0.0000027

Villaområde 0.83 17 0.017 0.079 0.39 0.00064 0.0095 0.046 143 0.00012

Radhusområde 0.99 18 0.019 0.093 0.38 0.00073 0.014 0.051 149 0.00011

Flerfamiljshusområde 8.2 133 0.17 0.79 3.1 0.0061 0.19 0.46 1612 0.00079

Industriområde 0.53 9.2 0.022 0.073 0.55 0.00061 0.014 0.053 92 0.00015

Parkmark 0.40 13 0.0082 0.047 0.096 0.00031 0.0057 0.013 137 0.000011

Skogsmark 0.53 7.7 0.012 0.12 0.35 0.00070 0.014 0.018 53 0.000035

Ängsmark 0.015 0.47 0.00023 0.0023 0.010 0.000013 0.00031 0.00051 1.0 0.0000005
1

Skolområde 0.23 3.8 0.0048 0.022 0.088 0.00017 0.0054 0.013 46 0.000022

Idrottsplats 0.12 3.9 0.0026 0.015 0.030 0.000096 0.0018 0.0039 43 0.0000036

Kontorsområde 0.20 3.5 0.0097 0.022 0.13 0.00022 0.0059 0.010 67 0.000067

Gräsyta 0.60 6.0 0.0046 0.040 0.084 0.00022 0.0060 0.0060 43 0.0000060
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StormTac Web v22.1.1
Filnamn: 1733 Örvallen VER - A1 

Datum: 2022-02-01

 Dagvattenbelastning (kg/år) per markanvändning utan rening

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Väg 1 (ÅDT 28 000) 6.4 72 0.71 1.4 6.8 0.014 0.41 0.30 3673 0.0015

Väg 2 (ÅDT 31 000) 2.6 29 0.30 0.59 2.9 0.0057 0.17 0.12 1487 0.00062

Väg 3 (ÅDT 59 000) 2.2 22 0.35 0.58 3.5 0.0051 0.16 0.11 1324 0.00070

Villaområde 7.4 52 0.37 0.74 2.9 0.018 0.21 0.22 1657 0.0018

Radhusområde 10 69 0.56 1.2 3.9 0.028 0.28 0.32 2082 0.0023

Flerfamiljshusområde 97 678 6.4 13 42 0.30 5.1 3.8 29673 0.021

Industriområde 11 65 1.1 1.6 9.8 0.054 0.51 0.58 3632 0.0054

Parkmark 2.7 13 0.065 0.12 0.27 0.0033 0.033 0.022 261 0.000091

Skogsmark 0.87 23 0.31 0.33 0.77 0.010 0.20 0.32 1748 0.00051

Ängsmark 0.078 0.49 0.0029 0.0053 0.015 0.00019 0.0015 0.00097 22 0.0000049

Skolområde 4.2 22 0.21 0.38 1.4 0.0097 0.17 0.13 972 0.00069

Idrottsplats 1.1 11 0.055 0.14 0.23 0.0028 0.028 0.018 450 0.000077

Kontorsområde 4.0 24 0.48 0.48 2.2 0.014 0.21 0.11 1599 0.0024

Gräsyta 0.92 6.3 0.034 0.086 0.16 0.0017 0.014 0.0075 270 0.000057
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