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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Sundbybergs stads egna fastighetsbolag Förvaltaren har planer på att konvertera den befintliga 

industribyggnaden från kontor till bostäder och i samband med detta även uppföra ytterligare 

ett bostadshus. Till detta vill de även skapa ett publikt torg samt en innergård med vistelseytor. 

Det är arkitektfirman Jägnefält Milton AB som har tagit fram det vinnande förslaget på 

utformning av fastigheten. 

 

Fastigheten ligger i Sundbyberg alldeles intill Bällstabron och strandpromenaden som går utmed 

Bällstaån och Bällstavikens norra strand.  

 

Utredningsområdet, inringat i rött, är ungefär 0,2 ha och täcker större delen av fastigheten 

Hamnen 8. 

1.1 SYFTE 

Syftet med dagvattenutredningen är att klarlägga förutsättningar och ge förslag på lämplig 

dagvattenhantering inom fastigheten. 

 

 

Figur 1 visar aktuellt förslag på ny utformning av fastigheten (Bild: Jägnefält Milton) och avgränsning för 

utredningsområdet röd linje. 

1.2 AVGRÄNSNING 

Utredningen avser aktuellt planförslag med avgränsning enligt Figur 1. Omhändertagande av 

trafikavvattningen från bron antas ske av spårägaren och berör därmed inte denna utredning.  
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 KOMMUNALA RIKTLINJER OCH STÄLLNINGSTAGANDEN 

Sundbybergs stad har en Teknisk handbok (Sundbybergs stad, 2015) som utgör standardkrav 

samt en Teknisk VA-standard (Sundbybergs stad, 2017). Dessa riktlinjer ger  vägledning vid 

dimensionering av dagvattensystem. 

 

Syndbybergs stad har målsättningen att minska belastningen på Bällstaån samt Bällstaviken och 

kommer att anta nya riktlinjer för detta mål inom kort. Då riktlinjerna ej är fastställda ännu finns 

inga gällande riktlinjer för dagvatten. Däremot finns gällande krav för länshållningsvatten i 

Bällstaviken, se Bilaga 1, (Pettersson 2017b). I uppdraget kan dock nivåerna för rening beskrivna 

i Bilaga 1 utgöra en generell grund för bedömning även om det inte är ett krav.  

2.2 MARKANVÄNDNING 

Planområdet avgränsas av Hamngatan i nordöst och stödmuren längs med spårvägen i nordväst. 

I sydöst av intilliggande fastighets infart med parkering och i sydöst av strandpromenaden 

utmed Bällstaån och Bällstaviken. 

 

På fastigheten finns i nuläget en industribyggnad, se Figur 2, som ursprungligen använts som 

parfymfabrik. Byggnaden används i nuläget till kontor för ett flertal företag. Gården används 

som parkeringsyta med förhyrda parkeringsplatser. Grönytan mellan befintlig byggnad och 

strandpromenaden är inhägnat och nyttjas av ett företag som bedriver hunddagis. Den del av 

fastigheten som ligger under spårvägen är inte tillgänglig för fastighetsägaren att nyttja. 

 

 

Figur 2 visar befintlig byggnad (Bild: Tyréns AB). 

 

Det nya planförslaget visades tidigare i Figur 1 och en mer detaljerad bild över hur ytorna är 

tänkta att nyttjas samt planerad utformning finns i Figur 3. Det är arkitektfirman Jägnefält Milton 

AB som har tagit fram arkitekturen och gestaltningen för det nya planområdet. 

 

Den befintliga byggnaden som finns på fastigheten kommer konverteras om till bostäder. 

Byggnadsdelen som inrymmer lastkaj kommer att rivas. I nordvästra hörnet av fastigheten 

kommer en ny byggnad att uppföras. I nordöstra hörnet av fastigheten finns planer på ett torg 

med underliggande lägenhetsförråd. Innergården planeras för att nyttjas som vistelseyta med 
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planteringar, en dagvattendamm och en lekplats. Nedanför den befintliga byggnaden mot 

strandpromenaden finns planer på att göra en uteservering. 

 

Figur 3 visar hur ytorna är tänkt att nyttjas (Bild: Jägnefält Milton AB). 

2.3 TOPOGRAFI 

Marken på fastigheten sluttar ner mot Bällstaåns mynning i Bällstaviken. Marknivåerna är 

angivna i höjdsystemet RH2000. Högsta punkten är placerad i nordöstra hörnet och har nivån 

+5,3 meter över havet. Lägsta punkten på fastigheten har nivån +1,8 meter över havet och ligger 

nere vid strandpromenaden längs med Bällstaån.  

2.4 GEOTEKNISKA OCH GEOHYDROLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Enligt jordartskartan  (SGU, 2017a) ligger fastigheten på ett område med underliggande 

jordlager av postglacial lera med ett jordlager av fyllning ovan. Från SGUs kartvisare över 

Genomsläpplighet (SGU, 2017b) så har fyllningen i det övre jordlagret hög genomsläpplighet. 

Uppgifter gällande grundvattennivån inom fastigheten fanns inte tillgängligt i uppdraget. 

2.5 RECIPIENT OCH AVRINNINGSOMRÅD 

Fastigheten Hamnen 8 ligger alldeles intill Bällstaåns mynning i Bällstaviken. Figur 4 är 

fotograferad alldeles nedanför fastigheten. Recipient är Mälaren-Ulvsundasjön (VISS ID: 

SE658229-162450). I Tabell 1 sammanfattas Miljökvalitetsnorm och status för recipienten. 

 

Recipienten har enligt SMHIs vattenwebb (2017) en medelvattenföring på 0,27 m
3

/s och en 

medellågvattenföring på 0,02 m
3

/s, det vill säga 20 l/s. 
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Tabell 1 sammanfattar Miljökvalitetsnorm och status för recipienten (VISS, 2017). 

 Ekologisk Kemisk 

Miljökvalitetsnorm God ekologisk status 2021 

 

Recipienten har problem med 

övergödning. 

God kemisk ytvattenstatus 

 

Undantag, mindre stränga krav: 

Bromerade difenyleter 

Kvicksilver och kvicksilverföreningar 

 

Undantag, tidsfrister till 2027: 

Antracen 

Bly och blyföreningar 

Tributyltenn föreningar 

Statusklassning Måttlig 

Det är främst det morfologiska 

tillståndet som är dåligt. 

Uppnår ej god 

Det är främst påverkan från 

industrier och förekomsten av 

tungmetaller som gör att 

statusklassningen inte är god. 

 

 

Figur 4 visar recipienten och byggnaden till höger i bild är den befintliga byggnaden på aktuell fastighet 

(Bild: Tyréns AB). 

3 BEFINTLIG AVVATTNING 

Fastigheten har ingen kommunal anslutningspunkt och och det är oklart ifall de har en 

anslutningspunkt till det privata dagvattennätet som finns i Hamngatan. Dock har Sundbybergs 

stad meddelat att det privata dagvattennätet kommer att integreras med det kommunala och 

övergå till att bli kommunalt inom en snar framtid. 

 

Takavvattningen mot Bällstaviken sker genom stuprörsutkastare, se Figur 5. Takavvattningen in 

mot gården leds ner på ledning, se Figur 6 som visar två av dessa. Även takavvattningen mot 

intilliggande fastighet längs med Hamngatan tas ner på ledning. Det är oklart vart ledningarna 

ansluter, ifall de går ut på det privata dagvattennätet som finns i Hamngatan. Av den information 

som tillhandahållits och av vad som gått att påvisa vid platsbesöket 2017-04-05 så verkar 

takavvattningen inte ansluten till någon infiltrationsanläggning eller eget utlopp till Bällstaviken. 
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En rännstensbrunn har lokaliserats inom fastigheten, se Figur 7, men det är oklart var den leder. 

Vid platsbesöket framkom att det mest troliga är att den ansluter till det privata dagvattennät 

som finns i Hamngatan. 

 

Dagvattenledningar har konstaterats inom fastigheten men deras position och läge är okänd då 

ritningar inte har återfunnits. 

 

Det finns inget tydligt påtryckande dagvatten från intilliggande fastigheter under normala 

regnsituationer. Däremot kan det finnas en risk vid mycket kraftiga regn att ytavrinnande 

dagvatten rinner över den nedsänkta kantstenen vid infarten från Hamngatan. 

 

I nuläget samlas en stor del av dagvattnet från parkeringen upp via rännstensbrunnen. Det 

dagvatten som uppkommer närmare fastighetens södra del rinner ytledes ut till Bällstaviken via 

slänten på gaveln till den befintliga byggnaden. 

 

 

Figur 5 visar stuprörsutkastare på fasaden mot strandpromenaden på befintlig byggnad. (Bild: Tyréns AB) 
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Figur 6 visar exempel på ledningsanslutna stuprör på fasaden in mot gården på den befintliga byggnaden. 

(Bilder: Tyréns AB) 

 

Figur 7 visar rännstensbrunnens placering inom fastigheten. (Bild: Tyréns AB) 
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4 ANALYSER, BERÄKNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 

4.1 RISK FÖRORENINGAR 

Det finns stor risk att fastigheten är förorenad då det är en industrifastighet som enligt 

Planeringsunderlag 1, (Länsstyrelsens WebbGIS, 2017a) är klassad som Primär bransch: övrig 

organisk kemisk industri och som Sekundär bransch: Garveri – krombaserad; Varv utan 

halogenerade lösningsmedel/giftiga bottenfärger; Grafisk industri. Den orangea stjärnan i Figur 

8 betyder Stor risk för potentiellt förorenade områden. 

 

Det övre jordlagret har hög genomsläpplighet vilket är fördelaktigt för infiltrationsanläggningar 

men med den historiska kännedomen om tidigare verksamheter på platsen och då det finns stor 

risk för att marken är förorenad avråds det från att nyttja dagvattenlösningar som bygger på 

infiltration då det riskerar att i första hand förorena grundvattnet. 

 

  

Figur 8 visar potentiellt förorenade områden där orange stjärna markerar riskklass 2: stor risk medan grå 

stjärna markerar, Ej klassad. Fastighetsgränsen visas i rött. (Bildkälla: Länsstyrelsens WebbGIS, 2017a) 

Dagvatten innehåller i allmänhet såväl atmosfäriskt nedfall som föroreningar alstrade på ytorna 

samt från den verksamhet som bedrivs inom området och trafiken. Tabell 2 visar 

schablonvärden i enheten µg/l för några vanligt förekommande ämnen som återfinns i 

dagvatten. 

 

Tabell 2. I tabellen visas schablonvärden över föroreningar i dagvatten från olika källor (StormTAC 2017). * visar 

sammansatta ytor för ett helt område. 

 Cu (µg/l) P (µg/l) Zn (µg/l) N (µg/l) Pb (µg/l) SS (µg/l) 

Parkmark 15 120 25 1 200 6 49 000 

Takyta (allmänt) 7,5 90 28 1 800 2,6 25 000 

Parkering 40 100 140 1 100 30 140 000 

Centrumområde* 22 280 140 1 850 20 100 000 

Kontorsområde* 30 250 140 1 500 30 100 000 

 

I Tabell 2 visas de schablonvärden som StormTAC (2017) har sammanställt över föroreningar i 

dagvatten från olika källor. För parkmark, takyta och parkering gäller att områdena är homogena 

i sitt utförande. För centrumområde och kontorsområde har det istället gjorts en generell 

uppskattning av fördelningen mellan olika ytor och en samlad bedömning för hela det området. 

 

Vid nyttjande av schablonvärdena kan man antingen dela upp ytorna inom studerat 

utredningsområde och beräkna dessa var för sig eller använda sig av en schablon med en 

generell samlad bedömning*. 

 

Oavsett vilket schablonvärde som används är halterna av föroreningar i dagvattnet för höga 

jämfört med kraven för länshållningsvatten för Bällstaån och Bällstaviken i Bilaga 1. De är 
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dessutom för höga för att vara godtagbara med hänsyn till miljökvalitetsnormerna. Därmed 

kommer renande dagvattenanläggningar att behövas. 

 

I Tabell 3 visas schablonvärden för reduktionsförmågan i procent hos några vanligt 

förekommande dagvattenanläggningar. 

 

Tabell 3. I tabellen visas schablonvärden över reduktionsförmågan i procent hos olika dagvattenanläggningar (StormTAC 

2017). 

 Cu (%) P (%) Zn (%) N (%) Pb (%) SS (%) 

Biofilter 65 65 85 40 80 80 

Brunnsfilter 37 25 45 -33 45 5,5 

Magasin med filter 60 45 70 15 75 80 

Grönt tak -100 -220 20 -120 65 90 

Permeabel asfalt 75 65 95 75 70 90 

Sandfilter 40 50 70 35 70 75 

Avsättningsmagasin 70 70 70 15 75 75 

Torr damm 30 20 30 25 80 55 

Våt damm 60 55 55 35 75 80 

4.2 ÖVERSVÄMNINGSRISKER 

Fastighetens lägsta punkt ligger på + 1,8 meter över havet, se avsnitt 2.3 Topografi. Fastigheten 

ligger inom ett område som riskerar att påverkas av höga vattennivåer i Mälaren (via 

Bällstaviken). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gjort en konsekvensanalys över 

samhällsviktiga verksamheters påverkan vid översvämning i Mälaren. De områden som ingått i 

denna studie är de som ligger under nivån 3,1 möh i anslutning till Mälarens tillrinningsområde. 

Mälarens medelnivå ligger på + 0,9 möh och 50-årsnivå ligger på + 1,46 möh medan 100-årsnivå 

ligger på + 1,5 möh, se Figur 9. Fastigheten påverkas dock bara vid mycket höga nivåer i 

Mälaren. 

 

 

Figur 9 visar låglänta områden i anslutning till Mälaren (Höjdsystem RH2000). Blått visar Mälarens 

medelnivå på 0,9 m mellan år 1968-2003 och den röda linjen nivån 3,1 m. Färgskalan startar på Mälarens 

medelnivå blått och stiger i följande ordning; grönt-gult-orange-rött. Fastighetsgränsen visas med röd linje. 

(Bildkälla: Länsstyrelsens WebbGIS, 2017b) 

4.3 FLÖDESBERÄKNING 

I den tekniska VA-standarden (Sundbybergs stad, 2017) framgår krav att fastigheter inom 

Sundbybergs stad ska räkna på och dimensionera sina dagvattenanläggningar för ett regn med 

återkomsttiden 10 år och en klimatfaktor på 1,25. Utifrån situationsplanen som tillhandahållits 
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har dagvattenflödena beräknats enligt rationella metoden och avrinningskoefficienterna har valts 

utifrån Svenskt Vattens publikation P110 (2016). 

 

Flödet för nuläget är 35 l/s för ett dimensionerande regn med återkomsttiden 10 år och 

varaktigheten 10 min. Efter exploatering beräknas flödet för samma dimensionerande regn men 

nu även med en klimatfaktor på 1,25 vilket ger att flödet efter exploatering blir 41 l/s. Hela 

beräkningen har sammanställts i Bilaga 2. 

4.4 ANSLUTNINGSPUNKT OCH FLÖDE 

Sundbybergs stad har via VA-ingenjör Niklas Pettersson (2017a) meddelat att fastigheten kan 

komma att få en ny förbindelsepunkt för dagvatten med utloppspunkt i Bällstaåns mynning i 

Bällstaviken, se Figur 10. Preliminärt förslag är med dimension på mellan D160 till D300 med 

möjlighet att justera dimensionen utefter behovet då det troligtvis kommer att bli en egen 

ledning för fastigheten. Förbindelsepunkten kan komma att placeras ca 1,5 m under befintlig 

markyta. 

 

 

Figur 10 visar skiss från Pettersson (2017a) över var ny förbindelsepunkt (FP) kan bli placerad. 

Bedömning av troligt utloppsflöde har antagits vara som minst likvärdigt med Bällstaåns 

medelvattenföring. Det flödet är 20 l/s, se avsnitt 2.5 Recipient och avrinningsområde. 

Bällstaåns lågmedelvattenföring används som referensflöde eftersom framtida utloppspunkt 

ligger nära åns mynning till viken. 

4.5 FÖRDRÖJNINGSVOLYM 

Fördröjningsvolymen har beräknats i enlighet med Svenskt Vattens publikation P110 (2016). 

Med antagandet om att avtappningen ansätts lika med Bällstaåns lågmedelvattenföring på 20 l/s 

och att det är fri utströmning från magasinet, har erforderlig magasinsvolym beräknats till 16 m
3

 

för ett dimensionerande regn med återkomsttiden 10 år. Tabell över erforderlig magasinsvolym 

återfinns i Bilaga 3. 

5 FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING 

Med den historiska kännedomen om tidigare verksamheter på fastigheten avråds det ifrån 

infiltrerande dagvattenanläggningar. Det är viktigt att dagvattenhanteringen tillgodoser det 

reningsbehöv som finns kopplat till recipientens känslighet, både utifrån Miljökvalitetsnormerna 

såväl som de av Sundbybergs stad utpekade kraven för länshållningsvatten. Sundbybergs stad 

har pekat ut en eventuell framtida anslutningspunkt. Fastigheten behöver hantera det dagvatten 

som uppkommer inom aktuellt utredningsområde för regn med varaktighet upp till 10 år. 

 

För att uppnå den rening som krävs för att få släppa dagvatten till Bällstaviken så behöver 

fördröjning kompletteras eller kombineras med renande dagvattenanläggningar. 
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Dagvattnet som uppkommer inom fastigheten behöver fördröjas. Beräkningarna har baserats på 

antagande om en avtappning på 20 l/s. Den dagvattendamm som finns beskriven i Jägnefält 

Miltons förslag med ett djup om maximalt 2 dm skulle behöva ta en yta motsvarande 80 m
2

 i 

anspråk för att klara av att fördröja volymen dagvatten som uppkommer inom fastigheten vid ett 

dimensionerande regn med återkomsttid 10 år och varaktighet 10 minuter samt med en 

klimatfaktor på 1,25. 

 

Ett alternativ där ytbehovet minskas är om dammen kombineras med andra fördröjande 

dagvattenlösningar som exempelvis Rain Gardens, biobäddar eller ytterligare magasin i form av 

tankar. Andra renande exempel på dagvattenanläggningar är gröna tak (Figur 14), sandfilter och 

jonbytarfilter, det senare främst kopplat direkt mot takavvattningen. Exempelbilder finns för 

Rain Garden i Figur 12 och för en dagvattendamm med tillhörande kanal i Figur 13. En Rain 

Garden kan placeras utmed husfasader där det då med fördel är möjligt att direkt leda 

takavvattningen via dessa eller utmed stödmuren men de kan även nyttjas ifall en avskiljande 

plantering vill skapas mellan olika vistelseytor. 

 

För att minska risken för olägenheter och skador på byggnaderna vid mycket kraftiga regn eller 

ifall dämning sker i utloppet till recipienten bör en bräddfunktion anläggas. Avledning av 

bräddat vatten bör ske via ytliga avrinningsstråk som leder ner mot strandpromenaden och 

vidare ut i recipienten Bällstaviken.  

 

Höjdsättningen närmast Hamngatan är viktig att beakta för att undvika att kraftiga regn riskerar 

att trycka in ytavrinnande vatten mot fastigheten. Därmed bör ytan närmast gatan läggas på en 

nivå högre än gatans nivå, se röd ring i Figur 11. Det är även viktigt att inom fastigheten tänka 

på höjdsättningen så att inte dagvatten riskerar att samlas mot fasaderna som vetter mot 

innergården. 

 

 

Figur 11 visar takavvattningens riktning på befintlig byggnad. Inom streckad fyrkant är det i nuläget oklart 

vart utloppet från takavvattningen kommer att placeras. Röda ringen visar var det är viktigt med 

höjdsättning för att undvika påtryckande vatten in mot fastigheten. Röd streckad linje är ungefärlig 

fastighetsgräns. 
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Figur 12 visar två olika varianter av Rain Garden (Bilder: Tyréns AB). 

  

Figur 13 visar till vänster en dagvattendamm och till höger hur en kanal till eller från dammen kan 

utformas (Bilder: Tyréns AB). 
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Figur 14 visar hur gröna tak kan användas vid gestaltning av utomhusmiljöer (Bild: Tyréns AB) 

6 FÖRSLAG PÅ FORTSATT UTREDNING 

Det behöver säkerställas att marken inom planområdet inte är förorenad. Det innebär att analys 

av jordprover kan komma att behövas. Ur dagvattensynpunkt är det viktigt att säkerställa att 

eventuella föroreningar inte kan transporteras ut till recipienten, varken under anläggningstiden 

eller under drifttiden. 

 

Vid detaljprojektering av dagvattenanläggningarna är det viktigt att klargöra nivån på utloppet 

för ny utloppsledning till recipienten. Skulle det visa sig att utloppet är dämt måste 

beräkningarna för fördröjningsvolym justeras och ledningsdimensionerna anpassas för dessa 

förutsättningar. 

 

Ledningsrätt kan komma att behöva sökas utanför fastigheten utmed norra gaveln på befintlig 

byggnad för att möjliggöra framtida anslutning av dagvatten via förbindelsepunkt ut till 

Bällstaåns mynning i Bällstaviken. Om detta blir aktuellt undersöka via Sundbybergs stad om 

möjlighet finns att detaljplanen kan utvidgas för att även täcka in slänten på befintlig byggnads 

gavel och avsätta denna yta i planen för dagvattenändamål. 

 

Om man vill veta hur befintligt ledningsnät ser ut behöver en mer detaljerad inmätning och 

undersökning göras. Det kan även bli aktuellt att vid framtida projektering göra en kontroll av 

de befintliga ledningarnas skick ifall de kommer användas framöver. Det kan även bli aktuellt att 

ändra deras sträckning för att samordna detta med valet av dagvattenlösningar samt den 

exploatering som kommer ske inom fastigheten då ny byggnad uppförs samt torg och 

underjordsförråd. 

 

Om förändringar sker i aktuellt planförslag kan delar av resultaten i den här 

dagvattenutredningen bli inaktuellt vilket i förlängningen innebär att dagvattenutredningen 
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behöver uppdateras. Det har under dagvattenutredningens senare del nämnts vid ett tillfälle den 

2017-03-28 under ett telefonsamtal med Sven Etzler på Jägnefält Milton att det finns funderingar 

kring ett underjordsgarage under innergården. 

7 REFERENSER 

Länsstyrelsens WebbGIS, 2017a. Planeringsunderlag 1; LST Potentiellt förorenade områden. 

Hämtat 2017-03-27 från http://ext-

webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/. 

Länsstyrelsens WebbGIS, 2017b. Planeringsunderlag 2; MSB Låglänta områden (Mälaren), MSB 

Låglänta områden (Mälaren) – området under 3.1m i RH2000. Hämtat 2017-03-27 från 

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/. 

Pettersson N, 2017a. SV:Höjd/vattengång i dagvattenledning?. Personlig kontakt via e-post 

2017-03-29. 

Pettersson N, 2017b. SV:Höjd/vattengång i dagvattenledning?. Personlig kontakt via e-post 

2017-03-30. 

SGU, 2017a. Jordarter 1:25 000 – 1:100 000. Hämtat 2017-03-27 från SGUs kartvisare 

http://apps.sgu.se/SguMapViewer30/tmpout/sgupdf6761094262852307.pdf. 

SGU, 2017b. Genomsläpplighet. Hämtat 2017-03-27 från SGUs kartvisare 

http://apps.sgu.se/SguMapViewer30/tmpout/sgupdf1125840337973606629.pdf. 

SMHI vattenwebb, 2017. Modellinformation. Hämtat 2017-03-30 från 

https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/ 

StormTAC, 2017. Updated database with stormwater standard concentrations and reduction 

efficiencies, v. 2017-03-19. Hämtat 2017-04-03 från 

http://stormtac.com/StormTacData.php. 

Sundbybergs stad, 2015. Teknisk handbok 20150126. Hämtat 2017-03-27 från 

http://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/teknisk-handbok.html. 

Sundbybergs stad, 2017. Sundbybergs stad VA-teknisk standard 20170131. Hämtat 2017-03-27 

från http://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/teknisk-handbok.html. 

Svenskt Vatten, 2016. Avledning av dag-, drän- och spillvatten – Funktionskrav, hydraulisk 

dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem. Svenskt Vattens publikation 

P110. 

VISS, 2017. Mälaren-Ulvsundasjön – SE658229-162450. Hämtat 2017-03-27 från 

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE658229-162450. 

  



 

 

 

 

Uppdrag: 277076, Hamnen 8 dagvattenutredning 2017-04-13 

Beställare: Jägnefält Milton AB Slutrapport 

 

O:\STH\277076\R\_Text\Slutrapport_20170413\PM_Hamnen_8_Slutrapport_20170413.docx 

17(19) 

BILAGA 1 KRAV FÖR LÄNSHÅLLNINGSVATTEN - BÄLLSTAÅN 

OCH BÄLLSTAVIKEN 

Sundbybergs stad har inte några egna gällande riktlinjer avseende föroreningshalter i dagvatten 

utan kommer att applicera de riktlinjer och krav som Stockholm stad kommer ta fram. Till dess 

har Sundbybergs stad genom e-post från Niklas Pettersson (2017b) meddelat att denna 

utredning kan utgå från de gällande kraven på länshållningsvatten, se Tabell 4. 

 

Tabell 4 visar gällande krav på länshållningsvatten, röd markering visar gällande kolumn (Pettersson (2017b). 

 

I=Igelbäcken, B=Bällstaån/-viken, M= Mälaren, U=Ulvsundasjön, K=Karlbergskanalen, Bv=Brunnsviken, 
R= Norra och södra Råstabäcken 
 
 
  



 

 

 

 

Uppdrag: 277076, Hamnen 8 dagvattenutredning 2017-04-13 

Beställare: Jägnefält Milton AB Slutrapport 

 

O:\STH\277076\R\_Text\Slutrapport_20170413\PM_Hamnen_8_Slutrapport_20170413.docx 

18(19) 

BILAGA 2 FLÖDESBERÄKNING 

Det dimensionerande regnet för fastigheten Hamnen 8 har återkomsttid 10 år och varaktighet 

10 minuter samt en klimatfaktor på 1,25. Flödena har beräknats både för nuläget och för den 

planerade exploateringen utifrån tillhandahållen situationsplan. 

 

Dimensionerande regn            

Återkomsttid     5 år 10 år 30 år 100 år 

Varaktighet     10 min 10 min 10 min 10 min 

Regnintensitet     181 l/s,ha 228 l/s,ha 328 l/s,ha 489 l/s,ha 

mm nederbörd     10,9 mm 13,7 mm 19,7 mm 29,3 mm 

     l/s m3 l/s m3 l/s m3 l/s m3 

Nuläge 
Area 
[ha] ⱷ Area*ⱷ                  

Tak innergård 0,030 0,9 0,03  4,9 2,9 6,2 3,7 8,9 5,3 13,2 7,9 

Tak fastighetsgräns 0,034 0,9 0,03  5,5 3,3 6,9 4,1 9,9 6,0 14,8 8,9 

Tak (rivs) 0,021 0,9 0,02  3,5 2,1 4,4 2,6 6,3 3,8 9,3 5,6 

Gårdsplan 0,093 0,8 0,07  13,5 8,1 16,9 10,2 24,4 14,6 36,3 21,8 

Slänt 0,004 0,1 0,00  0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

Uteplats 0,009 0,1 0,00  0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 0,3 

Summa  0,191 0,80 0,15  27,6 16,6 34,7 20,8 49,9 29,9 74,4 44,6 

                   

     5 år KF 10 år KF 30 år KF 
100 
år KF 

     10 min 10 min 10 min 10 min 

Med klimatfaktor 1,25    227 l/s,ha 285 l/s,ha 410 l/s,ha 611 l/s,ha 

Efter 
exploateringen 

Area 
[ha] ⱷ Area*ⱷ  l/s m3 l/s m3 l/s m3 l/s m3 

Tak innergård 0,030 0,9 0,03  6,1 3,7 7,7 4,6 11,1 6,7 16,6 9,9 

Tak fastighetsgräns 0,034 0,9 0,03  6,9 4,1 8,6 5,2 12,4 7,5 18,5 11,1 

Tak ny byggnad 0,032 0,9 0,03  6,4 3,9 8,1 4,8 11,6 7,0 17,3 10,4 

Torget 0,030 0,7 0,02  4,8 2,9 6,0 3,6 8,7 5,2 12,9 7,7 

Slänten 0,004 0,1 0,00  0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 

Uteplats 0,009 0,7 0,01  1,5 0,9 1,9 1,1 2,7 1,6 4,0 2,4 

Innergård 0,033 0,8 0,03  6,0 3,6 7,5 4,5 10,8 6,5 16,1 9,6 

Lekplats/park 0,020 0,1 0,00  0,4 0,3 0,6 0,3 0,8 0,5 1,2 0,7 

Summa 0,191 0,74 0,14  32,2 19,3 40,5 24,3 58,2 34,9 86,8 52,1 

                     

Flöde efter exploatering i l/s:    32,2 40,5 58,2 86,8 

Flöde nuläge, utan klimatfaktor i l/s:   27,6 34,7 49,9 74,4 

Diff i %      16,7 16,7 16,7 16,7 

Diff i l/s      4,6 5,8 8,3 12,4 

             
Sammanfattning:             
Hänsyn ej tagen till rinntider eftersom området är litet till ytan.      
Beräkningar är utförda efter Svenskt vattens publikation P110       
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BILAGA 3 FÖRDRÖJNINGSVOLYM 

Erforderlig fördröjningsvolym har beräknats med hjälp av Svenskt Vattens publikation P110. 

Planområdets area är ca 0,2 ha och fördröjningsvolymen har beräknats på dagvattenflödet som 

uppkommer inom planområdet. Tabellen beskriver den magasinsvolym som skulle behövas för 

att fördröja respektive regn med återkomsttid; 2, 5, 10, 30, 50 eller 100 år. Förutsättningen är 

att magasinen antas ha fri utströmning och att avtappningen sätts till 20 l/s vilket motsvarar 

Bällstaåns lågmedelvattenföring. Den volym som blir dimensionerande för respektive regn är 

högsta värdet i var och en av regnens kolumner, se Tabell 5. 

 

För aktuell fastighet blir den erforderliga magasinsvolymen 16 m
3

 då det dimensionerande 

regnet har en återkomsttid på 10 år. 

 

Tabell 5 visar erforderlig magasinsvolym för fastigheten Hamnen 8 om avtappningen sätts lika med Bällstaåns 

lågmedelvattenföring och fri utströmning. 

 
 

Erforderlig magasinsvolym [m3]:

Varaktighet Återkomsttid [år]

[min] 2 5 10 30 50 100

10 6 11 16 27 33 44

20 2 9 15 29 38 52

25 0 7 14 29 38 53

30 0 4 12 28 38 54

40 0 0 7 24 35 53

50 0 0 1 20 31 50

60 0 0 0 15 27 46

(tim) 2 0 0 0 0 0 15

4 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0

36 0 0 0 0 0 0

48 0 0 0 0 0 0


