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1 Uppdrag och syfte 

I Sundbybergs stad pågår ett detaljplanarbete för fastigheten Tallbacken. På uppdrag av 

Wåhlin fastigheter har Bjerking, i samband med planarbetet, utfört en dagvattenutredning 

enligt Sundbybergs stads checklista för dagvattenutredningar1. Utredningens syfte är att 

beskriva planerad ombyggnations påverkan på dagvattensituationen samt ta fram 

konkreta förslag på dagvattenhantering som ryms inom det aktuella området.    

Fastigheten är ca 0,16 ha stort och planområdet är beläget nära Sundbybergs centrum, 

se figur 1 och 2. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av nya byggnader. På 

fastigheten finns idag en befintlig byggnad inklusive garage. En del av gården kommer 

efter ombyggnad att vara underbyggd med ett nytt garage och det befintliga garaget 

kommer att rivas. 

  

Figur 1. Planområdet är ungefärligt markerat. 

 

Figur 2. Planområdet är ungefärligt markerat. 

 

                                                      
1 Sundbybergs stads checklista för dagvattenutredningar 
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2 Underlag 

 Grundkarta från Arkitema (.dwg) 

 Situationsplan .dwg från Arkitema (.dwg) 2018-04-24 

 Sundbybergs stads checklista för dagvattenutredningar 

 Sundbybergs stads dagvattenpolicy, antagen 20 februari 2017 

 Ledningsunderlag (utdrag från ledningskollen) 

 Svenskt Vattens publikation P110 – ”Dimensionering av allmänna 

avloppsledningar” (2016)  

 Information gällande kommunala ledningsnätet från Niklas Pettersson, 

Sundbyberg Avfall & Vatten (SAVAB).  

3 Riktlinjer för dagvattenhantering  

Sundbybergs stads dagvattenpolicy2 ska säkerställa en hållbar dagvattenhantering och 

vara vägledande vid planering och förvaltning av dagvatten. Sundbybergs stad ska 

arbeta med dagvatten på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt genom att: 

 Hållbart omhändertagande av dagvatten för kvartersmark och allmän mark ska 

skapa värden för stadsmiljön och minimera negativ påverkan på natur och 

människors hälsa. 

 Dagvatten ska användas som en resurs i stadsmiljön. 

 Ytliga dagvattenhantering ska eftersträvas. 

 Vattenflöden inom kommunen ska fördröjas och motsvara avrinning från 

naturmark. 

 Sundbybergs stad ska anpassas till förändrat klimat med skyfall och extrema 

vattennivåer. 

 Dagvattenhanteringen ska bidra till förbättring av stadens yt- och 

grundvattenkvalitet.  

 Material som kommer i kontakt med dagvatten ska väljas eller så ska dagvattnet 

hanteras så att förorening av yt- och grundvatten inte sker.  

  

                                                      
2 Sundbybergs stads dagvattenpolicy, antagen av Kommunfullmäktige 20 februari 2017 



Uppdrag nr. 18U0459 

Sida 4 (14) 

Bjerking AB 

4 Områdesbeskrivning  

På den 0,16 ha stora fastigheten finns idag en befintlig byggnad med bostäder samt 

garage och handel i bottenplan, se figur 3. Handelsverksamheten består av bilförsäljning 

och en bilverkstad.  

Fastigheten sluttar från nordöst till sydväst, med höjd på ca +20 i norra delen av 

fastigheten och +14 i södra delen mot Sturegatan. På gårdsytan i norra delen av 

fastigheten finns en grusyta som används som parkeringsplats, mindre grönytor, några 

träd och berg i dagen.  

       

Figur 3. Till vänster är fastigheten och garaget sett från Sturegatan. Till höger visas grusytan som 

används som parkering på fastighetens norra del.  

4.1 Markförhållanden  
I figur 4 redovisas en jordarskarta från SGU med upplösning 1:25 000- 1:100 000. 

Marken på fastigheten består enligt jordartskartan av ett grundlager av urberg med tunt 

eller osammanhängande ytlager morän. Berg bedöms ha låg permeabilitet och 

infiltrationsförmåga. Vid platsbesök som utfördes 2018-02-26 noterades berg i dagen i 

fastighetens nordöstra hörn. 

 
Figur 4. Enligt jordarskarta från SGU består marken på fastigheten av urberg med tunt eller 

osammanhängande ytlager morän.  
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4.2 Recipient och statusklassning 

Fastigheten avvattnas idag via kombinerat ledningsnät till Bromma reningsverk i 

Stockholm3. Recipient är vattenförekomsten Strömmen. I framtiden kan det bli aktuellt att 

duplicera ledningsnätet kring Sundbybergs centrum och aktuell recipient blir då istället 

vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön. Enligt kontakt med Niklas Pettersson på 

Sundbybergs Avfall och Vatten bör utredningen utgå från att framtida recipient är 

Mälaren - Ulvsundasjön.  

Vattenförekomsten Mälaren – Ulvsundasjön har enligt Vatteninformationssystem Sverige 

(VISS) problem med övergödning och miljögifter. Vattenförekomster omfattas av miljö-

kvalitetsnormer för vatten. Mälaren-Ulvsundasjön har enligt senaste bedömningen (2017) 

en måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Ekologiska statusen baseras 

på statusen för växtplankton-näringsämnespåverkan. Ämnen som inte uppnår god 

kemisk status i vattenförekomsten är kvicksilver, polybromerade difenyletrar, PFOS, bly, 

antracen och tributyltenn. Mälaren Ulvsundasjön ska uppnå God ekologisk status till 2021 

och för kemisk status har undantag gjorts för antracen, bly och tributyltenn föreningar 

med förlängd tidsfrist till 2027.  

Vattenförekomsten Strömmen har enligt VISS problem med miljögifter och morfologiska 

förändringar och kontinuitet. Strömmen har i den senaste bedömningen från 2017 

tilldelats en otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 

Bedömningen baseras på statusen för bottenfauna, utslagsgivare för statusbedömningen, 

växtplankton och de allmänna förhållandena – sommarvärden för näringsämen och 

siktdjup. Ämnen som inte uppnår god kemisk status i vattenförekomsten är kvicksilver, 

polybromerade difenyletrar, PFOS, antracen och tributyltenn. Miljökvalitetsnormen för 

ekologisk status är måttlig ekologisk status 2027 och god kemisk status. Kvalitetskravets 

tidsfrist för ekologisk status baseras främst på att vattenförekomsten är påverkad av 

hamnverksamhet som anses vara av stor samhällsvikt, det anses vara ekonomiskt 

orimligt att vidta de åtgärder som krävs för att nå god ekologisk status i ett tidigare skede 

vilket motiverat att ett mindre strängt krav fastställts. För kemisk status har Strömmen 

tilldelats miljökvalitetsnormen god kemisk status. Undantag har gjorts för antracen, bly 

och tributyltenn föreningar där tidsfristen satts till 2027. 

Klassning 2017  Mälaren – Ulvsundasjön Strömmen 

Ekologisk status 

Dålig 
Otillfreds-

ställande 
Måttlig God Hög Dålig 

Otillfreds-

ställande 
Måttlig God Hög 

  x    x    

Kommentar Tidsfrist att uppnå god status till 2021 Kvalitetskrav att uppnå måttlig status till 2027 

Kemisk status 

Otillfredsställande God Otillfredsställande God 

x  x  

Kommentar 

Undantag med mindre stränga krav: 

kvicksilver, polybromerade difenyletrar. 

Undantag med förlängs tidsfrist (2027) 

antracen, bly och tributyltenn. 

Undantag med mindre stränga krav: kvicksilver, 

polybromerade difenyletrar. Undantag med 

förlängs tidsfrist (2027) antracen, bly och 

tributyltenn. 

                                                      
3 Niklas Pettersson, SAVAB. 2018-03-07 
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5 Avrinningsområden och avvattningsvägar 

5.1 Befintlig och planerad markanvändning 

Befintlig och planerad markanvändning har uppskattats från arktitekritningar, flygfoton 

och platsbesök och redovisas i figur 5 och tabell 1.  

    

Figur 5. Befintlig markanvändning (före) visas till vänster och planerad markanvändning efter 
ombyggnation visas till höger.  

Ytan ovanpå garaget har beräknats som takyta före exploatering, då den vid platsbesöket 

bedömdes som hårdgjord, och som underbyggd gård efter ombyggnation.  

Tabell 1. Sammanställning av förändringar i markytor angivet i hektar (ha) 

 Markanvändning Nuvarande area (ha) Planerad situation area (ha) 

 Asfalt 0,015 0,019 

 Gård 0,061 0,016 

 Tak 0,082 0,086 

 Underbyggd gård - 0,037 

5.2 Befintlig avrinning  

Befintlig avrinning för planområdet redovisas i figur 6. Fastigheten avvattnas idag via 

servis till kombinerat ledningsnät i Sturegatan (K225). Anvisad förbindelsepunkt kommer 

att vara densamma efter ombyggnation enligt kontakt med Sundbyberg Avfall & Vatten 

(SAVAB). Efter ombyggnation ska det inom fastigheten finnas en separat servis för 

dagvatten och en separat servis för spillvatten4 för att möjliggöra duplicering av lednings-

nätet i framtiden. Det kombinerade ledningsnätet i Sturegatan har idag mycket begränsad 

kapacitet enligt SAVAB. Det finns inga övriga inrapporterade eller kända problem med 

översvämningar inom utredningsområdet.  

                                                      
4 Minnesanteckningar planmöte 5 Tallbacken, 2018-01-16 
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Figur 6. Befintlig avrinning för området. 

Vid platsbesök 2018-02-26 noterades att fastigheten som ligger ovanför planområdet 

troligtvis avvattnas ned mot planområdet genom den mindre mur som finns mellan 

fastigheterna, se figur 7. SAVAB informerades om denna situation under planmöte 

2018-03-07. 

  

Figur 7. Ovanliggande fastighet avvattnas troligen via muren ned mot aktuell fastighet.  

Sturegatan 
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5.3 Avrinning efter ombyggnation 

Hur avrinningen kommer att ske efter ombyggnation beror på hur höjdsättningen görs. 

Det är viktigt att undvika att skapa ett instängt område på den underbyggda gården då 

planerad grönyta med dagens höjdsättning lutar in mot den planerade underbyggda 

gården. Utifrån situationsplan, planerade höjder och taklutningar erhållna från Arkitema 

delades fastigheten in i tre stycken delavrinningsområden efter ombyggnation, se figur 8. 

 

Figur 8. Fastigheten delades utifrån höjdsättning och taklutningar in i 3 stycken 
delavrinningsområden efter ombyggnation.  

Planområdet kommer även efter ombyggnation att ha en sluttning ned mot Sturegatan, 

se figur 9 och 10. 

 

Figur 9. Fasadskiss av planerad bebyggelse sett från Sturegatan (Arkitema 2018-05-16). 

 

Figur 10. Sektion av planerad bebyggelse sett från Tallbacken (Arkitema 2018-05-16). 



Uppdrag nr. 18U0459 

Sida 9 (14) 

Bjerking AB 

6 Beräkningar 

Beräkningar för flöden, föroreningar och fördröjning utfördes med regnintensiteter och 

avrinningskoefficienter från Svenskt Vattens publikation P110 samt helt eller delvis med 

hjälp av StormTac Web (version 2018). 

6.1 Flöden 

Flödesberäkningar utfördes för regn med återkomsttiderna 10, 20 och 100 år för 

nuvarande situation samt efter ombyggnation. Rinntiden uppskattades till 10 min. För ett 

10-årsregn användes regnintensiteten 228 l/s*ha, för 20-årsregnet 287 l/s*ha och för 100-

årsregnet 489 l/s*ha. För scenario efter planerad exploatering användes en klimatfaktor 

på 1,25 för 10- och 20-årsregnet. 100-årsregnet beräknades utan klimatfaktor. Mark-

användning, valda avrinningskoefficienter samt resultat redovisas i tabell 2 och 3. Flöden 

har beräknats för hela planområdet för nuvarande samt planerad situation, samt per 

delavrinningsområde som visas i figur 8 för planerad situation.  

Tabell 2. Flöden för nuvarande situation från fastigheten. 

Före byggnation Yta totalt (ha) φ Ared (ha) 

Takyta inklusive garage 0,082 0,9 0,074 

Gårdsmark 0,061 0,45 0,027 

Hårdgjord asfaltsyta 0,015 0,8 0,012 

Totalt (avrundat) 0,16 0,72 0,11 

Qdim vid 10-årsregn: 25 l/s vid 10 minuters varaktighet. 

Qdim vid 20-årsregn: 31 l/s vid 10 minuters varaktighet. 

Qdim vid 100-årsregn: 54 l/s vid 10 minuters varaktighet. 

Tabell 3. Flöden efter ombyggnation från fastigheten med klimatfaktor 1,25 för 10- och 20-

årsregnet. 100-årsregnet är beräknat utan klimatfaktor. Flöden har beräknats för hela fastigheten 

samt för 10- och 20-årsregn för respektive delavrinningsområde (A1-A3), se figur 8.   

Efter byggnation A1 A2 A3 Yta totalt (ha) φ Ared (ha) 

Takyta 0,027 0 0,059 0,086 0,9 0,077 

Grönyta gård 0 0 0,016 0,016 0,2 0,003 

Hårgjord asfaltsyta 0 0,008 0,011 0,019 0,8 0,016 

Underbyggd gård + förgårdsmark 0,037 0 0 0,037 0,45 0,017 

  0,064 0,008 0,086 0,16 0,68 0,11 

Qdim vid 10-årsregn (l/s) 12 1,8 19 32     

Qdim vid 20-årsregn (l/s) 15 2,3 23 41     

Qdim vid 100-årsregn (l/s)    55     

Enligt Sundbybergs dagvattenpolicy ska vattenflöden fördröjas och motsvara 

naturmarksavrinning. Med det som målsättning beräknades även flödet från fastigheten 

som motsvarar naturmarksavrinning, se tabell 4. Avrinningskoefficient används som 

motsvarar obebyggd kvartersmark enligt Svenskt Vattens P110. 

Tabell 4. Flöden motsvarande naturmark för fastigheten. Flöden har beräknats för 10-årsregn för 

hela fastigheten samt för respektive delavrinningsområde (A1-A3), se figur 8.   

Före byggnation A1 A2 A3 Yta totalt (ha) φ Ared (ha) 

Naturmark 0,064 0,008 0,086 0,16 0,2 0,032 

Totalt (avrundat) 0,064 0,008 0,086 0,16 0,2 0,032 

Qdim vid 10-årsregn (l/s) 3 0,4 4 7     
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6.2 Föroreningar 

Föroreningsberäkningarna är baserade på schablonhalter för ämnen inom olika typer av 

markanvändning. Schablonalterna innehåller stora osäkerheter och därför har endast en 

föroreningsberäkning gjorts då föroreningsmängderna bedöms vara desamma både före 

och efter ombyggnation då ombyggnation går från bostadsområde med handel till 

bostadsområde med handel. Vid beräkningarna har markanvändningen efter 

ombyggnation använts, se tabell 5. 

Tabell 5. Föroreningshalter i dagvatten vid befintlig och planerad markanvändning (bedöms vara 
desamma) utan reningsåtgärder. Koncentrationer över respektive föreslaget riktvärde för 2M 
markeras med fet stil.  

Ämne Enhet 

Riktvärde 

2M * 

Planerad mark-
användning 

(halter) 

Mängder  

kg/år 

P - Fosfor µg/l 175 88 0,066 

N - Kväve mg/l 2,5 1,6 1,2 

Pb - Bly µg/l 10 6,3 0,0047 

Cu - Koppar µg/l 30 12 0,0093 

Zn - Zink µg/l 90 42 0,031 

Cd - Kadmium µg/l 0,5 0,61 0,00046 

Cr - Krom µg/l 15 5,1 0,0038 

Ni - Nickel µg/l 30 5,3 0,0040 

Hg - Kvicksilver µg/l 0,07 0,012 0,0000091 

Susp. Ämnen mg/l 60 40 30 

Olja  mg/l 0,7 140 0,11 

BaP µg/l 0,07 0,80 0,00060 

* Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp februari 2009. Regionala dagvattennätverket 

i Stockholms län 

Sundbybergs stads dagvattenpolicy säger att dagvattenhanteringen ska bidra till 

förbättring av stadens yt- och grundvattenkvaltiet. Dagvattnet från planområdet avleds 

idag till SAVAB’s kombinerade ledningsnät i Sturegatan som i förlängningen går till 

Stockholm Vatten och Avfalls ledningsnät i Stockholms stad.  

För att uppnå MKN har Stockholms stad antagit en åtgärdsnivå för dagvattenhantering 

som ska tillämpas vid all ny- och större ombyggnation i Stockholm. Syftet med åtgärds-

nivån är att minska föroreningsbelastningen från dagvatten för att miljökvalitetsnormerna 

ska kunna följas. Dagvatten från hårdgjorda ytor ska omhändertas i system som 

dimensioneras för en våtvolym på 20 mm och har en mer långtgående rening än 

sedimentation.  

Källor till föroreningar i dagvatten kan begränsas genom kloka materialval. Exempelvis 

bör tak- och fasadmaterial som koppar, zink och dess legeringar undvikas. 

6.3 Fördröjningsvolymer 

Enligt Sundbybergs stads dagvattenpolicy ska dagvatten fördröjas så att det motsvarar 

naturmarksavrinning. Målsättningen med föreslagen dagvattenhantering har därför varit 

att fördröja och rena volymer så att avrinningen efter ombyggnation motsvarar flöden för 

naturmarksavrinning samt att inte försämra möjligheten att uppnå MKN. Med hjälp av 

StormTac beräknades nödvändig fördröjningsvolym vid ett 10-årsregn. Fördröjnings-

volymen beräknades med ett utflöde motsvarande naturmarksavrinning samt antagandet 

att utflödet sker genom reducerat utflöde via ledning (2/3) enligt exempel Svenskt Vatten 

P110 och ej pumpas.  
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Nödvändig fördröjningsvolym för hela fastigheten blir 19 m3. 

Om fördröjningen i planområdet istället skulle utformas enligt åtgärdsnivån som används i 

Stockholms stad skulle ca 22 m3 dagvatten behöva fördröjas.  

Tabell 6. Nödvändiga fördröjningsvolymer för att motsvara naturmarksavrinning.  

Delavrinningsområde 
Nödvändiga fördröjningsvolymer för att motsvara 

naturmarksavrinning (m3) 

A1 6 

A2 1 

A3 11 

Totalt 19 

7 Översvämningsrisk vid skyfall 

En översvämningsutredning från 2016 för området erhållen från SAVAB5 visar att det 

med dagens utformning och höjdsättning kan ansamlas mindre mängder vatten på det 

överbyggda taket vid större regn, se figur 11. Vattnet från det överbyggda taket kan rinna 

vidare ut mot Sturegatan enligt rinnpilarna. Efter ombyggnation är det viktigt att undvika 

att skapa ett instängt område på den underbyggda gården då huskroppen planeras där 

vattnet idag kan avrinna vidare mot Sturegatan. Det är därför viktigt att höjdsättning av 

fastigheten görs så att vatten från ovanliggande fastigheter inte avrinner rakt mot den 

underbyggda gården samt att den underbyggda gården lutar ut från huskropparna och att 

sekundära avrinningsvägar finns. 

 

Figur 11. En översvämningsutredning från 2016 finns för området som visar att vatten med dagens 

höjdsättning kan samlas på garagetaket.  

  

                                                      
5 Niklas Pettersson, SAVAB 

Risk för stående vatten 
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8 Förslag på dagvattenhantering  

Målsättningen med föreslagen dagvattenhantering är att flödet ska motsvara 

naturmarksavrinning samt att dagvattenhanteringen ska bidra till förbättring av stadens 

yt- och grundvattenkvalitet enligt Sundbybergs stads dagvattenpolicy. 

Dagvattenhanhanteringen bör planeras så att MKN ska kunna uppnås. Enligt tabell 6 

behöver 19 m3 fördröjas inom fastigheten för att motsvara naturmarksavrinning. Om 22 

m3 fördröjs, i anläggningar med mer långtgående rening än sedimentation, är 

omhändertagandet även i linje med åtgärdsnivån på 20 mm som är framtagen i 

Stockholm för att MKN ska kunna uppnås.  

 

Dagvattnet föreslås i första hand omhändertas via växtbäddar/raingardens både på den 

underbyggda innergården samt längs med Tallgatan, se Bilaga 1. Dagvattenhantering i 

växtbäddar har mer långtgående rening än sedimentation och bygger delvis på 

fördröjning och rening i filtermaterialet och delvis på växternas förmåga att reducera 

flöden och föroreningar. Växtbäddar utgörs av ett uppbyggt filtermaterial och har en 

växtbeklädd yta med exempelvis buskar, mindre plantor eller naturligt etablerade växter. 

Utformningen kan varieras på olika sätt och växtbäddarna kan vara nedsänkta eller 

upphöjda i förhållande till intilliggande marknivå. Exempelbilder på utformning av 

växtbäddar redovisas i figur 12. 

Omhändertagande i växtbäddar föreslås motsvarande åtgärdsnivån på 22 m3. Då uppnås 

både att flödena från fastigheten motsvarar naturmarksavrinning samt att 

dagvattenhanteringen bidrar till förbättring av stadens yt- och grundvattenkvalitet enligt 

Sundbybergs stads dagvattenpolicy. Stockholms stads mått på 20 mm används som ett 

mått på vilket omhändertagande som krävs för att MKN ska kunna uppnås. Dagvattnet 

avleds även till Stockholm Vattens och Avfalls ledningsnät. 

Delavrinningsområde 1 
Den underbyggda innergården bör lutas ut från fasadkroppen. Enligt arkitektritningar från 
Arkitema föreslås en lågpunkt längs mitten av innergården som lutar mot norr. Här kan en 
växtbädd placeras. Växtbädden bör förses med en dräneringsledning och ha en 
bräddledning som ansluts till intern dagvattenledning och i förlängningen ansluts via 
separat dagvattenservis till kombinerade ledningen i Sturegatan via förbindelsepunkten. 
Växtbäddarna bör kunna omhänderta cirka 6 m3 vatten för att motsvara 
naturmarksavrinning. Om en växtbädd görs nedsänkt 0,15 m, med 0,5 m poröst 
dränerbart lager med porositet 15 % behövs ca 27 m2 växtbädd för att fördröja 6 m3. 
 
Delavrinningsområde 2 

För delavrinningsområde 2 behöver 1 m3 dagvatten fördröjas för att motsvara 

naturmarksavrinning. Det kan förslagsvis göras via genomsläpplig beläggning. Alternativt 

kan kompenserande fördröjning ske i växtbäddarna i delavrinningsområde 3.  

 
Delavrinningsområde 3 

Även längs med Tallgatan föreslås växtbäddar. Växtbäddarna kan med fördel göras 

terrasserade och även dessa bör förses med dräneringsledning och bräddledning som 

sedan ansluts via dagvattenservis till den kombinerade ledningen i Sturegatan via 

förbindelsepunkten. Växtbäddarna bör kunna omhänderta cirka 11 m3 vatten för att 

motsvara naturmarksavrinning. Om en växtbädd görs nedsänkt 0,15 m, med 0,5 m poröst 

dränerbart lager med porositet 15 % krävs en yta på ca 50 m2 för att fördröja 11 m3. De 

ytor för växtbäddar för i delavrinningsområde 3 som föreslagits på arkitektritningar av 

Arkitema och som visas i Bilaga 1 visar 100 m2 växtbäddar inom delavrinningsområde 3. 

Växtbäddarna i delavrinningsområde 3 bedöms då även ha utrymme för att kompensera 
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för delavrinningsområde 2 samt ta hand om de ytterligare 3 m3 som behövs för att 

motsvara åtgärdsnivån på 20 mm för planområdet.   

 

 

  

  
Figur 12. Exempelbilder på hantering av dagvatten via växtbäddar.  

 
Parkeringshuset 

Om parkeringshuset inte görs torrt ska det anslutas till spillvattennätet och följa 

Stockholm Vatten och Avfalls riktlinjer för garage under tak6 detta då vattnet leds till 

Stockholm Vatten och Avfalls ledningsnät.  

9 Slutsats 

Resultat av utförda beräkningar visar att planerade exploateringen medför ökade flöden. 

De ökade flödena beror främst på att en klimatfaktor används för framtida beräkningar. 

Föroreningsmängder bedöms vara oförändrade för scenariot före och efter ombyggnation 

då markvändningen går från bostadsområde med handel och garage till bostadsområde 

med handel och garage. Omhändertagande av dagvatten föreslås ske i växtbäddar både 

på den underbyggda innergården samt i terrasser längs med Tallgatan. 

                                                      
6 Stockholm Vatten och Avfalls Riktlinjer för garage www.svoa.se 
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Omhändertagande föreslås för att vara i linje med Sundbybergs stads dagvattenpolicy 

och den åtgärdsnivå som används i Stockholm för att uppnå MKN för vattenförekomster.  

 

 

Bjerking AB 
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Johanna Lind 
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Bilaga 1 - Åtgärdsförslag Innehåll
Rinnpilar
Delavrinningsområden
Asfalt
Gårdsyta
Raingarden
Sedumtak
Tak
Underbyggd gård
Planerad utformning

0 4,5 9 13,5 182,25 Meters

Växtbäddar i terass placeras
längs med Tallgatan för att fördröja 15 m3

Nedsänkta växtbäddar på
 innergården med lutning mot norr.
Nödvändig fördröjningsvolym 6 m3.
Växtbäddarna ansluts via brunn till intern 
dagvattenledning för anslutning 
till ledningsnät i Sturegatan. 

Förbindelsepunkt

Gårdsytan höjdsätts 
så att vattnet kan
ledas till växtbäddarna
längs TallgatanÅtgärd för ovanliggande fastighet

så att den ej avvattnas till planområdet
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