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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Sundbybergs stads fastighetsbolag Förvaltaren planerar att konvertera kvarteret Hamnen 8 från 

industriverksamhet till bostäder. Den befintliga industribyggnaden görs om från kontor till 

bostäder och i samband med detta uppförs ytterligare ett bostadshus. Till detta ska en innergård 

med vistelseytor samt ett publikt torg skapas. Arkitektfirman Jägnefält Milton AB har tagit fram 

det vinnande förslaget på utformning av fastigheten. 

 

Fastigheten Hamnen 8 ligger i Sundbyberg alldeles intill Bällstabron och strandpromenaden som 

går utmed Bällstaån och Bällstavikens norra strand. Utredningsområdet, inringat rött i figur 1, är 

ungefär 0,18 ha och täcker större delen av fastigheten.  

 

 

 

Figur 1 visar aktuellt utredningsområde inringat med röd linje. 
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1.1 SYFTE 

Syftet med föreliggande utredning är att justera flödesberäkningarna från föregående utredning 

eftersom situationsplanen har uppdaterats med mer detaljerat gestaltningsförslag som 

utarbetats med dagvatten i åtanke (Situationsplan L31-p001, daterat 2018-01-30). De föreslagna 

anläggningarna utreds i det här uppdraget med hjälp av modellering för bedömning av 

fördröjningskapacitet samt reningseffekt.   

 

1.2 AVGRÄNSNING 

Utredningen avser aktuell situationsplan med avgränsning enligt Figur 1. Omhändertagande av 

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

 

Platsens naturliga förutsättningar samt annan information som vanligtvis inkluderas i en 

dagvattenutredning avhandlas i föregående dagvattenutredning för Hamnen 8 av Tyréns (2017). 

I denna utredning diskuteras endast förutsättningar för de föreslagna anläggningarna och 

modelleringsresultaten.  

2  TIDIGARE UTREDNINGAR 

Under 2017 tog Tyréns fram en översiktlig dagvattenutredning för området. Utredning innehåller 

beräkning av flöden före och efter omdaning samt generella förslag på anläggning för 

fördröjning och rening av dagvattnet från fastigheten. Situationsplanen har sedan dess justerats 

och uppdaterats med mer detaljerade gestaltningsförslag. I den tidigare utredningen 

uppmärksammades även att marken under fastigheten kan vara förorenad då den tidigare har 

använts bland annat som parfymfabrik.  

3 UTFORMNING EFTER EXPLOATERING 

Omdaningen av området innebär att ett nytt punkthus tillkommer på en yta som nu består av en 

parkeringsplats. Den befintliga tillbyggnaden av det befintliga huset kommer att rivas. 

Innergården kommer att bestå av plattsatt mark med en större gräsyta samt inslag av 

planteringar av olika slag. På den västra uteplatsen kommer den befintliga gräsytan att 

plattsättas med inslag av planteringar. Figur 2 visar situationsplanens ytegenskaper före och 

efter omdaning.  
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Figur 2. Situationsplanens ytegenskaper före och efter omdaning. Situationsplan tillhandahållet av 

arkitekten Jägnefält Milton AB (2018) modifierad av Tyréns. 

4 RIKTLINJER OCH RIKTVÄRDEN 

I Sundbyberg stads dagvattenpolicy anges det att dagvatten ska omhändertas på ett 

kostnadseffektivt och säkert sätt för att på lång sikt minimera att skador kan uppkomma på 

människors hälsa och naturen. Ytlig hantering av dagvattnet ska eftersträvas med t.ex. diken, 

dammar och biofilter eftersom det ger funktionella och attraktiva inslag i stadsmiljön. Vidare ska 

fördröjning ske så att avrinning från kommunen motsvarar naturmark. Sundbyberg stad vill även 

att dagvattenhanteringen ska bidra till att god grund- och ytvattenkvalitet ska kunna uppnås.  

 

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

Före omdaning 

Efter omdaning 
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utan kommer att applicera de riktlinjer och krav som Stockholm stad så småningom tar fram. I 

föregående dagvattenutredning utfört av Tyréns 2017 hänvisade Niklas Pettersson, VA-ingenjör 

på Sundbybergs stad, till kommunens krav för länshållningsvatten (Bilaga 1). I föreliggande 

utredning kommer därför kriterierna för dagvattnet att sättas enligt dessa riktvärden samt 

kompletteras med riktvärden framtagna av Stockholm Läns Landsting (SLL) 2009.  

 

Marken inom Hamnen 8 kan inte uteslutas vara förorenad av den historiska verksamheten 

(parfymfabrik) som funnits på platsen. För att kunna bidra till god grundvattenkvalitet 

modelleras därför inga infiltrationsåtgärder för fastigheten.  

5 RECIPIENT 

Fastigheten Hamnen 8 ligger alldeles intill Bällstaåns mynning i Bällstaviken som är en del av 

recipienten Mälaren-Ulvsundasjön (VISS ID: SE658229-162450). Recipienten har måttlig 

ekologisk status på grund av övergödning. Avseende de hydromorfologiska indikatorerna har 

sjön dåligt morfologiskt tillstånd i och med en hög andel aktivt brukad/anlagda ytor som 

påverkar både sjöns närområde och svämplan. Den kemiska statusen är klassad som uppnår ej 

god status då ett flertal ämnen överskrider MKN (VISS, 2018).  

 

6 METOD 

6.1 ANLÄGGNINGENS UTFORMNING 

Dagvattenanläggningen för utredningsområdet ska dimensioneras efter ett klimatkompenserat 

10-årsregn. Figur 3 visar en principiell skiss över anläggningen samt indelning av ytor som leds 

till de olika anläggningarna. Avrinningen från de rutiga ytorna kommer att ledas till 

biofilteranläggningen på den västra uteplatsen. De helfyllda ytorna kommer att renas av 

anläggningarna på innegården.  

 

 

Figur 3. Förslag på dagvattenanläggning. Dagvattnet på innergården (från helfärgade ytor) avvattnas via 

ytrännor (blå linjer) för rening i biofilter (gröna rektanglar). Bräddning sker till en torrdamm (nedsänkt 

gräsmatta). Dagvatten från den västra uteplatsen (rutade ytor) leds till biofilter. Flödespilar för dagvatten är 

inritat mörkgröna. Situationsplan tillhandahållet av arkitekten Jägnefält Milton AB (2018) modifierad av 

Tyréns. 
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6.1.1 BIOFILTER 

Placering av biofilter framgår i figur 3. Dessa är strategiskt placerade under utkastare för stuprör 

samt längs med slutänden av ytrännor i anslutning till torrdammen (se nästkommande kapitel) 

för bräddning vid intensivare regn. Bräddutloppet från biofiltrena mot torrdammen bör ha en 

stensatt utformning för att undvika erosion vid häftiga flöden. Det finns tre planerade 

biofilteranläggningar på innergården; en för avrinning från det nya punkthuset, en för avrinning 

från ena halvan av sadeltaket av det befintliga huset samt en större för avrinning från 

entrétorget i öst. På den västra sidan av fastigheten kommer det att placeras ett biofilter under 

varje utkastare. Dessa är avsedd att rena vattnet från den andra halvan av sadeltaket på det 

befintliga huset. För att få en rening av de plattsatta ytorna bör dessa förflyttas till utkanten av 

den västra uteplatsen, se figur 3. Takvattnet kan även här ledas via ytrännor till 

biofilteranläggningen. Figur 4 visar en schematisk skiss över biofilter. Biofiltrena 

rekommenderas att ha ett underliggande tätskikt för att skydda grundvattnet från eventuella 

föroreningar som kan finnas i marken från tidigare verksamheter inom fastigheten. Dessutom 

underlagras marken av fyllnadsmassor som har en hög genomsläpplighet (SGU, 2018) vilket 

medför en högre risk för grundvattnet.  

 

Figur 4. Schematisk skiss av biofilteranläggning. Källa: Luleås Tekniska universitet 

Anläggning av biofilter görs främst i reningssyfte med en ytterst liten fördröjningseffekt. Biofilter 

är effektiva vid rening av partikulärt bundna ämnen, bl.a. Pb, Cd, Zn, Cu, fosfor och suspenderat 

material. Reningseffekten av biofilter för ovan nämnda ämnen är uppemot 70% (Svensk Vatten 

Utveckling, 2016). För lösta ämnen är dock reningseffekten lägre men ändå förhållandevis högre 

än för andra typer av reningsanläggningar. Gällande kväve är det viktigt att en vattenmättad zon 

avsätts eftersom det gynnar denitrifikation (omvandling av nitrat till kvävgas via mikrobiell 

process). Andra viktiga faktorer som påverkar reningen är filtermaterial och växtval. Beroende på 

problematik bör man välja växtsort och filtermaterial därefter. Generellt är det klokt att i kallare 

regioner välja ett filtermaterial som är något grövre (högre andel sand till grovsand än silt) då 

dessa tillåter infiltration även under tjälperioder. Vidare är växtval viktigt för att upprätthålla de 

olika reningsprocesserna (kemisk, biologisk och mekanisk). En tät växtbädd bidrar både till 

direkt upptag, och uppluckring av jorden via rötter vilket skapar goda förhållanden för 

infiltration genom biofiltrets substrat. Funktionen av biofilter är att rena dagvatten genom 

dränering, därav blir jordförhållande växelvis blött och torrt. Av den anledningen är det viktigt 

att välja växter som trivs under sådana förhållanden. Vidare är det viktigt att anpassa växter 

efter klimatet för att effektiv rening även kan uppnås vintertid (Svenskt Vatten Utveckling, 2016).  

 

För en god funktion av anlagda biofilter är skötsel av vegetation, kontroll och rengöring av in-  

och utloppet, bräddningskonstruktionen och filtret viktigt. Dessutom kan filtret, substratet, 

behöva bytas ut emellanåt. Eftersom misskötsel av vegetation ger direkta estetiska utslag blir 



 

 

 

 

Uppdrag: 277076, Hamnen 8 dagvattenutredning 2018-03-07 

Beställare: Jägnefält Milton AB Slutrapport 

 

O:\STH\277076\01_Tyréns uppdrag\019_Utleverans\Slutrapport_20180307\PM_Hamnen_8_komplettering_180307_slutrapport.docx 

9(19) 

detta ofta ett smärre problem. Däremot blir ofta filterunderhåll undermåligt vilket leder till 

igensättning (Svensk Vatten Utveckling, 2016).  

6.1.2 TORRDAMM 

Enkom biofilter är inte en lämplig fördröjningsåtgärd vid intensiva regn. Ofta rekommenderas en 

anläggning av bräddningsmöjligheter i anslutning till dessa. Enligt aktuell situationsplan för 

Hamnen 8 kommer en torrdamm att anläggas i mitten av innergården i anslutning till biofiltrena. 

Gestaltningen av torrdammen kommer att vara en nedsänkt gräsmatta om ca 115 m
2

 med ett 

fördröjningsdjup på 0,2 m. Fördröjningen sker genom att det tillfälligt bildas en vattenspegel i 

den torra dammen. Beroende på varaktigheten av det stående vattnet kan viss rening 

förekomma, främst av partikulärt bunden förorening, genom sedimentering. Till den nedsänkta 

gräsmattan kommer en utloppsledning att kopplas till Bällstaviken för dränering av dagvattnet 

(figur 3). Eftersom det föreligger viss risk för förorenad mark inom utredningsområdet är det 

aktuellt att anlägga ett tätskikt även under dammen för att minimera risken för infiltration av 

dagvattnet. Vidare bör ett bräddavlopp kopplas på, för att undvika översvämning av 

innergården, vid långvarigt skyfall. Bräddavlopp kan t.ex. vara en kupolbrunn med direkt 

koppling till utloppsledningen. En generell skiss över utformning av en torrdamm visas i figur 5. 

 

 

 

Figur 5. Schematisk skiss av en torrdamm. Källa: WRS 

6.2 MODELLERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

I föregående utredning sattes en flödesbegränsning på utloppet till 20 l/s eftersom situationen 

med ledningsägare var okänt men det fanns planer om att anlägga en ny förbindelsepunkt till 

fastigheten. Kontakten hos kommunen, VA-ingenjör Niklas Pettersson, gav då ett preliminärt 

förslag på ledningsdiameter för utloppet på mellan D160 till D300 (Tyréns, 2017). Enligt Svenskt 

Vatten publikation P110 ska nya dagvattenledningar i centrum- och affärsområden 

dimensioneras för ett 10-års regn. Den nya ledningen med de preliminära förslagen på 

ledningsdimension blir den nya förutsättningen för utloppsflödet i föreliggande utredning.  

 

Det finns stora variationer i dagvattenkvalitet, både beroende på avrinningsområdet men även 

under ett enskilt regn. Ofta kan koncentrationen av föroreningar i dagvattnet vara högre i början 

av regn för att sedan bli lägre då föroreningen som ansamlats på olika ytor spolats av.  

Detta är mest sannolikt i små avrinningsområden.  

 

För arbetet med Hamnen 8 har modelleringsverktyget Stormtac använts. Stormtac beräknar 

föroreningsgenerering och reningsgrad baserat på faktiska mätvärden från områden och 

anläggningar i hela världen. 

 

När föroreningshalter beräknas i Stormtac görs detta ifrån insamlade värden för liknande 

markanvändning. Ofta finns inte platsspecifik information eller information hur data har samlats 

in tillgänglig. När det finns en stor mängd data är sannolikheten större att ett medianvärde är 

representativt för områden som är under utredning än att ett medelvärde är det. När det inte 
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finns en stor mängd data får individuella mätvärden stort genomslag, och detta kan medföra att 

ett framräknat schablonvärde inte är representativt för det område som modelleringen avser. 

När mätvärden analyseras är det även viktigt att beakta när och var data har insamlats. 

Materialval (till exempel för tak) kan ha stor påverkan på vattenkvalitén, och förändringar i 

lagstiftning kan medföra att äldre mätvärden inte är representativa för samtida situationer (som 

till exempel kan användningen av bly i bensin ha betydelse för äldre mätvärden). Detsamma 

gäller reningsanläggningar. Där mer mätdata finns för reningsanläggningar (tillämpat på olika 

sorters markanvändning) ger resultatet av reningseffekterna större tillförlitlighet.  

 

Rening av metaller är även beroende på om metaller förekommer i löst eller partikelbunden 

form, där reduktion av partikelbundna metaller sker främst då partiklar frånskiljs eller 

sedimenteras, medan lösta metaller kräver mer avancerad rening. 

 

Utredningsområdet har delats in i två olika avrinningsområden (innergård och västra uteplatsen 

baserat på avrinningsvägar och planerade reningsanläggningar (figur 2). Innergården innefattar 

ett punkthustak, större delar av det befintliga sadeltaket, entrétorget mot Hamngatan samt 

innegården med plattsatta ytor, plantering och gräsmatta. Innegårdens area är 0,15 ha. Den 

västra uteplatsen omfattar en mindre del av det befintliga sadeltaket, plattsatta ytor samt 

rabatter och är totalt ca 0,03 ha. De olika ytorna har tillskrivits markanvändningstyper som finns 

tillgängliga i Stormtacs databas. En sammanställning av de olika ytorna som har använts i 

modellen finns i tabell 1. För en detaljerad beskrivning av markanvändningstyperna i Stormtac se 

bilaga 2.  

 

Tabell 1. Ytor från situationsplan översatt till markanvändningstyper och relaterade avrinningskoeffcienter 

som ingår i Stormtac-modellen.  

Yta Yta Stormtac Area före Area efter Avrinningskoefficient 

Tak Takyta 0,09 0,10 0,9 

Grönyta (plantering, 

gräsmatta) 

Blandat 

grönområde 0,01 0,03 0,1 

Gatsten Torg 0,00 0,06 0,8 

Makadamslänt Grusyta 0,01 0,00 0,4 

Parkering Parkering 0,08 0,00 0,8 

 

 

Nederbördsdata som har använts i modelleringen avser Stockholms årsmedelnederbörd på 636 

mm/år med ett genomsnittligt årligt regndjup på 7,3 mm och en varaktighet av medelregn på 

6,7 timmar. Som dimensionerande regn har ett 10-års regn med 25 % klimatfaktor använts för 

området efter omdaning. För jämförelse av flöde och dagvattnets föroreningsgrad för befintligt 

läge har ett 10-års regn utan klimatfaktor använts. Varaktigheten på det dimensionerande regnet 

är 10 minuter.  

 

Vid utvärdering av anläggningarnas reningseffektivitet har riktvärden använts som kriterier. De 

riktvärden som har använts är krav på Bällstaåns- och Bällstavikens länshållningsvatten och SLL 

riktvärden. SLL riktvärden har valts där de kräver en högre reningsgrad än Bällstaån och 

Bällstavikens krav för länshållningsvatten. 

 

7 RESULTAT 

7.1 FLÖDESBERÄKNINGAR 

Beräkning av flöde med en 25 % klimatfaktor på ett 10-års regn påvisar en ökning av flödet efter 

omdaning (tabell 2). Utan en klimatfaktor minskar det dimensionerande flödet vilket betyder att 

en förbättring genomförs på fastigheten avseende hårdgörandegraden.  
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Tabell 2. Resultat från flödesberäkning. Dimensionerat flöde motsvarar ett 10-års regn. Pålagt 25% 

klimatfaktor för beräkning av dimensionerat flöde efter omdaning.   

 

Årsmedel 

(m
3

/år) 

Årsmedelavrinning  

(l/s) 

Medelavrinning  

(l/s) 

Dim. flöde  

(l/s) 

Innegård efter omdaning 780 0,025 0,34 32 

Västra uteplats efter 

omdaning 190 0,0059 0,083 7,8 

Innegård innan omdaning 900 0,029 0,39 29 

Västra uteplats innan 

omdaning 140 0,0044 0,058 4,3 

Totalt efter omdaning 970 0,0309 0,423 39,8 

Totalt innan omdaning 1040 0,0334 0,448 33,3 

Diff. totalt -70 -0,0025 -0,025 6,5 

 

7.2 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 

Innan omdaning, baserat på de markanvändningstyperna enligt tabell 1, överskrider 

dagvattenkvalitén riktvärdena för alla ämnen (tabell 3). Efter omdaningen beräknar modellen att 

dagvattenkvalitén förbättras, utan rening, för alla ämnen förutom fosfor och kväve. Orsaken till 

detta är främst att en större andel grönytor och torgytor kommer att finnas jämfört med innan 

omdaning. Dagvatten från dessa ytor, enligt Stormtacs databas, innehåller högre halter av fosfor 

och kväve jämfört med de parkeringsytor som finns i dagens situation. Beräkningen med de 

föreslagna reningsanläggningar ger en minskning av föroreningshalter i dagvattnet, från hela 

utredningsområdet, som möter riktvärdena för alla ämnen.  

 

Tabell 3. Resultat beräkning av föroreningshalter (µg/l) före och efter omdaning samt efter omdaning med 

rening. För riktvärden används krav på länshållningsvatten för Bällstaån och Bällstaviken i Sundbybergs 

stad. *riktvärden från Stockholm Läns Landsting (SLL).  

  
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP 

Innan 

omdaning 167 3100 18,4 31,6 108 1,13 12,2 12,6 0,0348 100000 447 2,45 0,0423 

Efter 

omdaning 

utan 

rening 168 3600 5 21 56 1,08 7,1 6,9 0,032 37000 250 1,15 0,0181 

Efter 

omdaning 

med 

rening 80 1380 1,24 7,6 13,6 0,118 3,27 2,2 0,0155 13200 200 0,136 0,01 

Riktvärde 
80 2000* 3 9 60 0,3 15 30 0,04 30000 400* 1 0,03* 

 

Reningseffekten av de enskilda avrinningsområdena (innegård och västra uteplatsen) 

presenteras i tabell 4 tillsammans med föroreningsmängderna per år innan och efter omdaning 

samt efter omdaning med rening. Reningseffekten av de olika anläggningarna beror på många 

olika faktorer i utformningen. I modelleringen har standardutformning av anläggningstyperna 

använts med små justeringar i bl.a. area och filterdjup. T.ex. har biokol lagts till som en 

parameter för biofiltret på västra uteplatsen för att möta riktvärdet för fosfor. För en mer 

detaljerad redovisning av utformningen av de modellerade anläggningarna se bilaga 3.  
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Tabell 4. Reningseffekten (kg/år och procent) av de föreslagna anläggningarna.  

 

Innegård 

före 

Innegård efter med rening 

(Biofilter 27,5m
2

 + 

Torrdamm 88m
2

) 

Västra 

uteplats före 

Västra uteplats efter med 

rening (Biofilter 5,4m
2

) 
 

kg/år kg/år % kg/år kg/år % 

P 0,081 0,031 52 0,011 0,0075 53 

N 1,3 0,54 61 0,24 0,13 62 

Pb 0,014 0,0003 85 0,00034 0,00016 66 

Cu 0,021 0,0024 70 0,0012 0,00085 57 

Zn 0,074 0,0039 82 0,0037 0,0016 70 

Cd 0,00052 0,000037 91 0,000076 0,000013 87 

Cr 0,0082 0,00076 72 0,00043 0,00042 37 

Ni 0,0084 0,00078 71 0,00046 0,00022 67 

Hg 0,000024 4,6E-06 61 1,2E-06 1,8E-06 44 

SS 72 3,2 78 2,8 1,7 49 

Oil 0,35 0,078 16 0,008 0,019 25 

PAH16 0,0017 0,000039 91 0,000077 0,000016 85 

BaP 0,00003 3,9E-06 43 1,2E-06 9,4E-07 46 

 

8 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

8.1 FÖRORENINGSREDUKTION 

Baserat på Stormtac-modellens beräkningar kommer de föreslagna anläggningarna att kunna 

möta riktvärden för länshållningsvatten för Bällstaån och Bällstaviken i Sundbyberg stad samt 

SLLs riktvärden. Halterna blir lägre efter omdaning, och rening, än situationen innan omdaning 

vilket innebär en icke försämring där omdaningen med föreslagna dagvattenrenande åtgärder 

ger en förbättring av kvaliteten på det dagvatten som uppkommer inom utredningsområdet. 

Förutsättningarna för att MKN uppnås i Mälaren-Ulvsundasjön kommer därför inte heller att 

försämras.   

 

I utredningen har inte hänsyn tagits till att området ligger mycket nära Bällstabron som har en 

relativt hög trafikintensitet (1900 fordon/år prognosåret 2030, Structors trafikbullerutredning 

2017). Spårägaren ansvarar för rening av dagvattnet som uppkommer inom trafikledens yta. 

Närheten till trafikleden innebär dock att beräknade halter kan vara underskattade. Vägdamm 

och liknande kan deponeras på ytorna i utredningsområdet och bidra till högre föroreningshalter 

i dagvattnet i verkligheten. Vidare har trafikleden heller inte beaktats för ytor innan omdaning 

vilket innebär att föroreningen från dessa ytor också kan vara underskattade.  

För de flesta ämnen finns det god marginal i reningseffekten som gör att en liten påverkan från 

trafikleden ändå ger halter lägre än riktvärdet efter rening. För fosfor däremot kan det finnas 

risk för att riktvärdet inte uppnås eftersom den beräknade reningen precis möter riktvärdet. För 

att råda bot på problemet kan man överväga tillsats av biokol som jordförbättrare. Det var 

genom tillsats av biokol i biofilteranläggningen på den västra uteplatsen som det renade vattnet 

kunde möta riktvärdet för fosfor. 

 

Eftersom det finns risk för att marken inom utredningsområdet är förorenat har anläggningarna 

beräknats med tätskikt. Om en miljöteknisk markundersökning genomförs och åtgärder vidtas 

(schaktning av massor) kan man tillåta en naturlig infiltration av dagvattnet genom 

anläggningarna. Infiltrationen kan i sammanhanget förbättra både dagvattenkvalitén samt 

minska de flöden som genereras.  

 

Reningseffekterna av de olika anläggningarna är teoretiska och baserad på mätdata från studier 

på andra platser i Sverige och världen. Eftersom modellen för Hamnen 8 inte är validerad med 

platsspecifika data finns det osäkerheter i resultatet. Exempelvis finns det inga studier som har 

testat effekten av biofilter på PAH i Stormtacs databas. Trots detta kan resultatet från modellen 
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ge en fingervisning om vissa anläggningars lämplighet då de teoretiska markprocesserna är 

inkluderade.     

 

8.2 FLÖDEN OCH ÖVERSVÄMNINGSRISK 

Med en 25% klimatfaktor på det dimensionerande 10-års-regnet kommer flödet att överstiga 

dagens situation vid ett 10-års regn. De föreslagna reningsanläggningar är beräknade att kunna 

fördröja den volym som krävs för att flödet i utloppsledningen inte överstiger det 

dimensionerande flödet, 10-års regn utan klimatfaktor. Ingen flödesberäkning är utförd på 

större dimensionerande regn men ett kvalificerat antagande är att flödena kommer att vara 

större vid skyfall eller långvariga regn.  

 

För fastigheten Hamnen 8 kommer en ny utloppsledning att anläggas. De preliminära förslagen 

på rördiameter innebär att ett större flöde, än ett 10-års regn utan klimatfaktor, kan tillåtas i 

utloppet. T.ex. om man utgår från Sundbybergs VA-tekniska handbok med anvisning om att 

PE100 SDR-klass 26 tryckklass 6,3 ska användas vid självfall kan en D200 med en lutning på 

12‰ ha kapacitet för ett flöde på 41 l/s. Anläggningarna i sig har dock dimensionerats efter ett 

nutida 10-års regn.  

 

Vid större skyfall eller långvarigt regn finns det risk att torrdammen på innegården går full och 

vatten svämmar över, speciellt om torrdammen ska utrustas med ett tätskikt på grund av 

förorenad mark. För att undvika att så sker bör en bräddbrunn placeras i eller i anslutning till 

torrdammen, se vidare avsnitt 6.1.2. Av samma skäl kan det vara aktuellt att tänka igenom 

dimensioneringen av utloppsledningen till Bällstaviken eftersom bräddbrunnen lämpligast 

kopplas direkt på denna.  

 

På den västra uteplatsen kommer en tidigare gräsyta att ersättas med plattsatt mark vilket 

innebär att Mälaren-Ulvsundasjöns svämplan påverkas genom att mindre infiltration kan ske. En 

begränsad infiltration i sammanhanget kan vara positivt eftersom det finns risk för att marken är 

förorenad. Dock finns det möjlighet att anlägga skelettjord i samband med plantering av träd på 

den västra uteplatsen. En skelettjord är i regel porös och kan lagra mycket vatten som sedan kan 

tas upp av trädrötterna. För att skydda grundvattnet, om marken är förorenad, kan skelettjorden 

förses med ett underliggande tätskikt. Vid skyfall är översvämningsrisken på den västra 

uteplatsen stor på grund av dess närhet till Bällstaviken. Lämnas tomtgränsen relativt öppen kan 

höga flöden leta sig över strandpromenaden ner till Bällstaviken.  

 

8.3 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.  

 

Anläggningarna kommer att behöva detaljprojekteras med detaljerad dimensionering av 

ytrännor och dräneringsledningar baserat på de framräknade flödena. Detsamma gäller för den 

föreslagna bräddbrunnen i torrdammen. För att anläggningarnas ska fungera effektivt under 

drift-fasen behöver en skötselplan upprättas. 

 

I skrivande stund är det fortfarande oklart kring ägandeförhållandena för utloppsledningen ut till 

Bällstaviken. Detta gör att den här utredningen inte kan ge några specifika rekommendationer 

gällande tillstånd eller servitut. 

 

Om förändringar sker i aktuellt planförslag kan delar av resultatet bli inaktuell och behöva 

uppdateras. 
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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. Därför har 

denna utredning utgått från krav för länshållningsvatten-Bällstaån och Bällstaviken.  
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BILAGA 2 BESKRIVNING STORMTAC 

MARKANVÄNDNINGSTYPER 

Använda markanvändningstyper för modelleringen i StormTAC (StormTAC, 2018) 

Stormtac markanvändningstyp Beskrivning 

Takyta 

Takyta utan specificering av takmaterial, 

används om man vill  

beräkna takets belastning (flöden och/eller 

föroreningar) separat  

från ett eller flera bostadsområden utan att 

inventera olika  

takmaterial. Använd istället data över specifika 

tak med  

beläggning av visst material om 

föroreningsberäkning från  

specifika tak skall beräknas och om man vet 

vilket materialet är. 

Blandat grönområde 

Ett grönområde med en blandad vegetation av 

både träd (mindre  

skogspartier), ängsmark eller parkmark. 

Torg 
Torgyta utan specifikation av typ av 

verksamhet på torget. 

Grusyta Grusyta utan specificerad användning. 

Parkering 

Separat parkeringsyta som ligger utanför 

bebyggelse, eller som  

behöver räknas separat p.g.a. åtgärder för 

denna yta. Faktorerna  

0-10 i boxen Dagvatten under Koncentration i 

modellen  

Föroreningstransport kan användas för att ange 

en mindre eller  

mer trafikerad parkering, där default 5 ger 

medianvärdet  

(schablonhalten) i databasen. 
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BILAGA 3 DETALJER PÅ ANLÄGGNINGARNAS UTFORMNING 

 

Indata parametrar anläggning innegård 

 

Biofilter 

 

 

Torrdamm 
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Utdata utformning anläggning innegård 

 

Biofilter 

 

 

Torrdamm 
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Indata parametrar anläggning västra uteplatsen 

 

Biofilter 

 

 

 

Utdata utformning anläggning västra uteplatsen 

 

Biofilter 

 


