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PM Dagvattenutredning för Sundbybergs nya
stadskärna

Sammanfattning
Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholms län, från två
till fyra spår, på en 20 km lång del av Mälarbanan. Genom Sundbyberg kommer spåren att
läggas i tunnel. Staden får tillgång till all mark ovanpå tunneln och ansvarar för alla åtgärder
för infrastruktur och iordningställande av mark till en fungerande stadsmiljö. Sundbybergs
stad arbetar för närvarande med flertalet utredningar som underlag i detaljplanearbetet.
Detta är en sammanfattning av den övergripande dagvattenutredningen från Tyréns AB, en
utredning som även omfattar större områden utanför detaljplanearbetet. Den övergripande
dagvattenutredningen finns att läsa som Rapport.
Recipienter för dagvattnet från programområdet är vattenförekomsterna MälarenUlvsundasjön,

Bällstaån

samt

Strömmen

(via

Stockholm

Vatten

och

Avfalls

avloppsreningsverk). Gränsen mellan Bällstaån och Mälaren-Ulvsundasjön går vid bron i
förlängningen av Löfströmsvägen. Delen av Mälaren-Ulvsundasjön som finns inom
Sundbybergs stad kallas Bällstaviken. För att båda recipienterna skall klara uppsatta
miljökvalitetsnormer behöver tillförseln av fosfor minska med 67% för Bällstaån och 10% för
Mälaren-Ulvsundasjön, men även bly, koppar, kadmium och ammoniak påverkar
klassningen och skulle behöva minska.
För privat och allmän platsmark föreslås riktlinjer med en åtgärdsnivå med målet att rena
90 % av årsavrinningen från förorenade ytor som trafikerade vägar. Detta kan åstadkommas
genom filtrerande system så som växtbäddar som fördröjer och renar motsvarande 10 mm
nederbörd. För mindre förorenade ytor som gång- och cykelvägar kan genomsläppligt
material användas för att minska avrinningsvolymen. Ytor för dagvattenhantering kan
reserveras i detaljplan, Plan- och Bygglagen möjliggör dock inte att föreskriva speciella
reningssystem eller en viss funktion. Om en yta är reserverad för en viss användning ökar
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dock sannolikheten att en lösning implementeras, och detta kan till viss del styras i
exploateringsavtalen.
För att inte försämra möjligheterna att uppnå eftersträvade miljökvalitetsnormer
rekommenderar utredningen att detaljerade utredningar för implementering utförs i första
hand för områden där staden har rådighet inom programområdet. Dessa områden är:
•

Växtfilter /regnbäddar för vägavrinning (flera mindre lokala system i gaturummet
inklusive järnvägspromenaden, med en kombinerad total yta om ca 550 m 2),
eventuellt i kombination med gatuträd,
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•

Möjlighet för genomsläppligt material och infiltration inom tunnelkorridoren för att
öka grundvattenbildningen,

•

Underjordiskt dagvattenmagasin med filter vid Båtklubben (markanspråk 47m 2,
rening av dagvatten till Bällstaviken).

Med nämnda åtgärder uppnås lokala förbättringsbehov för att möjliggöra att
miljökvalitetsnormerna uppnås efter exploatering av programområdet. Om en separering av
dagens kombinerade avloppssystem genomförs inom programområdet och en större mängd
dagvatten leds till recipient behövs ytterligare centraliserade reningsåtgärder:
•

Avsättnings- och reningsmagasin vid Lönnen 13/ Ekdungen 1 (markanspråk 20 m2,
rening av dagvatten mot Bällstaån),

•

Avsättnings- och reningsmagasin vid parkering Eken 6/Eken 4 (markanspråk 27
m2, rening av dagvatten mot Bällstaviken),

•

Avsättnings- och reningsmagasin vid Bällstabro (markanspråk 50 m2, rening av
dagvatten mot Bällstaviken),

•

Möjlighet att anlägga flytande våtmarker längs med Bällstaviken / Bällstaån.

Vilken påverkan en separering av det kombinerade ledningsnätet har på lokala recipienter
jämfört med påverkan på reningsverk och slutrecipient bör utredas mer i detalj.
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Bakgrund och syfte
Bakgrund
Denna text är baserad på en större dagvattenutredning ”Dagvattenutredning för
Sundbybergs nya stadskärna” från Tyréns 2018.
Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholms län, från två
till fyra spår, på en 20 km lång del av Mälarbanan. Trafikverket har genom avtal med
Sundbybergs stad (Medfinansieringsavtalet, 2013 och Tillägg till medfinansieringsavtalet,
2017), åtagit sig att förlägga utbyggnaden av Mälarbanan genom Sundbyberg i tunnel. Det
innebär att stora ytor skapas för utveckling av centrala Sundbyberg. Trafikverket ansvarar
för alla åtgärder som krävs för att bygga ut järnvägen från två till fyra spår inklusive
välfungerande stationer. Staden får tillgång till all mark ovanpå tunneln och ansvarar för alla
åtgärder för infrastruktur och iordningställande av mark till en fungerande stadsmiljö.
Planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna godkändes av kommunstyrelsen den 12
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mars 2018. Avsikten med planprogrammet är att ge stöd i detaljplanearbetet i fråga om vissa
strategiska vägval och översiktliga frågor.
Sundbybergs stads arbete med programområdets tre detaljplaner drivs framåt i olika takt,
där den första detaljplanen, följer Trafikverkets planprocess för järnvägsplanen, sträckan
Duvbo-Huvudsta.
Sundbybergs stad arbetar för närvarande med flertalet utredningar som underlag i
detaljplanearbetet. Inom ramen för detaljplanearbetet har Tyréns AB fått uppdraget att
genomföra en övergripande dagvattenutredning för Sundbybergs Nya Stadskärna.
Planprogramområdet för Nya Stadskärnan i Sundbyberg är ca 30 ha och består idag av tät
stadsbebyggelse, vägar, båtuppställningsplats samt industri- och järnvägsområde.
Dagvattenhantering för befintligt järnvägsområde består sannolikt till en stor del av att det
regn som faller över ytan infiltreras direkt på plats, medan viss mängd kan tänkas avledas
via dränledningar. När järnvägen anläggs i tunnel ska en ny stadskärna skapas med nytt
vägnät, bostadsområden och service. Överdäckningen ska etableras med en serie parkrum
som länkas ihop till ett promenadstråk från Sundbybergs torg förbi Marabouparken.
Promenadstråket följer en låglinje i terrängen. Platsen för båtuppläggning invid
Marabouparken ska bli ett nytt parkområde och planeras för ett mer brett användande.
Strandpromenaden längst Bällstaån ska bli mer tillgänglig och Marabouparken hamnar i ett
mer centralt läge1. Ny strukturplan visas i Figur 1.

Figur 1. Strukturplan för Sundbybergs nya stadskärna
Det föreslagna planprogrammet innebär ändrad markanvändning från till exempel industri
till flerfamiljshus. Detta kommer att bidra till en minskad föroreningsbelastning till
Bällstaån och Ulvsundasjön från utredningsområdet. Delar som idag avvattnas via
kombinerat ledningsnät som leds till reningsverk föreslås dock att separeras, och dagvatten
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ledas till främst Ulvsundasjön, vilket skulle kunna öka belastningen på recipienten. Det är
därför viktigt att dagvattenrening beaktas inom programområdet så att förbättringsbehoven
för respektive recipient kan uppnås, vilket är en förutsättning för att miljökvalitetsnormerna
kan nås. Möjligheten för separering utanför planområdet i befintliga områden berörs i den
mer övergripande dagvattenutredningen, och är separat från detaljplanen. Det är dock
viktigt att detaljplanen sparar ytor som möjliggör en eventuell separering av det
kombinerade ledningsnätet för befintliga ytor utanför planområdet.
Arbetet med dagvattenhanteringen i Sundbybergs nya stadskärna samordnas mellan
Sundbybergs stad och VA-huvudmannen Sundbybergs Avfall och Vatten (SAVAB) som äger
allmänna VA-anläggningar och ansvarar för allmänna dagvatten- och avloppsledningar i
Sundbybergs stad.

Syfte
Denna text är baserad på en större dagvattenutredning ”Dagvattenutredning för
Sundbybergs nya stadskärna” från Tyréns 2018, och lyfter fram de delar som berör
planområdet.
Utredningen ska föreslå åtgärder så att dagvattnet som genereras i området och släpps ut i
Bällstaån och Ulvsundasjön är av så god kvalitet att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna
(MKN) kan uppnås.
Utredningen syftar även till att klargöra vilka mängder (belastning i kg/år) av skadliga
ämnen som Sundbybergs stad, VA-huvudman, fastighetsägare ska hålla sig inom.
Då programområdet har mycket begränsade ytor för reningsåtgärder ska utredningen
redovisa under vilka förutsättningar föreslagna åtgärder kan fungera. Driftbehov, ägande,
ansvar och kontrollprogram ska beskrivas översiktligt.

Avgränsningar
Området som dagvattenutredningen omfattar är ca 40 ha och innefattar förutom
programområdet även södra delen av Duvmossen. Västra gränsen sträcker sig mot
Ulvsundavägen, samt en del sträcker sig norrut och innefattar en del av Ursviksvägen,
Starrbäcksgatan och Fredsgatan (Figur 2).
Avgränsningar av innehållet har gjorts enligt följande.
•

Planerade dagvattenåtgärder framtagna under arbete med lokala åtgärdsprogram
har beaktats, men inte vidare utretts i denna rapport.

•

Dagvattenhanteringen på kvartersmark utreds i varje detaljplan. Denna
övergripande dagvattenutredning omfattar utredning av vilka krav som är rimligt
att ställa i detaljplanearbetet.
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•

Översvämningsrisker

redovisas översiktligt,

detaljer

utreds

i

kommande

översvämningsanalys/kartering.

Utredningsområde
Programområde

Figur 2. Utredningsområde och programområde.

Riktlinjer och krav för dagvattenhantering
Sundbybergs stads dagvattenpolicy
Sundbybergs stad har en dagvattenpolicy antagen 2017-02-20. I denna anges bland annat
att Sundbybergs stad ska arbeta för en hållbar dagvattenhantering på kvartersmark såväl
som allmän mark så att värden skapas i stadsmiljön och negativ påverkan på naturen och
människors hälsa minimeras. Dagvattnet ska användas som en resurs i stadsmiljön och ytlig
dagvattenhantering eftersträvas. Vattenflöden ska fördröjas och motsvara avrinning från
naturmark. Staden ska anpassas till ett förändrat klimat och dagvattenhanteringen ska bidra
till en förbättring av recipienternas vattenkvalitet.
Sundbyberg stads dagvattenplan är under framtagande.

Miljökvalitetsnormer för dagvatten
Recipienter för dagvattnet från programområdet är vattenförekomsterna MälarenUlvsundasjön (vattenförekomst SE658229-162450) , Bällstaån (vattenförekomst SE658718161866)

och

Strömmen

(vattenförekomst

SE591920-180800).

Gränsen

mellan
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vattenförekomsterna Bällstaån och Ulvsundasjön går vid bron i förlängningen av
Löfströmsvägen (Figur 3). Delen av Mälaren-Ulvsundasjön som finns inom Sundbybergs
stad kallas Bällstaviken. I östra delen av programområdet finns kombinerat nät och
dagvattnet härifrån går därför till reningsverk.

Figur 3. Gräns mellan Mälaren-Ulvsundasjön och Bällstaån.

Bällstaån
Enligt VISS har Bällstån otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status.
Kvalitetskravet är satt till god ekologisk status till år 2027. Tidsfristen beror på att
nödvändiga åtgärder är tids- och resurskrävande. Vad gäller särskilda förorenande ämnen
överskrids gränsvärdet för ammoniak i vattnet. Kvalitetskrav avseende kemisk status är satt
till god

kemisk status med undantag för vissa ämnen som kvicksilver och

kvicksilverföreningar,

bromerade

difenyletrar

samt

tidsfrist

till

år

2021

för

benso(b)flouranten och benso(g,h,i)perylen. Bällstaån har problem med höga halter
näringsämnen vilket leder till övergödning och syrefattiga förhållanden samt miljögifter.
Betinget för Bällstaån anges i VISS vara 681 kg P/år och en minskning av ammoniakhalten
med 0,71 ug/l1.

Bällstaån, VISS, http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA25576230 hämtad
2018-09-19.
1
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Enligt analys- och scenarioverktyget för övergödning i sötvatten på SMHI:s vatten-webb
klassas ca 83 % av fosforbelastningen i avrinningsområdet som urbant inklusive dagvatten2.
Bällstaån inom Sundbybergs gränser är ca 200 m lång, men delar av kommunen leder sitt
dagvatten till Bällstaån via ledningar som passerar genom områden som tillhör Stockholms
stad. Befintliga verksamhetsytor inom området består av gator, industriområden,
järnvägsområde samt ett mindre grönområde.

Mälaren-Ulvsundasjön
Enligt VISS har Mälaren-Ulvsundasjön måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk
status. Kvalitetskravet är satt till god ekologisk status till år 2021 då nödvändiga åtgärder är
tids- och resurskrävande. För den ekologiska statusen understiger effekten av alla kända
åtgärder förbättringsbehovet för näringsämnen med mer än 25%. Utredning av
påverkanskällor och ytterligare åtgärder behöver göras. Kvalitetskrav avseende kemisk
status är satt till god kemisk status med undantag för vissa ämnen som kvicksilver och
kvicksilverföreningar, bromerade difenyletrar samt tidsfrist till år 2027 för antracen, bly,
blyföreningar och tributyltenn. Ulvsundasjön har problem med höga halter näringsämnen
vilket leder till övergödning och syrefattiga förhållanden, samt miljögifter och förändrade
habitat genom fysisk påverkan. Betinget för fosfor i vattenförekomsten anges i VISS vara
14%3.
Befintliga verksamhetsytor inom avrinningsområdet består av kontor, flerbostadshus,
grönytor, industrier, lokal- och kvartersgator, båtuppställningsytor, båtplatser samt
järnvägsområde. Vattenområdet är ca 630 m långt inom programområdet och strandlinjen
är överbyggd av en kontinuerlig brygga med ca 200 båtplatser8. Sammantaget är dagvattnets
påverkan på statusklassningen främst genom tillförsel av fosfor samt ammoniak.
Ett lokalt åtgärdsprogram är under framtagande för Mälaren-Ulvsundasjön. Detta
åtgärdsprogram tas fram av Sundbyberg, Stockholm samt Solna. De förbättringsbehov som
identifierades var en reduktion med 10 % fosfor, 81 % koppar, 54 % kadmium samt 44 % bly.

Strömmen
Enligt VISS har Strömmen otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus. De beslutade miljökvalitetsnormerna för Strömmen är måttlig ekologisk
status 2027 och god kemisk ytvattenstatus med undantag för vissa kemiska ämnen och med
tidsundantag till 2027 för TBT, bly och antracen.

2

Analys- och scenarioverktyg för övergödning i sötvatten. SUBID 63477. SMHI Vattenwebb

http://vattenweb.smhi.se/scenario/ . Hämtad 2018-08-24.
3

Mälaren-Ulvsundasjön, VISS,

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA42470715 hämtad 2018-05-17.
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Grönytefaktor
Grönytefaktor (GYF) är ett planeringsverktyg som används för att inkludera grönska,
ekosystemtjänster och sociala värden i planering och byggande. Gröna ytor kan även ha en
inverkan på exempelvis buller och omhändertagande av dagvatten. Sundbybergs stad har
sedan 2017-11-01 egna riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark. Syftet med
grönytefaktorn är att garantera att kvartersmark anläggs i enlighet med Sundbybergs stads
ambitioner och riktlinjer för klimatanpassning, dagvattenhantering och grönstruktur.
Grönytefaktorn är kvoten av den ekoeffektiva ytan och tomtarean. I Sundbybergs stad är
minimumfaktorn för GYF för kvartersmark satt till 0,6. GYF ersätter inte andra krav på
kvartersmarkens utformning som t.ex. krav på dagvattenhantering eller lek, utan utgör en
komplettering och ska beaktas vid framtagande av dagvattenlösningar.
Vissa konsekvenser av en hög GYF, så som en minskning av hårdgjorda ytor, är även
fördelaktigt ur ett dagvattenperspektiv. Gröna dagvattenlösningar kan alltså med fördel
användas för att uppfylla GYF, men en hög GYF innebär inte automatiskt att dagvatten tas
om hand på ett hållbart sätt.

Förslag till kravställning för dagvatten
Utredningsområdet omfattar avrinningsområden till två recipienter men i båda fallen är det
fosfor som har störst påverkan på klassningen. Ammoniak påverkar bedömningen för
Bällstaån, men det finns begränsat med data för ammoniak i dagvatten, och att kravställa
detta blir därmed komplicerat. Bly i sediment påverkar även Ulvsundasjöns klassning.
System som effektivt fångar fosfor bör även effektivt fånga partikelbundet bly.
Då de två vattenförekomsterna ligger uppströms/nedströms varandra, påverkar kvalitén i
uppströms vattenförekomst även nedströms vattenförekomst. Det är därför rimligt att de
olika områdena inte har avvikande krav för fastighetsägare, utan en genomförbar och
kostnadseffektiv åtgärdsnivå bör gälla för hela utredningsområdet.
Ett krav som relaterar till ett implementerat system som till exempel åtgärdsnivån i
Stockholms stad är enklare att förstå och implementera jämfört med haltkrav. Uppföljning
utifrån vad som anlagts är även betydligt enklare, och i realiteten så är det oftast detta som
följs upp även där haltkrav ställts, baserat på modellering av anlagt system. Då senare
utredningar har visat att även med en magasinsvolym motsvarande 10mm regn kan mer än
90 % av den årliga avrinningen tas omhand är detta en rimligt och kostnadseffektiv nivå.
Rening bör även fokusera på avrinning från ytor där ansenlig mängd föroreningar rimligen
kan förväntas. Ytor för dagvattenhantering kan reserveras i detaljplan, men det saknas dock
lagstiftning för att föreskriva speciella reningssystem eller en viss funktion. Om en yta är
reserverad för en viss användning ökar dock sannolikheten att en lösning implementeras,
och detta kan till viss del styras i exploateringsavtalen.
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Utifrån resonemang ovan föreslås att Sundbybergs stad har olika riktlinjer för olika
markanvändning.
•

Takyta: behöver generellt inte renas om inerta takmaterial (som tex målad plåt och
tegel) används. Material som koppar och zink ska ej användas. Gröna tak eller
avledning mot grönytor uppmuntras för att minska avrinningsvolymer och flöden,
samt som en del i en strategi att uppnå GYF. Gröna tak kan öka halterna av
näringsämnen om de gödslas.

•

Trafikerad yta (inklusive parkeringsplatser) /kommersiella områden: minst 90 %
av den årliga avrinningsvolymen renas i anläggning med magasinvolym
motsvarande 10mm regn över den reducerade arean med efterföljande filter
(växtfilter / regnbädd, eller där detta inte är möjligt andra typer av dagvattenfilter).
Vid utformning av dagvattenanläggning ska fokus ligga på att rena näringsämnen,
och filteranläggningar får därför inte innehålla betydande mängder av dessa ämnen.
I befintliga områden är det inte alltid möjligt att rena 90 % på grund av platsbrist
för reningsanläggning, vilket måste beaktas vid implementering av riktlinjerna.

•

Yta med gångtrafik / gårdsmark: minskad avrinningskoefficient. Detta kan uppnås
genom användande av genomsläppliga material som exempelvis grus och
genomsläpplig asfalt. Där detta inte är möjligt kan hårdgjorda ytor avleda sitt
dagvatten mot grönytor för infiltration.

•

Bjälklag på innergård: avrinning leds mot gröna ytor för rening och fördröjning.

En metod för utvärdering av resultatet av vald kravställning bör tas fram så att effekten kan
utvärderas. Förslagsvis tillsätts en arbetsgrupp med dagvattenstrateg och tjänstemän från
staden och SAVAB med ansvar att följa upp områden där åtgärder utförts. Då Sundbybergs
stadskärna redan idag är mycket tätbebyggd finns risk för att behovet av rening inte uppnås.
Andra lösningar behöver då tas fram, förslag listas nedan.
•

Öka kapacitet i de så kallade ”end of pipe” -anläggningarna (rening i ledningsslut,
innan utsläpp till recipient).

•

Identifiera och prioritera de gator med hög trafikbelastning för fokuserade
reningsinsatser, till exempel att systematiskt städa de gator som är högt trafikerade
och avvattnas till recipient för att minska andelen föroreningar i dagvattnet.

Sundbybergs stad ska beakta framtida riktvärden för dagvatten och informera om dessa till
byggherrar och fastighetsägare. Sundbybergs egna krav rekommenderas dock vara det enda
aktörer ska förhålla sig till. Det saknas i nuläget lagstiftning för kravställning på dagvatten.
Exploateringsavtal kan användas som ett verktyg för att säkerställa att stadens krav följs.
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Platsspecifika förutsättningar
Markförhållanden
Utredningsområdet utgörs till största del av områden med berg i dagen och områden med
fyllnadsmassor. En liten andel i väster och sydväst utgörs av postglacial lera eller gyttjelera
(Figur 4).

Berg
Lera
Fyllning
Ungefärligt utredningsområde

Figur 4 Jordartskarta, SGU4

Sättningsskador/skredrisk
Det förekommer sättningar i marken på grund av låg grundvattennivå söder om den
planerade järnvägstunneln5.

Markföroreningar
I närområdet finns en stor andel potentiellt förorenade områden varav de flesta inte är
riskklassade, men två är klassade som en stor risk (Figur 5). En av dessa är belägen på eller
invid fastigheten Lönnen 13 i västra delen av utredningsområdet, den andra är belägen vid
båtuppläggningsplatsen söder om Marabouparken.
SGU:s kartvisare jordarter 1:25000 - 1:100000. https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisarejordarter-25-100.html. Hämtad 2018-06-14.
5
Förstudie Sundbybergs nya stadskärna. Projekteringsmöte nr 4. 2018-05-02.
4

SID 13 /38
2019-06-19

Figur 5. Potentiellt förorenade områden6. Ungefärligt utredningsområde markerat.

Befintlig avvattning
Sundbybergs stad har i nuläget både separata dagvattenledningar och kombinerade
dagvatten och VA-ledningar, och en stor del av programområdet omfattas av kombinerade
ledningar. Det innebär att dagvatten blandas med spillvatten, för att sedan ledas och pumpas
vidare till Stockholm Vatten och Avfalls reningsverk. Efter rening leds vattnet till Saltsjön
(Strömmen). Figur 6 visar utredningsområdets placering i relation till de större
avrinningsområdena, en större karta återfinns i Rapport Dagvattenutredning för
Sundbybergs nya stadskärna.
I tekniska förstudien för Sundbybergs nya stadskärna utreds möjligheter till att separera
systemet,

ledningsdimensioner,

möjlighet

till

bräddavlopp

samt

platsbrist

i

ledningsstråken7. Målet är att på sikt leda största delen av områdets dagvatten till MälarenUlvsundasjön/Bällstaviken. Planerade reningsåtgärder inom programområdet bör därför
utformas så att de kan utökas i framtiden när ledningsnätet separeras.
Åtgärder för att separera de idag kombinerade ledningarna kan innebära krav på en
anmälan, tillstånd eller dispens enligt miljöbalken. Separeringen från områden utanför

Länskartan Stockholms län, Länsstyrelsen Stockholm. http://extwebbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/ Hämtad 2018-05-09.
7
Projekteringsmöte 4 Förstudie Sundbybergs nya stadskärna
6
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programområdet diskuteras och utreds i den större dagvattenutredningen för centrala
Sundbyberg (Tyréns, 2018)

D 2 utlopp från
Marabouparken

D 1 (2 ledningar)

Privata
dagvattenutlopp
mellan
Marabouparken och
D3

D4
D3

Figur 6. Befintliga tekniska avrinningsområden och utlopp Sundbybergs stad. Större karta i Rapport
dagvattenutredning.

Utlopp och bräddningspunkter är belägna längs med Bällståns/Bällstavikens strand. En
bräddningspunkt är belägen i Landsvägen Bällstabro där tvärbanan går (D 4). Baserat på
modellering antas bräddning från det kombinerade nätet till Bällstaviken förekomma vid
denna punkt. Dagvattenledningar ansluter till det kombinerade nätet ca 50 m öster om
bräddpunkten. En dagvattenledning passerar under ett hus norr om Bällstabro (D 3, norra
delen av fastighet Eken 11), utloppet ligger under slamlagret i Bällstaån8.
Det finns inga uppgifter på hur befintligt järnvägsområde avvattnas i nuläge9, men sannolikt
infiltreras en stor del av vattnet inom spårområdet.

8
9

Information från Niklas Pettersson på projekteringsmöte 4 Teknisk förstudie.
Information från Niklas Pettersson på projekteringsmöte 4 Teknisk förstudie.
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Ambitionen är att i framtiden kunna avleda dagvatten från så stora ytor så möjligt inom
programområdet till Bällstaviken. Kombinerat nät ska där så är möjligt separeras i dag- och
spillvattenledningar10.

Översvämningsrisk
Sundbybergs stad tog 2016 fram en skyfallskartering över staden (Figur 7). Utifrån
karteringen

kan

det

Bällstaån/Bällstaviken

observeras
i

söder.

att

det

Även

finns

en

områden

översvämningsrisk
närmast

närmast

järnvägen

är

översvämningsdrabbade.

Figur 7 Skyfallskartering, Sundbybergs stad 2016.

Områdesbeskrivning och markanvändning
En övergripande bild av utredningsområdet för nuläget, uppdelat per avrinningsområde och
recipient presenteras i Figur 8. I figur 9 visas motsvarande figur efter nyexploatering. Mer
detaljerade figurer återfinns i Rapport Dagvattenutredning för Sundbybergs nya stadskärna.

10

Planprogram för Sundbybergs nya stadskärna. Sundbybergs stad. Godkänt 2018 -03-12.

SID 16 /38
2019-06-19

Markanvändning, uppdelat per avrinningsområde, har beräknats baserat på kartor,
flygfoton samt planer för ny exploatering. För varje avrinningsområde har beräkningar
gjorts för:
•

Nuvarande situation

•

Efter nyexploatering av utredningsområdet

•

Efter nyexploatering av området och separering av dagvattennät inom
utredningsområdet,

Övergripande storlek av avrinningsområde per utsläppspunkt visas i tabell 1. Mer detaljerad
information om markanvändning presenteras i Rapport dagvattenutredning för
Sundbybergs nya stadskärna.
Tabell 1. Avrinningsområde inom utredningsområdet per utrett scenario per utsläppspunkt. Observera att
ytorna som går till respektive utsläppspunkt i vissa fall ändras i och med exploatering och separering.
Storlek (ha)
D1
Nuläge
Efter nyexploatering
Efter nyexploatering
D2
Nuläge
Efter nyexploatering
Efter nyexploatering
D3
Nuläge
Efter nyexploatering
Efter nyexploatering
D4
Nuläge
Efter nyexploatering
Efter nyexploatering

och separering av ledningsnät

10,4
6,2
6,2

och separering av ledningsnät

2,5
7,7
16,3

och separering av ledningsnät

9,6
9,6
9,6

och separering av ledningsnät

0,17
0,17
9,0
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Figur 8. Markanvändning före nyexploatering. Figur finns även i Rapport Dagvattenutredning.
Område som byter
recipient från Bällstaån
till Bällstaviken/
Ulvsundasjön efter
exploatering.

Figur 9. Markanvändning efter nyexploatering. Figur finns även i Rapport Dagvattenutredning.
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Metod och indata
Föroreningsberäkningar
Vid beräkningar av dagvattnets föroreningsinnehåll för nuvarande situation har följande
schablonhalter använts: Industri, parkmark, skog, banvall, centrumområde, flerfamiljshus,
parkering, väg 5 och väg 6.
För planerad bebyggelse har följande schablonhalter använts: Industri, parkmark, skog,
torg, centrumområde, flerfamiljshus, parkering, väg 4, väg 6 och väg 7.
Schablonhalter utgörs av årsmedelhalter samt avrinningskoefficient för angiven
markanvändning.
I rapporten redovisas föroreningshalt (μg/l) och föroreningsbelastning (kg/år) för hela
planområdet. Följande föroreningar har beräknats: fosfor, kväve, bly, koppar, zink,
kadmium, krom, nickel, kvicksilver, suspenderad substans, opolära alifatiska kolväten (olja).
För samtliga ämnen redovisas totalhalter.
Översiktlig StormTac-modellering har gjorts för att beräkna föroreningsmängder i nuläget
samt efter nyexploatering utan samt med dagvattenåtgärder. Beräkningar har även utförts
för ett framtida scenario där nyexploatering skett samt att delar av det kombinerade
ledningsnätet har separerats och en ökad dagvattenmängd därmed leds direkt till
Bällstaviken istället för att ledas till reningsverk. Beräkningarna omfattar endast
utredningsområdet.

Resultat
Föroreningsberäkningar
I tabell 2 redovisas föroreningsberäkningar före och efter nyexploatering utan rening och
separering.
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Tabell 2 Föroreningsberäkningar Bällstaån och Bällstaviken-Ulvsundasjön
P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Oil

kg/år
Avrinningsområde mot Bällstaån
Nuläge

7

58

0,69

1,1

6,2

0,031

0,34

0,4

0,0019

2600

54

Efter expl

4,4

34

0,39

0,66

3,4

0,018

0,21

0,24

0,0012

1600

31

Skillnad
-37%
-41%
-43%
-40%
-45%
efter
expl
Avrinningsområde mot Bällstaviken / Ulvsundasjön

-42%

-38%

-40%

-37%

-38%

-43%

Nuläge

12,7

96,2

0,91

1,34

6,99

0,041

0,37

0,479

0,0033

4500

65,8

Efter
expl
Skillnad
efter expl

14,69

119,3

0,849

1,671

6,19

0,0364

0,562

0,4991

0,002999

4510

50,2

16%

24%

-7%

25%

-10%

-12%

52%

7%

-8%

0%

-24%

Som visas i tabell 2 kommer föroreningsmängden till Bällstaån att minska något, som ett
resultat av ändrad markanvändning samt att delar av befintligt avrinningsområde kommer
ledas till Bällstaviken efter nyexploatering.
Utan

reningsåtgärder

ökar

föroreningsmängden

mot

Bällstaviken

något

efter

nyexploatering, och reningsåtgärder krävs därmed för samtliga avriningsområden. Vid
bostadsbyggande kommer eventuell förorenad mark saneras vilket innebär en viss
miljövinst.

Omhändertagande av dagvatten efter nyexploatering
Programområdet har mycket begränsade ytor för reningsåtgärder. Om en betydande del av
avrinningsområdet som idag går till kombinerat nät leds om och därmed belastar
recipienterna

ytterligare

kommer

detta

att

kräva

ytterligare

åtgärder

för

att

förbättringsbehoven skall kunna tillgodoses. Åtgärder presenteras både för alternativet med
endast nyexploatering samt för nyexploatering med separering av kombinerat nät inom
utredningsområdet.

Förslag reningsanläggningar
Nedan redogörs för förslag på typ

av dagvattenanläggning som föreslås för

utredningsområdet. Lämpliga platser för respektive anläggningstyp presenteras i
efterföljande del. Övergripande dimensionering presenteras i efterföljande kapitel om
föroreningsberäkningar

SID 20 /38
2019-06-19

Regnbäddar
En regnbädd är en nedsänkt växtbädd som avser att filtrera och rena dagvatten med för
ändamålet lämplig växtjord / sand. Regnbäddar anläggs med fördel i direkt anslutning till
avrinningsområdet, till exempel vägar eller andra hårdgjorda ytor. Exempel på växtfilter /
regnbäddar i gatumiljö visas i figur 10 och figur 11.

Figur 10. Tvärsnitt av växtfilter / regnbädd i gatumiljö.

Figur 11. Planvy av växtfilter / regnbädd i gatumiljö.

Träd i skelettjord, med eller utan regnbädd
Huvudsyftet med skelettjord är att träd i stadsmiljö ska må bra, men det kan även ge en viss
fördröjning och rening av dagvatten. För att en skelettjord ska fungera optimalt för båda
syftena bör den kombineras med en dagvattenreningsanläggning som exempelvis en
regnbädd. Detta på grund av att en regnbädd är lättare att underhålla och ta bort fångade
föroreningar, jämfört med om förorenat dagvatten leds direkt ner i skelettjord. En
principskiss för en regnbädd ansluten till träd i skelettjord visas i figur 12.
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Regnbädd tar emot
dagvatten från gator

Renat dagvatten leds
till skelettjord

Gatuträd i skelettjord

Figur 12. Principskiss regnbädd och träd i skelettjord.

Biokol används ofta i skelettjord och planteringar för att ytterligare förbättra förutsättningar
för träd och växter. Under förutsättning att det underhålls och ofta byts ut kan biokol även i
viss utsträckning rena dagvatten11, men hur genomförbart detta är i en etablerad skelettjord
är oklart. Näringsberikat biokol kan även läcka kväve och fosfor vilket är oförenligt med krav
på lägre mängder kväve och fosfor till recipient.
Skelettjordar kan användas vid plantering av träd på bjälklag, då de skapar goda
förutsättningar för träd i en hårdgjord stadsmiljö. Den ökade last som ett träd kan medföra
måste beaktas. Exempel på träd i skelettjord på bjälklag visas i figur 13.

11

Biokol i växtbäddar. Stockholms stad. Uppdaterad 18-03-23.

http://www.stockholm.se/KulturFritid/Park-och-natur/Trad/Biokol/ Hämtad 18-07-11.
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Växtskikt

Substrat/växtbädd

Bevattningssystem,
dräneringslager och avvattning

Geotextil, rotspärr,
tätskikt och bjälklag

Figur 13. Förslag på utformning av överbyggnad på bjälklag med indelning av de olika lagren12.

Underjordiskt magasin med filter
Underjordiska avsättnings- eller fördröjningsmagasin med filtreringssteg kan anläggas där
det finns ont om plats eller där andra öppna lösningar inte är lämpliga. Systemen renar till
största delen partikelbundna föroreningar men beroende på filtermaterial kan även viss del
löst fraktion fångas. Se figur 14 för exempel på en sådan lösning, med en avsevärd
filtreringskapacitet (denna specifika produkt finns dock för tillfället inte tillgänglig i
Sverige).

12

Grönatakhandboken. Växtbädd och vegetation. Vinnova. 2017-03-07.

SID 23 /38
2019-06-19

Figur 14. Byggnation av ett underjordiskt magasin, exempel på lösning för fastigheten Eken6/Eken 4.(bild
hämtad från https://www.conteches.com/Stormwater-Management/Treatment/Stormwater-ManagementStormFilter)

Flytande våtmark längs med Bällstaviken
Flytande våtmarker är flytande konstgjorda öar med en plaststomme där växter planteras.
Rötterna hänger ner ca 75 cm i vattnet och bidrar till att bromsa vattenflödet samt påskyndar
sedimenteringen. Växterna kan även ta upp lösta näringsämnen från vattnet, och att ha
flytande våtmarker i dammar har visat sig förbättra deras reningsfunktion, även
metallavskiljningen kan höjas. Dock är dessa studier inte gjorda i svenska förhållanden29.
I samband med renovering av bryggor finns möjlighet att anlägga till exempel
skärmbassänger eller dagvattenmagasin under bryggorna. Med jämna mellanrum skulle de
täckta bryggorna kunna ersättas av sektioner med flytande våtmarker i bassängerna, vilket
kan bidra till en ökad ekologisk aktivitet i området. Detta kan eventuellt kombineras med en
återställning av strandlinjen som idag är kraftigt modifierad, då även detta skulle kunna ge
en förbättring av klassningen13. Placeringen skulle bli viktig ur underhållssynpunkt då
slamtömningsbil måste kunna ta sig fram till anläggningen för underhåll. Alternativt kan
flytande våtmarker anläggas i kombination med andra reningsanläggningar så som
avsättnings-

och

filtreringsmagasin,

vilket

då

minskar

behovet

av

frekvent

sedimentationstömning vid våtmarken. En möjlighet är även att använda sig av en
Förslag till lokalt åtgärdsprogram för Mälaren-Ulvsundasjön. 2017-07-07. Sweco för
Miljöförvaltningen Stockholms stad.
13

SID 24 /38
2019-06-19

slamsugningsbåt. Växter som tål delvis eller hel beskuggning skulle behöva användas för
denna lösning. Ytorna under bryggor räknas också som svämområde/svämplan och
ändringar i dessa utgör en påverkan på recipientens hydromorfologi. Anläggningar måste
även kunna motstå höga flöden i Bällstaån utan att fångade föroreningar frigörs.

Områden för dagvattenhantering
Ett antal områden har identifierats som möjliga områden för dagvattenhantering inom
utredningsområdet. Dessa visas övergripande i figur 15. I de fall staden inte har rådighet över
marken kommer det krävas fördjupad utredning, dialog och avtal innan en dagvattenlösning
kan implementeras.

G: Lönnen 13/
Ekdungen 1

B: Överdäckningen/
järnvägspromenaden

E: Löfströms allé

A: Marabouparken &
båtuppläggningsplats

D: Del av
Eken 11

H: Anläggning invid
Bällstaviken

F: Parkering
del av Eken 6

C: Del av
Hamnen 8

Figur 15. Översikt över anläggningar och placering.

A: Marabouparken och Båtuppläggningsplatsen
Marabouparkens nuvarande utformning har ett högt värde enligt planprogrammet och ska
bibehållas. Därmed finns inte plats för omfattande ytliga dagvattenanläggningar i parken.
Dagvattennätet i området kommer att göras om, enligt information från SAVAB, och en
större del av de nyexploaterade områdena kommer att ledas mot Bällstaviken i området.
Båtuppläggningsplatsen invid Marabouparken kommer att göras om till parkområde
lämplig för många olika aktiviteter. Parkytan kommer även vara lämplig att använda för
dagvattenåtgärder, och ett underjordiskt avsättnings- och filtreringsmagasin föreslås. Detta
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skulle kunna kombineras med en mindre flytande våtmark längs med Bällstaviken som ett
komplement vilket möjliggör infångande av viss del lösta näringsämnen och metaller.

B: Överdäckningen/Järnvägspromenaden
Då järnvägen ska överdäckas planeras på tunnellocket en serie parkrum med ca 1 km lång
promenad från Sundbybergs torg förbi Marabouparken. Vissa sträckor blir hårdgjorda,
andra med gröna partier, beroende på tunneltakets förutsättningar. Träd placeras där det
finns utrymme för djupare växtbäddar (figur 16). Då järnvägsområdet i nuläget sannolikt
infiltrerar en del vatten är det lämpligt att ta omhand dagvattnet inom området även efter
överdäckningen.

MÖJLIGT DJUP TILL TUNNELTAK
≥ 1,3 M
0,9 – 1,3 M
0,6 – 0,9 M
0,3 – 0,6 M*
*oklart förhållande mellan
projekterad marknivå och
tunneltaket

Figur 16. Möjligt djup till tunneltak på överdäckningen. Bild hämtad från Teknisk förstudie
Landskapsarkitektur Sundbybergs nya stadskärna, granskningshandling 2018-07-13.

Överdäckningsområdet är till större delen lämplig för rening av dagvatten, men beroende på
förutsättningarna är det inte säkert att alla området är lämpliga för fördröjning av dagvatten
på grund av den högre belastningen detta kan medför på tunnelkonstruktionen. Om den
ökade

lasten

från

dagvatten

tas

med

vid

beräkningar

för

projektering

av

tunnelöverdäckningen kan även fördröjning anläggas, där höjdsättningen tillåter.
Rening föreslås främst ske i regnbäddar och andra liknande gröna lösningar som förses med
dräneringslager, utformade för att fungera på bjälklag (figur 13). För hårdgjorda ytor med
ingen eller begränsad fordonstrafik är genomsläpplig ytbeläggning en lösning som kan
användas, dock är det rekommenderat att detta endast anläggs för ytor utan tillrinnande
vatten från omgivningen. Detta på grund av att tillrinnande vatten riskerar att föra med sig
en ökad sedimentbelastning som kan sätta igen den genomsläppliga ytan, och infiltration
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bör generellt begränsas till regn som faller direkt på ytan. På överdäckningens östra del finns
områden där denna lösning är tillämpbar. Kostnader för underhåll av dessa genomsläppliga
ytor behöver beaktas. Kravet för hårdgjorda ytor bör vara att 90% av årsavrinningen skall
omhändertas och renas. Detta kommer kräva att ca 3-6% av den hårdgjorda ytan avsätts till
ytor lämpliga för dagvattenhantering.

C: Landsvägen/Bällstabro del av Hamnen 8
Vid Landsvägen/Bällsta bro leds idag en mindre del av vägens dagvatten till Bällstaviken.
Vid en eventuell separering av det kombinerade spillvattennätet skulle en betydande del
dagvatten ledas till Bällstaviken i närområdet. Ett underjordiskt filtreringsmagasin
(fördröjningsmagasin med ett filtreringssteg) innan utlopp är en möjlig lösning, även om det
finns dåligt med utrymme vilket försvårar både anläggandet och framtida underhåll. Om ett
avtal kan nås med markägare och andra intressenter skulle det dock vara möjligt att nyttja
en del av området under Bällsta bro för ett mindre avsättningsmagasin, se figur 17.

Figur 17. Område under Bällsta bro där ett mindre sedimentering/filtreringssystem skulle kunna anläggas.

D: Markområde norr om Bällsta bro, del av Eken 11
Marken direkt norr om Bällsta bros fäste är även en möjlig plats för ett magasin och/eller en
större regnbädd. Marken tillhör idag en bostadsrättsförening. Kommunen har planer på att
förbättra miljön längs med Bällstaviken längs denna sträckning vilket ger ett tillfälle att även
se över möjligheter till dagvattenrening på platsen.
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E: Löfströms allé
Den befintliga detaljplanen i området har inte krav på dagvattenhantering. När nya
Löfströms allé anläggs bör så stor del av vägen som möjligt anläggas med regnbäddar. Det
bedöms i nuläget inte som genomförbart att regnbäddar anläggs längs med hela sträckan på
grund av befintliga ledningar, och riktlinjen att motsvarande 90 % av årsavrinningen tas
omhand och renas i regnbäddar är sannolikt inte genomförbart. Dagvatten från området kan
därför komma att behöva renas i en centraliserad reningsanläggning nedströms.

F: Ågatan alternativt del av Eken 4
En befintlig dagvattenledning går idag under byggnad på Ågatan 1514. Ledningen passerar
parkeringen vid Eken 6/Eken 4 och ledningarna ligger relativt grunt. Ett alternativ är att dra
om ledningar för dagvatten och spill norr om parkeringen, längs med Ågatan, och då anlägga
ett avsättnings- och filtreringsmagasin inom gaturummet. Konflikter med andra
ledningsslag är dock vanligt inom gaturum så detta måste i sådana fall undersökas tidigt.
Om ett avtal kan nås med markägaren är ett annat alternativ att anlägga en
reningsanläggning under parkering som är en del av fastigheten Eken 6/Eken 4. Om
parkeringsytan kommer att bebyggas15 är det enda alternativet ett underjordiskt magasin.

G: Lönnen 13/ Ekdungen 1
Område ligger mellan järnvägsgatan och järnvägen i västra Sundbyberg med
fastighetsbeteckning Ekdungen 1 och Lönnen 13. Dessa fastigheter kommer att vara en plats
där många aktörer ska samsas. Här planeras bland annat parkeringshus och sopsugscentral
samt teknikfunktioner för Trafikverket. Ytan på fastigheterna kommer att vara lättåtkomlig
vilket gör platsen mycket bra för en dagvattenanläggning. Här kan ett underjordiskt magasin
med filter anläggas, som eventuellt även skulle kunna rena större partiklar och
partikelbundna föroreningar från ett större avrinningsområde uppströms. Detta behöver
dock förhandlas med andra aktörer på platsen. I området finns en markförorening klassad
som stor risk, vilket måste beaktas vid anläggande av reningsanläggning.

H: Anläggningar vid Bällstaviken/ Ulvsundasjön
Anläggningar i vattenförekomst, s.k. end of pipe-lösningar till exempel skärmbassängar har
diskuterats. Genom att bygga flytväggar utanför ett dagvattenutlopp i en recipient skapas en
bassäng som fungerar som ett sedimenteringsmagasin. Fördelen med dessa är att de inte tar
mark i anspråk, och marktillgången är en utmaning i detta fall. Dock renar skärmbassänger
endast partikelbundna föroreningar och kräver genomtänkt sedimenthantering/tömning för

14
15

Information från Niklas Pettersson på projekteringsmöte 4 Teknisk förstudie .
Avstämningsmöte med Sundbybergs stad och SAVAB 2018-06-13.
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att upprätthålla funktionen16. Det finns inga vetenskapliga studier som specifikt undersöker
skärmbassängens reningsförmåga17.
Flytande våtmarker är dock ett möjligt alternativ i kombination med uppströms
reningsanläggningar som fångar sediment och större partiklar. I ett sådant fall kompletterar
våtmarkens förmåga att ta upp vissa delar löst fraktion dessa anläggningar, och skulle kunna
kompensera för en eventuell ökning av kvävemängden från avrinningsområdet. Detta är
sannolikt ett bättre alternativ sett från perspektivet att förbättra vattenkvalitén i recipienten,
då kväve som tas upp av växterna inte är beroende av källan men medför en direkt minskning
i recipienten. Att uppskatta effekten av flytande våtmarker är dock svårt, men baserat på en
studie från USA kan ett system tänkas rena ca 0,04g/dag/m 2 (genom sedimentering samt
upptag av växter18). Baserat på en begränsad växtsäsong och begränsade ytor som kan göras
tillgängliga kan flytande våtmarker sannolikt bidra till en minskning av kväve och andra
föroreningar i recipienten.

Infiltrering för att upprätthålla grundvattennivåer
Då anläggandet av tågtunneln kommer att påverka grundvattenflödet i området kan
kompensationsinfiltrering vara en lösning. Det finns därmed goda möjligheter att utnyttja
renat dagvatten för detta, och då använda dagvattnet som en resurs. Detta förutsätter att
kvalitén på renat dagvatten kan säkerställas för att inte påverka infiltrationssystemen
negativt, men är generellt förenligt med principer för hållbar vattenhantering. Om en sådan
lösning blir aktuell regleras detta i ett avtal mellan Sundbybergs stad och Trafikverket.
Då det finns mycket förorenad mark i utredningsområdet bör infiltration inte uppmuntras i
sådana områden. Om det föreligger en risk att marken är förorenad bör istället
reningssystem anläggas med tätskikt så att renat dagvatten leds tillbaka till
ledningssystemet.

Beräknad föroreningshalt och belastning efter rening
Beräkningar av föreslagna reningsanläggningar har modellerats i Stormtac, se Rapport
dagvattenutredning för kompletta resultatfiler. Nya flerfamiljshusområden förutsätts rena
sitt eget dagvatten inom fastigheten. Detta har modellerats som ”Flerfamiljshus med
växtbäddar med LOD i kvarter” men med en ökad avrinningskoefficient för att simulera att

Skärmbassänger, Stockholm Vatten och Avfall.
http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/skarmbassang_h.pdf
16

Godecke Blecken. 2016. Svenskt Vatten. Kunskapssammanställning Dagvattenrening. Rapport
2016-05.
17

http://www.svensktvatten.se/contentassets/979b8e35d47147ff87ef80a1a3c0b999/svurapport_2016-05.pdf

McAndrew et al (2016) Nitrogen and Sediment Capture of a Floating Treatment Wetland on an
Urban Stormwater Retention Pond—The Case of the Rain Project,
https://pdfs.semanticscholar.org/c1ae/86ec437981dcd581bdad12f128b5b376a001.pdf, hämtat
2018-06-24
18
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tak inte alltid leds till grönytor. Vidare har vägar antagits rena motsvarande 90 % av
årsavrinningen i regnbäddar eller liknande.

Avrinningsområde mot Bällstaån
För avrinningsområdet inom utredningsområdet som leder sitt dagvatten till Bällstaån har
endast scenarion före och efter nyexploatering modellerats. Detta då området idag inte har
kombinerat ledningsnät.
Förutom att nya flerfamiljshusområden förutsätts rena sitt eget dagvatten inom fastigheten
i enlighet med kapitel Fel! Hittar inte referenskälla., har ett centralt avsättnings- och
filtreringsmagasin med en total volym på 28 m3 modellerats. Magasinet tar endast emot
avrinning från det lokala avrinningsområdet. Resultatet av modelleringen visas i tabell 3.
Placering av reningsanläggningar visas i Figur 18.
Tabell 3. Föroreningsmängder (kg/år) och reningseffekt för avrinningsområde till Bällstaån

Nuläge
Efter
nyexploatering
Efter
nyexploatering
med rening
Förändring
efter
nyexploatering
Förändring
efter
nyexploatering
med rening

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Olja

7

58

0,69

1,1

6,2

0,031

0,34

0,4

0,0019

2600

54

4,4

34

0,39

0,66

3,4

0,018

0,21

0,24

0,0012

1600

31

2,1

30

0,051 0,19

0,73

0,0039 0,049

0,088

0,00065

170

4,5

-37%

-41%

-43%

-40%

-45%

-42%

-38%

-40%

-37%

-38%

-43%

-70%

-48%

-93%

-83%

-88%

-87%

-86%

-78%

-66%

-93%

-92%

Som visas i tabell 3, så kommer fosformängden till Bällstaån minska med 37% efter
nyexploatering och med 70% efter nyexploatering med rening. Detta innebär att
förbättringsbehovet för fosformängd för att uppnå miljökvalitetsnormen (minskning med
67% P) kommer att mötas med föreslagna reningsåtgärder (flerfamiljshusområden renar sitt
eget dagvatten och ett centralt avsättnings- och filtreringsmagasin anläggs). Storlek samt
reningseffekt för modellerat reningssystem visas i tabell 4.
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Tabell 4. Information om modellerat centralt reningssystem, avrinningsområde Bällstaån
Avsättningsmagasin
D1

1.1

Ungefärlig reningsvolym (m3)

28

Ungefärligt ytanspråk (m2)

20

Anslutet avrinningsområde (ha)
Renade föroreningar (kg/år)

6,2

P

2

N

3

Pb

0,32

Cu

0,43

Zn

2,57

Cd

0,013

Cr

0,14

Ni

0,13

Hg

0,00055

SS

1330

Oil

25,5

AVRINNNING MOT BÄLLSTAVIKEN / ULVSUNDASJÖN

Avrinningsområdet inom utredningsområdet som leder sitt dagvatten till Bällstaviken /
Ulvsundasjön består av tre större avrinningsområden och ett mindre. Delar av det naturliga
avrinningsområdet avvattnas genom kombinerat ledningsnät, och en framtida separering
har även modellerats.
För scenariot ”Efter nyexploatering med rening” har endast LOD på nya fastigheter samt
regnbäddar för gator modellerats. Då många gator är befintliga och större system då kan
vara svåra att anlägga har regnbäddarna modellerats med en magasinsvolym motsvarande
5 mm avrinning, det vill säga hälften av vad som anges i föreslagna riktlinjer.
För scenariot ”Efter nyexploatering med rening + separering av kombinerat nät” har även
ett avsättningsmagasin på totalt 140 m3 samt en flytande våtmark på 250m2 modellerats för
dagvattenutlopp D2, ett avsättningsmagasin på totalt 40 m3 samt en flytande våtmark på
70m2 modellerats för dagvattenutlopp D3, samt ett avsättningsmagasin på totalt 76 m3 för
dagvattenutlopp D4.
Resultatet från modelleringen visas i tabell 5.
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Tabell 5. Föroreningsmängder (kg/år) och reningseffekt för avrinningsområde till Bällstaviken/Ulvsundasjön
P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Olja

Nuläge

12,69

96,20

0,91

1,34

6,89

0,04

0,37

0,47

0,00

4500

65,80

Efter nyexpl
Efter
nyexpl
med
rening
Efter
nyexpl
med
rening + separering
av kombinerat nät
inom
utredningsområdet
Förändring
efter
nyexpl
Förändring
efter
nyexpl med rening
Förändring
efter
nyexpl med rening +
separering
av
kombinerat nät inom
utredningsområdet

14,69

119,30 0,85

1,67

6,19

0,04

0,56

0,50

0,00

4510

50,20

11,23

102,53 0,60

1,20

4,17

0,03

0,40

0,37

0,00

3048

36,60

10,87

159,90 0,31

0,61

2,31

0,02

0,20

0,33

0,00

1328

38,40

16%

24%

-7%

25%

-10%

-12%

52%

7%

-8%

0%

-24%

-11%

7%

-34%

-11%

-40%

-37%

7%

-21%

-24%

-32%

-44%

-14%

66%

-66%

-55%

-66%

-59%

-47%

-30%

-4%

-70%

-42%

Som visas i Tabell 5 så möts inte förbättringsbehovet på 14 % minskning av fosfor med endast
lokala reningsåtgärder (scenario Förändring efter nyexploatering med rening, rening på
kvartersmark samt rening av gator) vilket ger en minskning av 11 %. Ytterligare
reningsåtgärder än de som modellerats krävs därmed. Detta kan vara i form av en ökad andel
regnbäddar i anslutning till vägar, eller centraliserade system så som att tidigt anlägga ett
avsättningsmagasin vid Båtklubben (utsläppspunkt D2).
För scenarier där områden som idag har kombinerade ledningsnät separerar dagvattnet till
eget system krävs centraliserade reningsanläggningar vid utsläppspunkterna (scenario
Förändring efter nyexpl med rening + separering av kombinerat nät inom
utredningsområdet). Med föreslagna åtgärder kommer fosfortillförseln per år minska med
14% efter nyexploatering med rening och separering av kombinerat nät inom
utredningsområdet. Förbättringsbehovet för att uppnå miljökvalitetsnormen uppnås alltså.
De anläggningar som krävs för att få denna minskning av fosfortillförseln vid en separering
av kombinerat nät inom programområdet är tre centraliserade avsättnings- och
filtreringsmagasin, 2 regnbäddar samt 2 flytande våtmarker, se tabell 6 för storlek samt
reningseffekt av respektive anläggning.
Detaljer för modellerat reningssystem visas i tabell 6. Anläggningarnas placering visas i figur
18.
Tabell 6. Information om modellerade centrala reningssystem, avrinningsområde Bällstaviken/Ulvsundasjön.
Regnbäddar,
utsläppspunkt D2

Regnbäddar,
utsläppspunkt D3

Avsättningsmagasin,
utsläppspunkt D3

Flytande
våtmark,
utsläppspunkt D3

Avsättningsmagasin,
utsläppspunkt D4

Avsättningsmagasin,
utsläppspunkt D2

Flytande
våtmark
utsläppspunkt D2
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Ungefärlig
reningsvolym (m3)
Ungefärligt
ytanspråk (m2)
Anslutet
avrinningsområde
(ha)
Renade
föroreningar
(kg/år)
P

46

44

40

76

70

230

220

27

50

47

0,92

0,87

6,5

9

15

70

0,4

0,42

4,9

5,7

7,2

N

4,2

4,2

19

30

31

Pb

0,035

0,051

0,37

0,628

0,375

Cu

0,082

0,095

0,61

0,98

0,85

Zn

0,317

0,48

2,47

5,03

2,79

Cd

0,00122

0,00144

0,0147

0,0253

0,017

Cr

0,025

0,027

0,217

0,235

0,315

Ni

0,0277

0,0306

0,174

0,23

0,218

Hg

0,00023

0,00023

0,00058

0,0018

0,00076

SS

330

360

1902

3460

1800

Oil

3

3,3

15,7

40

12,1

Avsättningsmagasin D1
(avrinning till Bällstaån,
se tabell 6).

Regnbäddar,
D2

Regnbäddar,
D3

Avsättningsmagasin D2

Avsättningsmagasin D3

Flytande
våtmark D2

Flytande
våtmark D3

Figur 18. Placering av föreslagna reningsanläggningar.

Avsättningsmagasin D4

120
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Rekommenderade anläggningar och vidare utredningar
För att inte försämra möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna rekommenderar
utredningen att detaljerade utredningar för implementering utförs i första hand för områden
där staden har rådighet inom programområdet. De är:
•

Växtfilter /regnbäddar för vägavrinning (flera mindre lokala system i gaturummet
inklusive järnvägspromenaden, med en kombinerad total yta om ca 550 m2),
eventuellt i kombination med gatuträd,

•

Möjlighet för genomsläppligt material och infiltration inom tunnelkorridoren för att
öka grundvattenbildningen, samt

•

Underjordiskt dagvattenmagasin med filter vid Båtklubben (markanspråk 47m2,
rening av dagvatten till Bällstaviken).
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Med ovan nämnda åtgärder uppnås lokala förbättringsbehov för att möjliggöra att
miljökvalitetsnormerna uppnås efter exploatering av programområdet. Om en separering av
dagens kombinerade avloppssystem genomförs inom programområdet och en större mängd
dagvatten leds till recipient behövs ytterligare centraliserade reningsåtgärder, nämligen:
•

Avsättnings- och reningsmagasin vid Lönnen 13/ Ekdungen 1 (markanspråk 20 m2,
rening av dagvatten mot Bällstaån),

•

Avsättnings- och reningsmagasin vid parkering Eken 6/ Eken 4 (markanspråk 27
m2, rening av dagvatten mot Bällstaviken),

•

Avsättnings- och reningsmagasin vid Bällstabro (markanspråk 50 m2, rening av
dagvatten mot Bällstaviken), samt

•

Möjlighet att anlägga flytande våtmarker längs med Bällstaviken/ Bällstaån.

Vid en separering av det kombinerade ledningsnätet så att hela det naturliga
avrinningsområden leds till lokala recipienter kan inte miljökvalitetsnormerna uppnås utan
omfattande kompensationsåtgärder i andra områden. Vilken påverkan en separering av det
kombinerade ledningsnätet har på lokala recipienter jämfört med påverkan på reningsverk
och slutrecipient bör utredas mer i detalj.

Drift och underhåll
Ansvarig för drift
Det allmänna dagvattennätet omfattar VA-huvudmannens, i Sundbyberg stad SAVAB:s,
dagvattenanläggningar. Dagvattenanläggningen består av huvudledningsnätet för dagvatten
fram till förbindelsepunkt. Därefter ansvarar fastighetsägaren eller väghållaren för
anslutande ledningsnät.
Vem som ansvarar för anläggande, drift och underhåll av reningsanläggningar samt
kostnader fastställs i detaljplanearbetet. Generellt ansvarar Tekniska enheten för
anläggningar som enbart avvattnar vägar och gator där kommunen är väghållare. Tekniska
enheten ansvarar även för dagvattenanläggningar på allmän platsmark som syftar till att
stärka biologisk mångfald eller höja naturvärden. Övriga anläggningar på allmän plats
underhålls enligt överenskommelse mellan SAVAB och Tekniska enheten. I rollen som
fastighetsägare äger och ansvarar staden, via Tekniska enheten, för gatu- och
rännstensbrunnar med servisledningar fram till överenskommen förbindelsepunkt19.

Ansvarsfördelning för dagvatten i Sundbybergs stad. Antagen av styrgruppen för
samhällsbyggnadsprocessen 8 juni 2018. Version 1.0.
19
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Dagvattenåtgärderna bör utformas med hänsyn till att de ska kunna underhållas minst två
gånger per år, med fördel vår och höst. Servicebil ska kunna nå fram till anläggningen för
spolning och tömning av slam.
Förslag på ägare och underhållsansvarig för föreslagna lösningar presenteras i tabell 7.
Tabell 7. Förslag på ägare samt underhållsansvarig för föreslagna anläggningar
Typ av anläggning
Genomsläppligt ytmaterial
Växtfilter /regnbäddar
Magasin med filtrering
Flytande våtmark

Ägare
Tekniska enheten
Tekniska enheten
SAVAB
Tekniska enheten

Ansvarig
Tekniska enheten
Tekniska enheten
SAVAB
Tekniska enheten

Skötsel och underhåll
Växtfilter / regnbäddar på bjälklag
Skötsel av grönt tak eller växtfilter / regnbäddar på bjälklag kan delas in tre steg;
installationsskötsel, färdigställande-/garantiskötsel och underhållsskötsel.
•

Installationsskötsel: Se till att den planterade vegetationen etableras på
taket/bjälklaget. Bevattning och kontroll av att växtmaterialet förankras och rotar
sig väl är den viktigaste skötselinsatsen under etableringen.

•

Färdigställande/garantiskötsel: Efter att vegetationen etablerats krävs skötsel som
stöttar och gynnar vegetationen. Denna typ av skötsel krävs under 1–2 år, tiden är
beroende av vegetationssystem. Ogräsrensning och omplantering kan ibland ingå.

•

Underhållskötsel: syftar till att bevara den från början avsedda funktionen. Vid
underhållsskötsel är bevattning i generellt sett inte nödvändig på sedum, sedum-ört
eller ängstak/bjälklag men bevattning bör finnas tillgänglig i händelse av extrem
torka.

På samtliga anläggningar bör avvattningssystem inspekteras minst 1-2 gånger per år för att
se till att löv, växtdelar eller dylikt inte har satt igen brunnar eller rännor. Eventuella
vegetationsfria zoner såsom singelremsor mot sarg eller fasad mm., bör kontrolleras och
rensas20.

Underjordiskt dagvattenmagasin med filter
Dagvatten leds genom ett filter där adsorption av föroreningar sker. Filteranläggningarna
har ofta ett förreningssteg i form av exempelvis en sedimenteringskammare där grövre
material och olja avskiljs. Dagvattenmagasinet kräver kontinuerlig drift och underhåll för att
undvika igensättning21. Underhåll bör förslagsvis ske minst 2 gånger/år.

20
21

Grönatakhandboken. Växtbädd och vegetation. Vinnova 2017-03-07.
Dagvattenhantering. En exempelsamling. Uppsala Vatten och Avfall AB.
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Infiltrering i grönyta
Vid infiltration i grönyta är det viktigt att vattnet sprider sig över en så stor yta så möjligt för
bästa resultat. Detta behöver ses över med jämna mellanrum så att inte vattnet endast
hamnar på en del av grönytan vilket kan medföra erosion och kanalbildning. I denna typ av
lösning behövs även gräsklippning ofta under växtsäsongen och rensning av skräp minst 2
gånger per år.

Skelettjordar
Skelettjordar under tät beläggning kräver regelbunden rensning av brunnar så att
vattentillförseln kan upprätthållas. Brunnarna bidrar också till syresättning av det luftiga
bärlagret. Är föroreningsbelastningen hög kan skelettjorden behöva bytas ut med jämna
mellanrum. Sedimenterade partiklar kan sätta igen porer och därmed minska
infiltrationskapaciteten. En minskad infiltrationskapacitet ökar risken för att skelettjorden
yta fryser vid låga temperaturer. Detta minskar i sin tur reningseffekten22.

Öppen dagvattenhantering i dammar / våtmark
I öppna dagvattenlösningar består skötseln i klippning av växter, rensning av skräp och
översyn av in och utlopp. Förslagsvis kan detta ske minst 2 ggr per år, på vår och höst.

Formella krav och tillstånd
De dagvattenåtgärder som diskuteras i denna utredning kan innebära krav på anmälan,
tillstånd eller dispens enligt miljöbalken.

Strandskydd
Det generella strandskyddet är 100 meter. Åtgärder inom strandskyddat område (7 kap.
miljöbalken) innebär krav på en dispens från skyddet. Strandskydd avhandlas i 7 kap,
Miljöbalken

Miljöfarlig verksamhet
Dagvatten som avleds från ett detaljplanerat område omfattas av definitionen för
avloppsvatten (9 kap. 2 §, p 3 miljöbalken). Enligt Naturvårdsverkets bedömning

23

är en

dagvattenanläggning anmälningspliktig verksamhet enligt 13 § andra stycket förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

22

Skelettjord. Stockholms stad.

http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/skelett_h.pdf . Hämtad
2018-08-20.
23 NV 2017-09-25 Ärendenr: NV-08972-16, Analys av kunskapsläget för dagvattenproblematiken,
Redovisning av regeringsuppdrag.
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I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns särskilda
bestämmelser om anmälningsplikt för avloppsanordningar (13–15 §§). Enligt 13 § andra
stycket krävs en anmälan för en ”annan avloppsanordning”.
Exempel på dagvattenanläggningar är:
•

Dammar,

•

Avsättningsmagasin/ sedimentationsbassänger,

•

Fördröjningsmagasin,

•

Anlagda våtmarker,

•

Anlagda diken, översvämningsytor och översilningsytor,

•

Annan rening av dagvatten, t.ex. oljeavskiljare samt

•

Dagvattenledning.

Anmälningsplikt gäller också om en befintlig dagvattenanläggning ändras på ett sätt som
kan medföra en väsentlig ändring av vattnets mängd eller sammansättning.

Vattenverksamhet
Åtgärder i ett vattenområde kan beroende på storleken vara tillstånds- eller
anmälningspliktig vattenverksamhet (11 kap. miljöbalken). Exempel på åtgärder som
innebär vattenverksamhet är grävande och byggande i ett vattenområde. Vilket t.ex. gäller
vid anläggandet av en sedimentationsbassäng.
I 19 § Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. anges vilka verksamheter som är
anmälningspliktiga, enligt punkt 2 gäller anmälningsplikt för ”uppförande av en anläggning,
fyllning eller pålning i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i
vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter”. Motsvarande yta i en sjö anges i punkt 3
samma paragraf, ” uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett annat
vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet
uppgår till högst 3 000 kvadratmeter.
Förutsättningar för att få genomföra åtgärder som innebär vattenverksamhet är att
verksamhetsutövaren har rådighet

för vattenområdet

och inte påverkar andra

vattenverksamheter negativt.

Rekommendationer
I den fortsatta processen för att välja lämpliga dagvattenåtgärder bör även de formella
kraven vägas in.
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Uppföljning
Det är av vikt att uppföljning av dagvattenutredningen sker i exploateringsskedet. Detta kan
regleras av planbestämmelser, men också med avtal eller villkorat bygglov eller startbesked.
Anläggningen ska anmälas till miljöenheten som fattar beslut som vanligtvis innehåller krav
på vissa försiktighetsmått och utövar tillsyn enligt miljöbalken.

Framtida utredningsbehov
I ett senare skede bör dagvattenutredningen uppdateras med mer detaljerad information
kring vilka ytor som leds till respektive reningsanläggning. Detta bör göras tillsammans med
en översiktlig projektering av VA-ledningar i området samt med hänsyn till skyfallskartering.
Reningseffekter och fördröjningseffekter för respektive större reningsanläggning bör också
redovisas.
Ingen analys av översvämningsrisker har genomförts för denna rapport. I planprogrammet
för Sundbybergs Nya Stadskärna redogörs för vilka nivåer som kan förväntas vid ett regn
med 100 års återkomsttid inkl. klimatfaktor. En kompletterande dagvattenutredning
kommer tas fram med hjälp av hydrauliska modelleringar som avser att visa att framtida
höjdsättning av området inte medför risk för översvämning vid regn med 100 års
återkomsttid och klimatfaktor24. Eventuellt behöver även högsta beräknade flöden beräknas.
Vilken påverkan en separering av det kombinerade ledningsnätet har på lokala recipienter
jämfört med påverkan på reningsverk och slutrecipient bör utredas mer i detalj. Detta gäller
främst om det är möjligt att separera ledningsnätet utanför utredningsområdet.

Slutsats
I denna utredning har det ingått att bedöma den planerade nybyggnationens, samt
separering av ledningsnät inom planområdets påverkan på föroreningshalter och
föroreningsmängder i det dagvatten som uppkommer inom området. Vidare har översiktliga
förslag

för

dagvattenhantering

tagits

fram.

De

föreslagna

lösningarna

för

dagvattenhantering inom området säkerställer att planens genomförande samt separeringen
inom planområdet inte riskerar att miljökvalitetsnormerna för recipienten inte kan uppnås.
Tillämpas principen att 10 mm renas genom filtrerande anläggningar inom området uppnås
den rening av dagvattnet som krävs för att inte öka flödena eller riskera att påverka
recipientens status negativt eller dess möjligheter att uppnå miljökvalitetsnormerna.

24

Planprogram för Sundbybergs Nya Stadskärna. Sundbybergs stad. Godkänt 2018-03-12.

