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FÖRORD 
Denna utredning och PM, nivå förstudie är upprättad av Structor Mark Stockholm AB på 
uppdrag av Sundbyberg Stad. 
 
Sundbyberg Stads representanter har varit: 

Sofie Wincent 
 
 

Structor Marks utredningsgrupp har varit: 
 Tomas Holmquist, Uppdragsledare 

Tim Nestéus, Handläggare 
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1 INLEDNING 

På uppdrag av Sundbyberg stad har Structor Mark beskrivit hur öppna dagvattensystem, utifrån 
gällande förutsättningar, på bästa sätt bör utformas för att skapa goda dagvattenmiljöer inom 
allmän mark. Denna utredning bygger delvis på tidigare rapporter. 
 

Tabell 1: Tidigare rapporter   

Dagvattenutredning och vegetationsanalys 2001-09-01 

Sundbyberg Stad, Vasakronan, 
Specialfastigheter, SWECO FFNS, 
VBB VIAK 

Riktlinjer för hantering av Dagvatten i 
Sundbyberg stad 2005-06-01 Sundbyberg Stad 

Fördjupad dagvattenplan för Stora Ursvik 2006-04-10 SWECO 
Dagvattnets föroreningsbelastning på 
Igelbäcken 2007-02-02 SWECO 
Hantering av dagvatten i Stora Ursvik 
område 1 2007-10-30 SWECO 
Projekteringsförutsättningar för dagvatten 
Stora Ursvik 2008-02-25 SWECO 

Hantering av dagvatten i Stora Ursvik 2008-04-10 SWECO 
Uppskattning av flöden som ansluter till 
bef. diken 2008-04-25 SWECO 

Ursvik dagvatten fortsättning 2010-10-20 SWECO 
Stora Ursvik delområde 2 underlag för 
detaljplanearbete pm 1 geoteknik 2014-03-26 Cowi 

 
 

2 ORIENTERANDE BESKRIVNING 

En ny stadsdel med namnet ”Stora Ursvik” planeras att byggas i nordvästra delen av 
Sundbyberg strax öst om den ombyggda Kymlingelänken på E18. Området består av blandad 
radhus- och flerbostadsbebyggelse. Västra delarna varierar mellan ca +30 och +9 m mestadels 
lera på berggrund, i höjdpartier berg i dagen eller morän. Större delar av området avrinner till 
det mycket skyddsvärda vattendraget Igelbäcken och kräver omfattande rening. Resterande 
delar avrinner till Norra Råstabäcken. Igelbäcken har Edsviken som recipient och Norra 
Råstabäcken har Brunnsviken som recipient. 
 

3 UNDERLAG FÖR DAGVATTEN 

3.1 Avrinningsområde Igelbäcken 

Avrinningsområdet med Igelbäcken som recipient omfattar cirka 51 hektar mark. Av dessa 
uppskattas 22 hektar bestå av flerbostadsbebyggelse, 7 hektar av gator/väg, 4 hektar park och 
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natur samt 18 hektar av radhusbebyggelse. I västra delarna av området är det planerat en 
reningsdamm innan vattnet rinner vidare till den anlagda våtmarken Skogsvaktarkärret för att 
slutligen nå Igelbäcken. 
 
Tabell 2: Avrinningsområden  

Avrinningsområde Area (hektar) Avrinningskoefficient Effektiv area (hektar) 

Väg 400 ÅDT 1.97 0.8 1.58 

Väg 800 ÅDT 1.02 0.8 0.82 

Väg 5000 ÅDT 2.37 0.8 1.90 

Park 4.21 0.18 0.76 

Flerbostadshus 23.06 0.22 5.07 

Varav Västra Ursvik 16.14 0.22 3.55 

Radhus 17.83 0.18 3.21 

Summa 50.46   13.33 

Årsmedelnederbörd 640 mm  

Årsmedelavrinning 85299 m³  
Se översiktsplan bilaga 2. ÅDT taget från ”Trafikplan för Sundbyberg” godkänd av 
stadsbyggnads- och miljönämnden 2012-04-24 
 
Tabell 3: Föroreningsbelastning uppdelat i avrinningsområde 

Föroreningsbelastning kg/år 

  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Olja PAH16 

  19 190 0,64 2 6,8 0,032 0,664 0,62 4200 48 0,026 

Vägar 4,17 70 0,14 0,71 1,76 0,0079 0,233 0,146 1941 21,7 0,00582 

Vägar % 22 37 22 36 26 25 35 24 46 45 22 

Väg 5000 ÅDT 2 26 0,077 0,31 1,0 0,0031 0,098 0,065 779 8,1 0,0033 

Väg 5000 ÅDT % 8 14 12 16 15 10 15 10 19 17 13 

Flerbostadshus 9,1 66 0,31 0,79 3,1 0,014 0,3 0,31 1424 16 0,012 

Flerbostadshus % 48 35 48 40 46 44 45 50 34 33 46 

Radhus 5 41 0,1 0,43 1,7 0,0078 0,096 0,16 598 9 0,0078 

Radhus % 26 22 16 22 25 24 14 26 14 19 30 
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3.2 Föroreningar och reningsbehov 

Beräkningar har tidigare gjorts på mängden föroreningar före och efter rening. 
 
Tabell 4: Föroreningsbelastning på Igelbäcken från Ursvik efter exploatering före rening som 
koncentration och i kg/år (Vägverket, 2007) 

P 
µg/l 

N 
mg/l 

Pb 
µg/l 

Cu 
µg/l 

Zn 
µg/l 

Cd 
µg/l 

Cr 
µg/l 

Ni 
µg/l 

SS 
mg/l 

Olja 
mg/l 

PAH 
µg/l 

170 1.3 7 15 51 0.3 4 5 25 0.3 0.2 

P 
kg/år 

N 
kg/år 

Pb 
kg/år 

Cu 
kg/år 

Zn 
kg/år 

Cd 
kg/år 

Cr 
kg/år 

Ni 
kg/år 

SS 
kg/år 

Olja 
kg/år 

PAH 
kg/år 

21 159 0.8 1.8 6.2 0.04 0.5 0.6 3116 36 0.21 
Summering av värden för föroreningsbelastning före rening i damm DU1 samt DU2 i Tabell 4 
och 4 i dokument ”Dagvattnets föroreningsbelastning på Igelbäcken och reningsbehov för nya 
E18 och Stora Ursvik” daterad 2007-02-02.   
 
Vidare redovisas förväntad reningseffekt i dammar. 
 
Tabell 5: Föroreningsbelastning på Igelbäcken från Ursvik efter exploatering och efter rening i 
kg/år (Vägverket, 2007) 

P 
µg/l 

N 
mg/l 

Pb 
µg/l 

Cu 
µg/l 

Zn 
µg/l 

Cd 
µg/l 

Cr 
µg/l 

Ni 
µg/l 

SS 
mg/l 

Olja 
mg/l 

PAH 
µg/l 

84 0.8 2 8 19 0.08 1.7 2.2 7 0.08 0.09 

P 
kg/år 

N 
kg/år 

Pb 
kg/år 

Cu 
kg/år 

Zn 
kg/år 

Cd 
kg/år 

Cr 
kg/år 

Ni 
kg/år 

SS 
kg/år 

olja 
kg/år 

PAH 
kg/år 

12 104 0.3 1 2.5 0.01 0.2 0.2 935 8 0.01 
Summering av värden för föroreningsbelastning efter rening i damm DU1 samt DU2 i Tabell 4 
och 4 i dokument ”Dagvattnets föroreningsbelastning på Igelbäcken och reningsbehov för nya 
E18 och Stora Ursvik” daterad 2007-02-02 
 
Beräkningar har gjorts i StormTac med nuvarande utformning på exploateringsområde då 
exploateringsområdet nu skiljer sig i avseende storlek och nyttjande jämfört med tidigare 
exploateringsområde som varit underlag för beräkningar gjorda av Vägverket år 2007, 
föroreningsbelastning beräknas då till mängder redovisade nedan i Tabell 6. 
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Tabell 6: Föroreningsbelastning på Igelbäcken från Ursvik efter exploatering och före rening 
som koncentration och i kg/år, beräknade värden StormTac 

P 
µg/l 

N 
mg/l 

Pb 
µg/l 

Cu 
µg/l 

Zn 
µg/l 

Cd 
µg/l 

Cr 
µg/l 

Ni 
µg/l 

SS 
mg/l 

Olja 
mg/l 

PAH 
µg/l 

150 1.5 5.1 16 54 0.25 5.2 5 34 0.38 0.21 

P 
kg/år 

N 
kg/år 

Pb 
kg/år 

Cu 
kg/år 

Zn 
kg/år 

Cd 
kg/år 

Cr 
kg/år 

Ni 
kg/år 

SS 
kg/år 

olja 
kg/år 

PAH 
kg/år 

19 190 0.64 2 6.8 0.032 0.64 0.62 4200 48 0.026 

Omräknat till behövd total reningseffekt i % 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Olja PAH16 

44 47 61 50 65 68 67 56 79 79 57 
 
 
I dokument ”Hantering av dagvatten i Stora Ursvik” daterad 2008-04-10 nämns följande: 
 
”Vid ett möte 2007-03-07 nåddes enighet kring reningsbehovet av det 
dagvatten som leds till Igelbäcken från Stora Ursvik. Deltagande på mötet var 
Järfälla kommun, Stockholm stad, Sundbybergs stad och 
Stockholm Vatten AB. På mötet bestämdes att det är viktigt att dagvattnet från 
Stora Ursvik via dammar och diken framöver leds till Igelbäcken oavsett 
vägverkets ombyggnationer av E18. De reningsanläggningar som föreslås för 
Stora Ursvik bör byggas i ett så tidigt skede som möjligt. Vattenprover bör tas 
under de första två åren och sedan utvärderas i samråd med 
miljöförvaltningen. Halterna efter rening för Stora Ursvik bör, enligt 
minnesanteckningarna från mötet, ligga i nivå med de halter som finns 
beskrivna i ”Dagvattnet föroreningsbelastning på Igelbäcken och reningsbehov 
för nya E18 och Stora Ursvik (E18-B-W Avvattningsplan)”, Vägverket 2007.” Se halter i Tabell 
5 ovan. 
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4 ÖPPET DAGVATTENSYSTEM 

4.1 Geometrisk och estetisk utformning 

För att möjliggöra att dagvattnet som rinner in i dammen omsätts och fördröjs för rening i hela 
dammens volym är det viktigt att dammens geometri utformas för att detta skall ske. Dammens 
geometriska utformning kan mätas med faktorn som kallas för hydraulisk effektivitet som varierar 
mellan 0-1 där 0 representerar ingen uppehållstid alls mellan in- och utlopp och där 1 representerar 
ett pluggat flöde. Tidigare undersökningar ”Dagvattendammars avskiljningsförmåga – 
påverkande faktorer och metodik för bedömning” – VA-Forsk rapport 2004-11 visar att en 
långsmal geometrisk utformning möjliggör högre hydraulisk effektivitet. Man kan ytterligare öka 
den hydrauliska effektiviteten genom att utforma damm och inlopp med fördröjande vallar med 
växter. För att uppnå en maximal reningseffekt är det också viktigt att undvika uppvirvling av 
dammen när stora flöden kommer in i den. Inlopp damm rekommenderas att utformas med en 
brunn som svämmar så vektor för rörelsemängd och hastighet inte är riktad mot dammen och 
orsakar en uppvirvlingseffekt. 
I riktlinjer för hantering av dagvatten i Sundbybergs stad listas mål för hantering av dagvatten där 
ett av målen är ”Dagvatten ska ses som en resurs vid stadens utbyggnad”. Vidare i dokumentet 
”Dagvattenutredning och vegetationsanalys – Kompletterande underlag till Fördjupad 
översiktsplan för Stora Ursvik, Samrådsmaterial” – Oktober 2001, nämns utgångspunkter för 
dagvattenhanteringen i Stora Ursvik som ”Det synliga dagvattnet skulle kunna utgöra ett signum 
för det framtida Stora Ursvik. Renings- och fördröjningsanläggningar för dagvatten kan 
exempelvis utgöra väl synliga och attraktiva gestaltningselement i stadspark och grönstråk”.  
   Med detta som bakgrund rekommenderas att dammen utformas långsmal med flertalet vallar 
med växtlighet för att nå en hög hydraulisk effektivitet och därmed minska behövd dammvolym 
för att uppnå reningskrav samt skapa en naturtrogen och estetisk tilltalande miljö med 
biodiversitet. Växter som rekommenderas är svalting, gäddnate och pilblad som alla har en bra 
renande förmåga för zink, kadmium och nickel. 

4.2 Reningsförmåga damm 

För att dammens fullständiga volym ska kunna utnyttjas för att rena dagvattnet måste en viss 
uppehållstid nås. Merparten, 50 %, av reningen sker de första 6-12 timmarna och effekten är sedan 
avtagande. Efter 24 timmar uppnås cirka 75 % rening av totalt suspenderat material i 
laboratorieförsök med hydraulisk effektivitet 1. ”Design methods for stormwater treatment – Site 
specific parameters” – Dr. T Larm, Dr. M. Hallberg. 
När det inkommande dagvattenflödet innehåller en låg koncentration av föroreningar försämras 
dammars reningsförmåga. Normal koncentration för zink är 50-400 mikrogram/liter med 130 som 
medelvärde, i fallet Stora Ursvik så beräknas inkommande dagvatten innehålla 56 mikrogram/liter 
vilket innebär att koncentrationen är normal på gränsen till låg och reningsfunktionen bör 
bedömas något sämre än vid normal koncentration. ”Dagvattendammars avskiljningsförmåga – 
påverkande faktorer och metodik för bedömning” - VA-Forsk rapport 2004-11. 
 
Beräkningar i StormTac visar att maximal effektivitet med hänsyn till rening nås om dammens 
permanenta areal är 120 kvadratmeter permanent våt yta per hektar reducerat avrinningsområde. 
Då det är väldigt dyrt och ineffektivt att dimensionera en reningsdamm för att rena alla regn som 
är dimensionerande för dagvattensystemet i sin helhet så bedöms att dammen bör rena totalt 15 
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mm regn vid varje regntillfälle. Enligt P110 motsvarar detta 85% av årsvolymen av alla regn som 
då kommer fördröjas och renas i dammen. I avrinningsområdet motsvarar det cirka 2000 
kubikmeter dagvatten som måste fördröjas i dammen. För att uppnå detta föreslås att inlopp förses 
med styrd ventil och flödesmätare där ventilen vid varje regn som uppnått 2000 kubikmeter i 
volym in i dammen stängs, resterande volym leds via bypass förbi reningsdammen. Med denna 
volym bör utflödet från dammen vara 23 l/s för att uppnå en fördröjningstid på 24 timmar. 
Beräknad reningseffekt redovisas nedan. 
 
Tabell 7: Beräknad reningseffekt 

Beräknad reningseffekt damm i % 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Olja PAH16 

47 24 58 43 59 44 59 38 59 72 66 
 
Enklare alternativ för styrning av flödet är ett skibord i inkommande brunn där nivån anpassas 
efter nivån där dammen uppnår en volym på 2000 kubikmeter dagvatten. Denna lösning är inte 
lika säker som en styrd ventil då det vid stora häftiga flöden finns risk att delar av smutspulsen 
bräddar över skibord innan tillräcklig nivå är uppnådd i dammen.  
 

4.3 Övriga dagvattenlösningar 

För att nå de ställda kraven behövs enligt i tabell 7 konstaterad ytterligare dagvattenlösningar. Då 
det är ett mycket begränsat utrymme inom exploateringsområdet samt att stora delar av det redan 
är byggt så begränsas möjligheterna. En stor föroreningskälla sett till areal är huvudvägen med 
5000 ÅDT. Makadamfyllda magasin är en enkel och beprövad lösning och bidrar med rening 
enligt tabell nedan. 
 
Tabell 8: Reningseffekt inklusive makadamfyllda magasin 

  
Tillförd reningseffekt med makadamfyllda magasin under 

huvudväg 

                   P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Olja PAH16 

Reningseffekt 
ej serie % 4 5 8 5 6 6 7 8 14 14 9 

I serie med 
damm % 51 29 66 49 64 50 66 47 72 86 75 

Behövd 
ytterligare 
reningseffekt 
% -7 17 -5 1 0 18 1 9 7 -7 -18 

Generell reningseffekt makadamfyllt magasin % 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Olja PAH16   

50 40 70 35 40 65 50 80 75 80 70   
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Det är möjligt att ersätta makadamfyllda magasin under huvudvägen med ett centralt 
avsättningsmagasin. För att nå motsvarande effekt måste detta avsättningsmagasin ha en 
kapacitet på  minst 300 kubikmeter. 
Utöver huvudväg så bidrar flerbostadshus med absolut mest föroreningar i dagvattnet. I delen 
Västra Ursvik som inte är exploaterad än finns cirka 70% av total areal av 
flerbostadsbebyggelse. Enligt tabell ovan är det framförallt kväve och kadmium som har stora 
behov av att renas utöver reningsdamm och makadamfyllda magasin. Då kväve är mycket svårt 
att rena föreslås det att biofilter/biobäddar anläggs i flerbostadsområden då dessa har en hög 
rening för kväve.  
 
Tabell 9: Generell reningseffekt biofilter 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Olja PAH16 

70 65 85 90 90 70 75 55 90 90 85 
 
Kvarvarande behov av rening enligt tabell 8 går att räkna om med hänsyn tagen till den 
generella reningseffekten i biofilter. Biofilters effekt beräknade med antagandet att de byggs 
förutom tidigare ställda krav på fördröjning i flerbostadsområden. 
 
Tabell 10: Andel av årsvolym som måste passera biofilter inom flerbostadsområde  i 
Västra Ursvik fär att nå krav på dagvatten % i kombination med makadammagasin. 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Olja PAH16 

0 31 0 1 0,4 37 2 23 11 0 0 
 
Dimensionerande förorening blir kväve och kadmium. 37% av årsvolymen motsvarar cirka 2% 
av kvartersmarks areal bestående av biofilter, enligt uppgifter kring kapacitet från tillverkare av 
ett biofilter. Om man istället låter biofilter ha en kapacitet på 85% av årsvolymen med samma 
lösning skulle 5% av kvartersmarks areal behöva bestå av biofilter.  
 
Tabell 11: Reningseffekt på dagvatten ifall 85% av årsvolym passerar biofilter i 
flerbostadsområden i Västra Ursvik. 
  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Olja PAH16 

Ej serie 20 13 24 21 24 18 20 16 18 18 23 

I serie med damm 67 37 82 64 83 62 79 55 77 90 89 

Behövd ytterligare 
reningseffekt   9       6   1 3     

Generell reningseffekt svackdike % 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Olja PAH16 

30 35 65 40 35 35 60 35 65 80 60 
 
Även om 85% av årsvolym passerar biofilter i Västra Ursvik så behöver detta kompletteras med 
ett svackdike som leder ut ur reningsdammen. 
 
Utöver föreslagna extra åtgärder ovan så går det enligt beräkningar att nå reningskrav med en 
filterinsats efter reningsdamm. Tidigare installerade filterinsatser har uppvisat reningseffekter 
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enligt tillverkare kring 70% av kväve och kadmium vilket fullgott täcker behovet av rening 
utöver reningsdammen.   

4.4 Slutsats 

Då dammens reningsförmåga med hänsyn till uppehållstid har en kraftigt avtagande effekt när 
uppehållstiden överstiger 24 timmar, samt att erforderlig reningseffekt ökar linjärt, anses det inte 
ekonomiskt försvarbart att anlägga en damm som har en längre uppehållstid än 24 timmar. Fokus 
för dammens utformning bör således vara att uppnå en maximal hydraulisk effektivitet i 
kombination med en uppehållstid på 24 timmar. Detta innebär en långsmal form med flertalet 
vallar med växtlighet för att ytterligare fördela och rena flödet. Den tekniskt bästa lösningen på 
inflödet är en magnetstyrd ventil, även om denna tar mer utrymme och underhåll än andra 
lösningar, hur inflödet ska ske bör utredas vidare i detalj i senare skeden.. För att se huruvida 
kraven uppföljs måste flödesproportionell provtagning vara möjlig på utgående flöde. 
    
För att uppnå maximal reningseffekt för flera ämnen väljs en damm med storlek 120 m2/hared, 
totalt 1600 m2 permanent våt area som fördröjer 2000 m³ dagvatten. Vid full reglervolym 
kommer dammen att uppta en areal av 3100 m2. Den totala ytan som behöver reserveras för 
dammanläggningen uppskattas till 4400 m2. 

 
En damm beräknas inte kunna rena till en sådan nivå att kravnivå uppnås. Detta gäller oavsett 
val av dammstorlek. Därför krävs ytterligare åtgärder för att reducera föroreningsbelastningen 
på Igelbäcken från Stora Ursvik.  
 
Med begränsad yta och hårt ställda krav måste ytterligare åtgärder för rening av dagvatten vara 
yteffektiva. Det finns också en målsättning inom projektet att Igelbäcken skall tillföras renat 
dagvatten i en tillräcklig mängd. Lokal infiltration minskar utflödet till Igelbäcken. Föreslagna 
ytterligare åtgärder kan delas in i tre olika alternativ: 
 

1. Makadamfyllda magasin alternativt centralt avsättningsmagasin för huvudgata med hög 
trafikbelastning samt krav på biofilter för flerbostadsområden i Västra Ursvik som har 
en kapacitet att rena cirka 30% av årsvolymen av dagvatten. Magasinen ska ha en 
effektiv volym om minst 300 m³, vilket motsvarar cirka 900 m³ för ett 
makadammagasin. De kompletterande biofiltrena kräver en areal på minst 710 m2. 

2. Krav på biofilter för flerbostadsområden i Västra Ursvik som har en kapacitet att rena 
cirka 85% av årsvolymen av dagvatten, vilket motsvarar en areal på minst 1760 m². För 
att denna lösning skall klara av att rena dagvattnet måste dike fram till punkten där 
Trafikverkets bräddledning ansluter utformas som ett svackdike. 

3. Filterinsats efter reningsdamm, möjligtvis i kombination med tidigare lösningar om man 
vill ha ytterligare säkerhet i dagvattensystemet samt minska underhållsbehovet i 
filterinsatsen. Bedömd filterstorlek enligt tillverkare är 2 st filterstrukturer med storlek 
2x5 meter, djup beroende på djup ledning. 

 
Vi bedömer i detta fall att filterinsats är den bästa tekniska lösningen. Biofilter och 
makadamfyllda magasin är lösningar som renar dagvatten men som är väldigt svåra att 
kontrollera och underhålla. Det är svårt att säkerhetsställa funktionen över tid. Dessutom är 
reningseffekten hos dessa inte alltid säker, speciellt då man talar om låga inkommande 
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koncentrationer i dagvattnet. Vill man sträva efter ambitiös dagvattenlösning så ställer man 
dessutom krav på att den lod-lösning som det ställs krav på redan tidigare, skall utföras som 
biofilter i exploateringen för Västra Ursvik då biofilter har en god reningseffekt jämfört med 
andra vanliga lod-lösningar inom kvartersmark. Filterinsatser har också en god möjlighet att 
utöka anläggningen ifall det visar sig att dagvattnet från Stora Ursvik trots föreslagen rening 
inte uppnår ställda krav. 
 
Då reningseffekter är generella, att det föreligger viss osäkerhet kring reningseffekt vid lägre 
koncentrationer samt faktumet att Stora Ursvik mest troligtvis kommer belastas med luftburna 
föroreningar från den närliggande E18 behövs en säkerhetsmarginal i systemet. 
Säkerhetsmarginalen föreslås utformas delvis som ett svackdike för det utgående vattnet från 
reningsdammen, då utflödet från denna är starkt reducerat ner till 23 l/s vilket bör ge goda 
möjligheter att skapa ett välfungerande svackdike. 
   I beräkningar föreligger också en säkerhetsmarginal då årsvolym inte rakt av motsvarar 
årsförorening, i större regn med större volym finns mycket dagvatten men mindre föroreningar 
mot slutet av regnet, det inledande regnet med större mängd föroreningar så kallad smutspuls 
passerar systemet. Alla beräkningar är utförda som om årsvolym och årsföroreningar är linjärt 
beroende av varandra.  
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Structor Mark Stockholm AB 
 
 
Tomas Holmquist    
Uppdragsansvarig   



  

Ursviks Västra Delar PM Dagvatten                sid. 14(14) 

  

Dagvattenrening FÖRSTUDIE 

 Uppdragsnummer: 3634 

2016-06-29  

 

 

 
\\strsrv04\Mprojekt\3634 Ursviks västra delar\P\Dokument\PM\PM Dagvatten 160629.docx 

 

Bilaga 1 
 
Rening av dagvatten genom filtrering och sedimentation, Carina Färm, VA-Forsk Rapport Nr 16 
mars 2003 
 
Avskiljningsförmåga hos dagvattendammar i relation till dammvolym, bräddflöde och 
inkommande föroreningshalt, Joakim Pramsten, Vatten 2 10 
 
Dagvattendammars avskiljningsförmåga – påverkande faktorer och metodik för bedömning, 
Maria Vikström, Lars-Göran Gustafsson, Jonas German, Gilbert Svensson, Va-Forsk Rapport Nr 
2004-11 
 
Design methods for stormwater treatment – Site specific parameters, Dr. T. Larm, Dr. M. 
Hallberg, 11th International Conference on Urban Drainage, Edinburgh, Scotland, UK, 2008 
 
Trafikplan för Sundbyberg, Arbetsgrupp Sundbyberg Stad och Vectura Consulting AB, Godkänd 
av stadsbyggnads- och miljönämnden den 24 april 2012 
 
Klassificering av dagvatten och recipienter samt riktlinjer för reningskrav, del 2, 
Dagvattenklassificering, Projektgrupp ”Reningskrav” Stockholm Stad, 22 april 2001 
 
Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, Regionala dagvattennätverket i Stockholms län, 
Riktvärdesgruppen, Regionplane- och trafikkontoret Stockholms läns landsting, februari 2009 


