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SAMMANFATTNING 

Denna utredning syftar till att översiktligt utreda framtida dagvattensituation efter 

omdaning av en del av fastigheten Bildhuggaren 11 i Sundbybergs stad på uppdrag av 

Fastighets AB Förvaltaren. Det totala utredningsområdet omfattar ca 0,53 ha. I nuläget 

finns två byggnader samt gårdsyta inom planområdet. Stora delar av gårdsytan samt 

byggnad i söder är underbyggda med garage, vars utbredning förblir oförändrad vid 

omdaning. En byggnad kommer i samband med omdaning att breddas samt i en del 

höjas till ett torn för bostäder. En ny byggnad uppförs i fastighetens västra del för att 

inrymma förskoleverksamhet samt bostäder.  

 

Marken inom utredningsområdet består främst av berg med ett tunt 

osammanhängande lager av morän, vilket tillsammans med det underbyggda garaget 

ger begränsade möjligheter till infiltration av dagvattnet. 

 

Stadens skyfallsmodell visar att det med befintlig höjdsättning finns en lågpunkt inom 

östra delen av gårdsmarken där vatten kan komma att bli stående upp till mellan 30–

50 cm vid ett 100-års regn. 

 

Dagvattnet leds idag via ett kombinerat ledningsnät till Bromma reningsverk där det 

genomgår rening innan det leds ut i Saltsjön. Staden planerar att duplicera 

ledningsnätet i centrala Sundbyberg, vilket innebär att dagvatten från fastigheten 

kommer att ledas till recipient Mälaren-Ulvsundasjön. Ulvsundasjön har måttlig 

ekologisk status till följd av miljögifter samt övergödning och uppnår ej god kemisk 

status på grund av förhöjda halter av prioriterade ämnen. Miljökvalitetsnormerna för 

Ulvsundasjön är god ekologisk status till 2021 och god kemisk status. Ämnena 

antracen, bly och blyföreningar samt tributyltennföreningar har en tidsfrist till 2027.  

 

Vid beräkning av avrinning före och efter omdaning på fastigheten för ett 20-års regn 

(utan klimatkompensering) minskar avrinningen. När en klimatfaktor läggs till efter 

omdaning ökar avrinningen något.  

 

Inom centrala Sundbyberg skall dagvattenanläggningar utformas för att kunna rena 10 

mm dagvatten samt för att bidra till att Mälaren-Ulvsundasjön når god status. Det 

innebär att 36 m
3

 ska omhändertas och renas inom utredningsområdet. LOD-åtgärder 

som föreslås för fastigheten är växtbäddar och gröna tak. Växtbäddarna förses med 

dränledningar i botten för bortledning av renat dagvatten. Föroreningsbelastningen 

minskar från området vid jämförelse innan till efter omdaning med rening i växtbäddar 

för alla ämnen. 

 

Om angivna ytor för LOD-åtgärder implementeras kan minst 67 m
3

 dagvatten 

omhändertas inom utredningsområdet. Detta gör att Sundbybergs krav att omhänderta 

36 m
3

 dagvatten uppfylls för fastigheten genom de LOD-lösningar som föreslagits. 

 

Föroreningsbelastningen är liten från utredningsområdet efter vidtagna åtgärder men 

eftersom belastningen på Ulvsundasjön kommer öka i samband med dupliceringen bör 

belastningen av fosfor, TBT, PCB, PBDE, PFOS, koppar, bly, kadmium och antracen från 

fastigheten bevakas. Det ämne som eventuellt kan komma att ge förhöjda halter efter 

omdaning är fosfor, men utgående halt bedöms kunna minimeras med hjälp av korrekt 

skötsel av de gröna taken. 
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Detta PM syftar till att översiktligt utreda framtida dagvattensituation efter omdaning 

av en del av fastigheten Bildhuggaren i Sundbybergs stad för Fastighet AB Förvaltaren. 

En översikt av området samt avgränsning för utredningen visas i Figur 1. I nuläget 

finns två byggnader inom planområdet, ett lamellhus och ett mindre gårdshus. 

Lamellhuset inrymmer bostäder samt boende med särskilt stöd för vuxna enligt lagen 

om stöd och service (1993:387). Gårdshuset inrymmer bostäder och förskola. Inom 

gårdsområdet finns en förskolegård med en mindre yta konstgräs och sandlåda, en 

infartsväg, planteringar och mindre gräsyta. Utmed Tallgatan finns även fyra större 

träd (lind, hästkastanj, skogslönn och en tall). Delar av denna gårdsyta samt 

lamellhuset har underbyggt garage. Utbredningen av det underbyggda garaget förblir 

oförändrat efter omdaningen.  

 

Lamellhuset kommer i samband med omdaning att breddas i sydlig riktning med en 

utbyggd sockel. I den östra delen av huset planeras en höjning av byggnaden till ett 

torn för att erhålla flera bostäder. I samband med omdaningen skall även en ny 

byggnad upprättas längs med Tallgatan för att inrymma den befintliga 

förskoleverksamheten samt bostäder. Gårdshuset kommer renoveras i samband med 

omdaning med ny fasadgestaltning För situationsplan efter omdaning se Figur 2 och 

Bilaga 1. Det totala utredningsområdet omfattar ca 0,53 ha. 

 

 

Figur 1. Utredningsområdet ungefärligen markerat med röd streckad linje. Flygfoto hämtat från hitta.se 
(2018-06-28). 
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Figur 2. Situationsplan över området efter omdaning där utredningsområdet är markerad med röd streckad 
linje (tillhandahållen av Liljewall arkitekter, 2021-09-10) Den gula streckade linjen indikerar gränsen för 
underbyggd gård som breder ut sig i sydlig riktning under gårdsmark samt lamellhus. 

2 METODIK OCH AVGRÄNSNING 

Underlag i form av skisser och situationsplan har erhållits från Liljewall Arkitekter AB 

(2020-04-02) vilket då användes som underlag för beräkningar och illustrationer. 

Rapporten och dess innehåll har i ett senare skede uppdaterats med nya situations- 

och illustrationsplaner (2021-09-10). Skillnaden mellan nuvarande situationsplan 

(2021-09-10) och den föregående är att torntaket i fastighetens sydöstra del enligt 

nuvarande plan utgörs av stora delar gröna tak, jämfört med tidigare, vanlig 

takbeläggning samt att justering av takplan av lamellhuset genomförts.   

 

Beräkningar gällande avrinning har ej uppdaterats i rapporten nedan utifrån senaste 

versionen av situationsplanen, då förändringarna är för små för att medföra en större 

förändring.  

 

Föroreningsberäkningar har genomförts för området innan och efter omdaning i 

modelleringsprogrammet StormTac version 21.3.3. Programmet beräknar föroreningar 

i dagvatten utifrån schablonhalter för de olika markanvändningstyperna i 

utredningsområdet före och efter omdaning. 

 

Geologisk information har inhämtats från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).  

Höjder anges i RH 2000.  

 

Avrinningsytor har tagits fram med hjälp av erhållen situationsplan (daterad 2021-09-

10
1

) för området samt flygfoto för bedömning av markanvändning innan omdaning. 

Beräknad avrinning är begränsad till utredningsområdet som markerats innanför röd 

streckad linje i Figur 1. För detaljer kring översiktlig markanvändning före och efter 

omdaning, se Bilaga 2. 

 
1 Underlag levererat från Liljewalls 2021-09-07 
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Utöver Sundbyberg kommuns dagvattenkrav har hänsyn tagits till det sammanställda 

planeringsunderlaget för framtagande av grönytefaktorn för omdaningen som 

genomförts och tillhandahållits av Liljewall Arkitekter AB. Hänsyn har även tagits till 

utkast för Lokalt åtgärdsprogram för Mälaren-Ulvsundasjön från November 2019. 

 

3 OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 MARK- OCH VATTENFÖRHÅLLANDEN 

Marken inom utredningsområdet består främst av berg med ett tunt 

osammanhängande lager av morän (Figur 3), vilket innebär begränsade möjligheter till 

infiltration av dagvattnet ner till grundvattnet. Större delen av fastighetsmarken är 

underbyggd med garage och det är enbart den norra delen av förskolegården där en 

eventuell infiltration är möjlig.  

 

På fastigheten finns fyra större träd (lind, hästkastanj, skogslönn och tall) som bildar 

en grupp utmed Tallgatan. Dessa träd tar upp en del vatten och bidrar till befintlig 

avrinningssituation på ett positivt sätt. Träden kommer att tas ner i samband med 

omdaning. 

 

 

Figur 3. Jordartskarta för utredningsområdet enligt SGU WMS tjänst. Ungefärlig gräns för 
utredningsområdet visas med gul linje. 
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Takavvattning från befintligt lamellhus sker enligt uppgift via invändig avvattning ned 

på ledning. Det mindre gårdshusets takavvattning sker genom utvändig takavvattning 

som dock är direkt kopplat på det kommunala kombinerade ledningsnätet.  

 

Övrig avrinning från gårdsmarken sker via fem dagvattenbrunnar, med placering 

angiven i Bilaga 4. Underlag för hur dessa brunnar är sammankopplade inom aktuell 

fastighetsmark fanns ej tillgängligt under utredningsarbetet.  

 

Anslutning från fastigheten till det kommunala ledningssystemet är etablerad i den 

sydöstra delen av fastighetsområdet längs med Prästgårdsgatan (se Figur 4). Dagvatten 

från anslutningspunkten leds därefter idag via ett kombinerat ledningsnät till centrala 

Sundbyberg och vidare till Bromma reningsverk. Efter att dagvattnet renats släpps det 

slutligen ut i Saltsjön
2

.  

 

Ett fördröjningsmagasin planeras utanför planområdet. Detta är för att det råder 

kapacitetsbrist i det kombinerade nätet. Det kombinerade nätet planeras att separeras 

i framtiden. Dagvatten från fastigheten Kv Bildhuggaren kommer därmed att i 

framtiden ledas till recipient Ulvsundasjön och i denna utredning skall därför 

miljökvalitetsnormer för Ulvsundasjön beaktas. I samband med omdaningen av 

området föreslår staden att en ytterligare förbindelsepunkt för dagvatten från 

utredningsområdet tas i bruk.  

 

 
Figur 4. Befintligt ledningssystem för utredningsområdet. Pilar visar flödesriktning över kvartersmark samt i 
ledningarna. Röd streckad markering indikerar dagens ungefärliga placering av servispunkt av 

kombinationsledning för fastigheten och den gröna markeringen visar framtida förslag på dagvattenservis. 

  

 
2

 Mejlkonversation med Sundbybergs Avfall och Vatten, 2018-08-14.  
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3.2 ÖVERSVÄMNINGSRISKER FÖR BEFINTLIG SITUATION VID ETT 100-ÅRS REGN 

Sundbybergs stad har tagit fram en skyfallsmodell för staden som baseras på en 

lågpunktskartering och visar det maximala vattendjupet under ett 100-års regn. 

Stadens skyfallsmodell visar att det med befintlig höjdsättning finns en lågpunkt inom 

östra delen av gårdsmarken där vatten upp till mellan 30–50 cm kan komma att bli 

stående vid ett 100-års regn (se Figur 5).  

 

 
Figur 5. Utdrag ur Sundbybergs stads skyfallskartering vid 100-års regn där utredningsområdet är 
ungefärligen markerat med röd streckad linje. 

 

3.3 BEFINTLIG OCH PLANERAD HÖJDSÄTTNING  

Utredningsområdet är beläget på plushöjd mellan 19 till 28 meter (RH2000). Den lägst 

belägna delen av fastighetsområdet angränsar mot Prästgårdsvägen i söder och den 

högst belägna punkten finns i norra delen av gårdsområdet. 

 

Underlag gällande förslag på höjdsättning efter omdaning har tillhandahållits av 

Liljewall Arkitekter
3

. I detta anges att höjdsättningen inom gårdsmarken kommer 

variera mellan cirka 26.50 till 28,0 m (Figur 6). På grund av färdig golvhöjd för entréer 

vid befintligt gårdshus är det ej möjligt att höja upp befintlig lågpunkt, denna kvarstår 

efter omdaning. Det är inte heller möjligt att erhålla ytlig avrinning från 

kvartersmarken ut till vare sig Mariagatan i öster eller Tallgatan i väster då dessa är 

högre belägna. Större version av situationsplan med föreslagen höjdsättning visas i 

Bilaga 2. 

 

 
3

 Bildhuggaren -Situationsplan höjdsättning, Förslagshandling, daterad 2021-09-10, levererad 2021-09-07. 
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Figur 6. Förslag på höjdsättning efter omdaning (Liljewall arkitekter, mottagen 2021-09-07). Lågpunkt 
markerad med rött. 

För att utreda hur stort område denna lågpunkt mottar avrinning ifrån har flödeslinjer 

studerats i SCALGO Live
4

. Dessa visar att lågpunkten enbart mottar nederbörd från den 

egna kvartersmarken (Figur 7). Lågpunkt norr om utredningsområdet påverkar inte. 

 

 
4

 SCALGO Live (www.scalgo.com) är en onlinebaserad lågpunktskarteringsmodell. Underlagsdata från 

Lantmäteriet daterat 2017-03-23. 

http://www.scalgo.com/
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Figur 7. Avrinningsområde till (grönt) och nedströms från (rött) markerad punkt och flödeslinjer (blå) för 
utredningsområdet (rött streckat). 

4 RECIPIENT 

Dagvattnet inom fastigheten leds som tidigare beskrivet till det kombinerade 

ledningsnätet och Bromma reningsverk innan det leds ut i Saltsjön.  

 

Saltsjön utgör en del av vattenförekomsten Strömmen och enligt VISS har Strömmen 

otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Den 

otillfredsställande ekologiska statusen är baserad på behov av förbättring av 

hydromorfologiska förhållanden i vattenförekomsten samt övergödning av sjön.  

Ett flertal ämnen överskrids vilket är den bakomliggande orsaken till att god kemisk 

status ej uppnås. Dessa ämnen utgörs av polybromerad difenyleter (PBDE), 

kvicksilverföreningar, antracen samt bly och tributylennföreningar, varav de tre 

sistnämna har tidsfrister fram till 2027. Miljökvalitetsnormerna för Strömmen är 

måttlig ekologisk och god kemisk ytvattenstatus till år 2027
5

. 

 

Det finns framtida planer att duplicera ledningsnätet i centrala Sundbyberg och detta 

skulle leda till att dagvattnet inom fastigheten i stället skulle ledas till Mälaren-

Ulvsundasjön. Ulvsundasjön är enligt Vatteninformationssystem Sverige klassad som 

en vattenförekomst och tillhör Norra Mälaren. Sjöns har idag måttlig ekologisk status 

till följd av miljögifter samt övergödning. Ulvsundasjön uppnår inte heller god kemisk 

status på grund av förhöjda halter av det prioriterade ämnena perfluoroktansulfon 

(PFOS), antracen, tributyltenn (TBT), kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). 

Miljökvalitetsnormerna för Ulvsundasjön är god ekologisk status och god kemisk 

status till 2021. Ämnena antracen, bly och blyföreningar samt tributyltennföreningar är 

dock undantagna detta krav med en tidsfrist till 2027
6

.  

 

 
5

 Strömmen VISS, hämtad här: https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA79755821 2020-03-

02 

6

 Mälaren-Ulvsundasjön, Vatteninformationssystem Sverige, 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA42470715#pagemodule51, 2019-11-29 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA79755821
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA42470715#pagemodule51
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5 SUNDBYBERGS STADS RIKTLINJER FÖR 

DAGVATTENHANTERING 

I Sundbyberg stads dagvattenstrategi, vilken antogs i februari 2017, anger kommunen 

sin övergripande policy för en att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Policyn anges 

påvisa kommunens viljeinriktning och skall vara vägledande vid planering samt vid 

förvaltning av dagvatten.  

 

I centrala Sundbyberg strävar staden efter att rena 10 mm dagvatten
7

. På platser där 

detta inte räcker för att uppnå miljökvalitetsnormerna bör en större andel dagvatten 

renas. 

 

Utöver dagvattenpolicyn tillämpar även Sundbybergs stad grönytefaktor som ett 

planeringsverktyg för att medvetengöra bland annat dagvattenhantering vid planering 

och byggande. Vid arbete med grönytefaktor är det inom kommunen värdefullt att 

arbeta med följande aspekter:  

 

• Växtlighet och ekosystem kopplade till omgivande tallmiljöer, kulturlandskap 

och ädellövmiljöer samt fuktmiljöer, diken och smådammar.  

• Djupa växtbäddar på gårdar för goda växtbetingelser och fördröjning och 

rening av dagvatten.  

• Gröna tak som gynnar pollinerande insekter och som stärker lokala 

spridningssamband. Efter kontakt med kommunen anges även att då 

fastigheten i dagsläget är anslutet till det kombinerade avloppssystemet skall 

dagvattnet fördröjas innan det ansluts till ledningsnätet. Det beräknade flödet 

skall utgöras av ett klimatkompenserat 20-års regn (1,25 i klimatfaktor) och 

motsvara flödet innan omdaning
8

.  

 

5.1 LOKALT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR MÄLAREN-ULVSUNDASJÖN  

I samband med denna utredning har staden tillhandahållit en arbetskopia av det lokala 

åtgärdsprogrammet för Mälaren-Ulvsundasjön som är under framtagande. Detta 

dokument har ej vunnit laga kraft ännu, men skall användas som stöd för diskussion 

kring hur miljökvalitetsnormer för den blivande recipienten Ulvsundasjön kan 

uppfyllas. I det lokala åtgärdsprogrammet beskrivs nuvarande status för recipienten, 

förbättringsbehov för att Ulvsundasjön skall uppnå god vattenstatus samt planerade 

åtgärder för att uppnå detta.  

 

Förbättringsbehov i procent av dagens belastning för de ämnen som idag utgör ett 

problem i vattenförekomsten har räknats fram. Resultatet visar att fosfor har ett 

förbättringsbehov på 10 %, koppar 75 %, TBT 99 %, antracen 93 %, kadmium 54 % och 

bly 44% (Tabell 1). För åtgärder som ska minska TBT står båtklubbarna. 

 

I dokumentet anges ämnen som har påträffats ha förhöjda halter i recipienten jämfört 

med Havs och vattenmyndighetens gränsvärden för god vattenstatus. Ämnena fosfor 

och PFOS har i åtgärdsprogrammet angivits ha förhöjda halter i vattenfasen och i 

sedimenten har ämnena antracen, kadmium, bly och tributyltenn (TBT) specificeras 

som förhöjda. För att uppnå uppsatta gränsvärden är det viktigt att säkerställa att 

halterna av dessa ämnen från tillrinningsområdet inte ökar. Vid separering minskar 

belastningen på Bromma reningsverk och Strömmen. Dock så ökar flödet till Mälaren-

Ulvsundasjön vid separering, vilket innebär att även föroreningsmängden ökar. 

 
7

 Mejl från Sundbyberg kommun 2019-11-13 

8 

Mejl från Sundbybergs stad 2018-08-14 
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Sundbybergs stad arbetar med att ta ett helhetsgrepp för hela avrinningsområdet vid 

separering, med ett flertal reningsåtgärder för att Mälaren-Ulvsundasjön ska nå god 

status även vid separering
9

.  

 

Tabell 1. Minskad belastning i % per år som krävs för att Mälaren-Ulvsundasjön ska uppnå god status till 
år 2021. 

Ämne % av dagens belastning att reducera/år  

Fosfor 10 % 

Koppar 75 % 

TBT 99 % 

Antracen 93 % 

Kadmium  54 % 

Bly 44 % 

 

6 DAGVATTENFLÖDEN OCH FÖRORENINGAR 

6.1 ÖVERSIKTLIGA AVRINNINGSBERÄKNINGAR FÖRE OCH EFTER OMDANING 

Utredningsområdet utgörs i nuläget av två byggnader (lamellhus och gårdshus) och 

gårdsmark bestående av planteringar, gröna och sandbelagda ytor, konstgräs, 

gångstråk samt en asfalterad infartsväg. I samband med ombyggnad kommer 

lamellhuset att renoveras samtidigt som ytterligare en byggnad upprättas i västra 

delen av utredningsområdet mot Tallgatan för förskoleverksamheten. Detta bidrar till 

en ökning av den totala takytan jämfört med innan omdaning. Dock planeras cirka 

hälften av den totala takytan inom planområdet efter omdaning att utgöras av gröna 

tak, vilket medför en fördröjande effekt av dagvattnet, se Figur 2. Utöver detta 

planeras lamellhuset förses med balkongplanteringar som bidrar till en ökad grönyta 

på detta tak. Balkongplanteringarna utformas så att det även mottar avrinning från 

närbelägna glasytor.  

 

Takytor som ej förses med gröna tak eller leds till balkongplanteringar kommer att 

kopplas direkt på ledning. Detta gäller takytor för det befintliga gårdshuset samt 

terassyta inom södra delen av lamellhuset.  

 

 
9 Mälaren Ulvsundasjön – Lokalt Åtgärdsprogram (Utkast), november 2019. 
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Förskolegården kommer att omformas och hårdgjorda ytor att minimeras till förmån 

för mer lättgenomsläppliga ytor bestående av gräs, sand, träflis samt betongplattor. I 

vilken utsträckning markytan ska vara genomsläpplig samt markens höjdläge kan 

anges i planbestämmelser
10

. 

 

De beräkningar som genomförts för att kartlägga avrinning före och efter omdaning 

har inkluderat markanvändningstyper såsom gröna tak, växtbäddar samt grönytor 

utifrån erhållen situationsplan, se Bilaga 3.  

 

Vid beräkning av avrinning före och efter omdaning minskar flödet efter fastighetens 

ombyggnad med ca 23 % för ett 10-års regn utan klimatfaktor och 21 % beräknat på ett 

20-års regn utan klimatfaktor. Att avrinningen från området bedöms avta efter 

omdaning beror på att den totala mängden hårdgjorda yta planeras minska till förmån 

för bland annat gröna infiltrationsytor och gröna tak. För mer detaljerade uppgifter 

kring framtagna avrinningsberäkningar, se Bilaga 3.  

 

Då regnintensiteten förväntas öka i framtiden som en konsekvens av 

klimatförändringar har en klimatfaktor på 25 % lagts till i beräkningarna för 

framtagning av dagvattenflödet efter ombyggnad. Jämförs värden för framtida 

avrinning med klimatfaktor med nuvarande situation utan klimatfaktor bedöms 

avrinningen minska med ca 1% från området vid ett 10-års regn och öka med ca 3% vid 

ett 20-års regn (se Tabell 2). Dessa förändringar kan dock anses ligga inom 

felmarginalen för beräkningarna och skall ej ses som absoluta värden.  

 

 
Tabell 2. Summering och jämförelse av avrinningsberäkningar före och efter ombyggnad med och utan 
klimatkompensering beräknat för ett 10- och 20-års regn. 

DIMENSIONERANDE REGN, 10 min varaktighet. 

Återkomsttid: 

10 år 10 år 

klimat- 

faktor 1,25 

20 år 20 år 

klimat- 

faktor 1,25 

REGNINTENSITET         

 Area 

(ha) 

Avrinnings-

koef., ⱷ 

Reducerad 

area (ha) 

 

l/s 

 

m
3

 

 

l/s 

 

m
3

 

 

l/s 

 

m
3

 

 

l/s 

 

m
3

 

Nuläge 0,53 0,74 0,40 91 54 - - 114 69 - - 

Efter 

omdaning 

0,53 0,58 0,31 69 42 90 54 90 54 118 71 

Skillnad i % efter omdaning 

(med och utan klimatfaktor) 
-23 -1 -21 3 

Skillnad i l/s efter omdaning 

(med och utan klimatfaktor) 
-21 -1 -24 4 

 

6.2 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 

Föroreningsberäkningar har utförts med hjälp av StormTac version 21.3.3. När 

föroreningshalter beräknas i StormTac görs detta ifrån insamlade värden för områden 

med liknande markanvändning (schablonhalter). Schablonhalter är menade att 

användas på större områden än detta utredningsområde, då de bygger på mätningar i 

dagvatten från större ytor. Ofta finns inte platsspecifik information eller information 

om 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 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.  

 
10

 Boverket (2018). Planbestämmelser om dagvatten.https://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/planbestammelser-om-

dagvatten/ Hämtad 2020-04-15. 
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Materialval, till exempel för tak, kan ha stor påverkan på vattenkvalitén. Detta visar sig 

i halterna för tak ingår olika material i den framräknade schablonen. Vid 

nyexploatering används ur föroreningssynpunkt mer fördelaktiga material än 

historiskt, varvid StormTac-beräkningen i dessa fall tenderar att överskatta genererad 

föroreningsmängd. 

 

Ett annat faktum är att en hög avrinningskoefficient ger större volymer dagvatten som i 

sin tur ger överdriven beräknad föroreningstransport ut från området. 

 

Markanvändningar med areor som använts i StormTac redovisas i Tabell 3. 

Dagvattenhalter per markanvändning som använts i föroreningsberäkningarna samt 

klassificering av osäkerhet för dessa visas i bilaga 5. Avrinningskoefficienter för 

markanvändningarna har i presenterade beräkningar antagit standardvärden som 

anges i StormTac. 

 
 
Tabell 3. Markanvändning och area som använts i StormTac-beräkningar. 

Markanvändning StormTac innan omdaning Area Avrinnings-

koefficient 

Reducerad area 

Parkering* 0,22 0,85 0,19 

Takyta 0,23 0,9 0,21 

Blandat grönområde 0,04 0,1 <0,00 

Grusyta** 0,01 0,4 <0,00 

Konstgräsplan 0,042 0,050 <0,00 

    

Markanvändning StormTac efter omdaning    

Parkering* 0,0734 0,85 0,06 

Takyta 0,2674 0,9 0,24 

Blandat grönområde 0,0871 0,1 0,01 

Gårdsyta inom kvarter 0,0495 0,45 0,02 

Grusyta** 0,0130 0,4 0,01 

Betongplatta 0,0435 0,8 0,03 

    

Markanvändning StormTac efter rening    

Parkering * 0,0734 0,85 0,06 

Takyta 0,1162 0,9 0,10 

Grönt tak 0,1512 0,31 0,05 

Blandat grönområde 0,1127 0,1 0,01 

Gårdsyta inom kvarter 0,0239 0,45 0,01 

Grusyta** 0,0130 0,4 0,01 

Betongplatta 0,0435 0,8 0,03 

* För angöringsyta i situationsplan har markanvändningen parkering antagits.  
**För sand i situationsplan har markanvändningen grus antagits. 

 

Mängder föroreningar i dagvattnet från området beräknas minska efter omdaning för 

samtliga ämnen förutom kväve och kadmium. Halter av kväve i dagvattnet ökar efter 

omdaning. Mängder och halter föroreningar minskar för alla ämnen från nuläge till 

efter omdaning med rening i växtbäddar (Tabell 4). Reningseffekt för samtliga ämnen i 

växtbädd och klassificering av osäkerhet för detta visas i Tabell 5. 
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Observera att föroreningarna är beräknade på specifika markanvändningar, vilket inte 

rekommenderas av StormTac
11

, då det kan ge en missvisande bild. Att använda mer 

övergripande markanvändningar som exempelvis Flerfamiljshusområde bedöms ge en 

mer säker föroreningsberäkning än att dela upp i mer detaljerad markanvändning på 

grund av tillförlitligare data för den grövre indelningen. De övergripande 

markanvändningarna inkluderar ytor som lokalgator, grönytor, kvartersmark, tak mm.  

I denna utredning valdes ändå att använda specifika markanvändningar då 

utredningsområdet är flerfamiljshusområde både före och efter omdaning, och att 

effekten av gröna tak inte skulle framgå lika tydligt om de mer övergripande 

markanvändningarna användes. 

 

Årsmedelflöde från utredningsområdet är 2800 m
3

/år innan omdaning och 2100 m
3

/år 

efter omdaning med reningsåtgärder. 

 

 

Tabell 4. Resultat från föroreningsberäkning i StormTac innan och efter omdaning. 

  Föroreningshalter (µg/l)  Föroreningsmängd (kg/år) 

Ämne  Före 

omdaning 

Efter 

omdaning  

Efter 

omdaning 

med 

rening 

Skillnad Före 

omdaning 

Efter 

omdaning  

Efter 

omdaning 

med 

rening 

Skillnad 

P 87 85 40 -47 0,24 0,23 0,084 -0,156 

N 1200 1300 800 -400 3,5 3,6 1,7 -1,8 

Pb 9,2 5,0 0,79 -8,41 0,026 0,013 0,0016 -0,0244 

Cu 17 12 4,0 -13 0,048 0,034 0,0084 -0,0396 

Zn 53 36 7,0 -46 0,15 0,095 0,015 -0,135 

Cd 0,50 0,54 0,045 -0,455 0,0014 0,0014 0,000095 -0,00131 

Cr 5,3 4,1 1,6 -3,7 0,015 0,011 0,0033 -0,0117 

Ni 5,1 4,0 1,9 -3,2 0,014 0,011 0,0040 -0,01 

Hg 0,030 0,019 0,0070 -0,023 0,000083 0,000047 0,000015 -6,8E-05 

SS 47000 31000 7300 -39700 130 83 115 -15 

Oil 270 150 190 -80 0,76 0,41 0,39 -0,39 

PAH16 0,91 0,64 0,053 -0,857 0,0026 0,0017 0,00011 -0,0015 

BaP 0,025 0,014 0,0050 -0,02 0,000071 0,000039 0,000010 -0,00006 

 
 
 
Tabell 5. Reningseffekter i % för växtbäddar i utredningsområdet. Färger anger klassificering av resultatets 
säkerhet. Grön -hög säkerhet, gul -medel säkerhet, röd -låg säkerhet. Klargula rutor indikerar att 
reningseffekten har minskats av StormTac på grund av orimligt höga siffror. 

 

 
11

 Guide StormTac Web. 2020-02-10. 
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7 FÖRSLAG TILL NY DAGVATTENHANTERING  

För att möta Sundbybergs stads krav på dagvattenhantering inom kvartersmark bör 

olika LOD-åtgärder vidtas vid omdaning. Syftet med dessa åtgärder skall vara att 

fördröja samt rena 10 mm dagvatten för att minimera flödet samt mängden förorening 

till det allmänna ledningsnätet och i slutändan recipienten.  

 

Vid framtagandet av grönytefaktorn för omdaningen av fastigheten har arkitektfirman 

Liljewall föreslagit olika åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). 

Dessa LOD-lösningar är växtbäddar och gröna tak med varierande djup samt grönyta 

och plantering för möjlig infiltration, se Figur 8. För mer information gällande djup på 

växtbäddar och grönt tak på olika platser inom fastigheten, se Bilaga 1.  

 

Dagvatten från området kommer att rinna via dagvattenbrunnar mot två 

förbindelsepunkter, en i väster (Prästgårdsgatan/Tallgatan) och en i öster 

(Prästgårdsgatan/Ekensbergsvägen). Vilken del av fastighetsmarken som avvattnas till 

vilken förbindelsepunkt redovisas i Figur 9. Den östra förbindelsepunkten är befintlig 

och den västra är ny.  

 
 

 
Figur 8. Förslag på LOD-lösningar i samarbete med framtagen grönytefaktor från Liljewall Arkitekter. Blåa 

pilar indikerar flödesriktning för dagvatten inom fastigheten. 
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Figur 9. Schematisk skiss över vilka delar av fastighetsmarken som avvattnas mot förbindelsepunkt i 
väster och öster. 

Den föreslagna markanvändningen medför enligt föroreningsberäkningar en mycket 

liten föroreningsbelastning för dagvatten som avleds från fastigheten. Den yta som 

skulle kunna bidra med störst föroreningsbelastning är den asfalterade infartsytan norr 

om lamellhuset, där fordon behöver ha tillgång till entréer för till exempel lastning och 

transport. Avrinning från denna yta kommer inte kunna avrinna mot växtbäddar på den 

norra delen av fastigheten då en mur skiljer denna del från övrig fastighetsmark. Även 

befintlig gårdsbyggnads hårdgjorda yta avskiljs från övrig gård med en mur. 

Växtbäddar finns mot husliv, men då höjdsättningen är anpassad för att dagvatten inte 

ska avrinna mot byggnaderna bedöms inte dessa växtbäddar kunna ta emot avrinning 

från de hårdgjorda ytorna. Höjdsättningen möjliggör för dagvattnet att ledas till 

dagvattenbrunnar invid muren.  

 

Generellt i området bör höjdsättning göras så att dagvatten avleds till gröna ytor t.ex. 

via ränndalar. Om kantsten används bör dessa förses med släpp (Figur 10). Dessutom 

bör grönytorna vara relativt flacka för att möjliggöra en jämn filtration över ytan. 

 

Befintlig lågpunkt i nordvästra delen av fastigheten kommer inte kunna höjas upp då 

golvhöjd vid entréer på befintlig gårdsbyggnad ej kan ändras och det behöver 

säkerställas att avrinning ej sker in i byggnaden. I punkten finns befintliga 

dagvattenbrunnar som kommer att vara kvar efter omdaning.  

I samband med omdaning planeras fler grönytor och närbelägna växtbäddar, som har 

en ökad möjlighet att omhänderta dagvatten som genereras i nära anslutning till 

befintlig lågpunkt. Utöver detta genererar dessa grönytor och planteringar i sig en 

minskad avrinning jämfört med den mer hårdgjorda förskolemark som finns i området 

idag. Detta leder till en minskad risk för översvämning vid befintlig lågpunkt efter 

omdaning jämfört med dagens läge.   

 

För de växtbäddar och gräsytor som planeras inom förskolegården är det viktigt att 

säkerställa att det inte förekommer stående vatten då detta kan utgöra en 

säkerhetsrisk för förskolebarnen. För att omhänderta dagvatten från gårds- och 

förgårdsmark behöver den hårdgjorda ytan höjdsättas så att den avrinner mot 

föreslagna gräsytor och växtbäddar. För förslag på hur dagvatten bör avvattnas inom 

fastigheten se utritande rinnpilar i Figur 8.  
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Figur 10. Exempellösning med utkastare och ränndal som leder vatten till grönyta (vänster)
12

. 

Exempellösning med släpp i kantsten för dagvatten (höger)
13

. 

 

Eftersom utredningsområdets jordart är berg med tunt moränlager är de naturliga 

infiltrationsmöjligheterna för djupare infiltration begränsade. Grönytorna förses därför 

med extra tjocka lager sandig matjord med dräneringsledningar under. Ledningarna 

kommer att säkerställa att ytorna torkar ut mellan regntillfällen.  

 

För att uppnå kraven att rena 10 mm dagvatten inom kvartersmarken (reducerad area, 

20 års regn med klimatfaktor 0,36) så skall en volym av 36 m
3 

dagvatten omhändertas 

genom föreslagna LOD-lösningar. 

 

Hälften av de gröna tak som planeras inom fastigheten planeras anläggas med ett djup 

större än 300 mm och av resterande andelen grön takyta kommer majoriteten att 

anläggas med ett djup mellan 110–300 mm. Denna tjocklek på substrat kan antas 

kunna omhänderta minst 20 mm dagvatten. Eftersom Sundbyberg inte har egna 

detaljerade dimensioneringstabeller har Stockholm Vatten och Avfalls (SVOA) 

dimensioneringstabell (version 170629) samt riktlinjer för kvartersmark (vers 1.1) 

använts för denna bedömning. I dessa riktlinjer anges att gröna tak (med en mäktighet 

på 10 cm och mer kan omhänderta 20 mm nederbörd som faller på takytan.  

 

Takavvattning av lamellhuset sker idag via invändig avvattning vilket leds norrut ned 

på ledning. Efter omdaning planeras en stor del av lamellhuset att förses med gröna 

tak med ett djup 110-300 mm alternativt större än 300 mm (semi-intensiva gröna tak 

och en liten andel gröna tak med djup 50-110 mm (extensiva gröna tak). De gröna 

taken på lamellhuset bedöms utifrån detta även kunna kompensera för den nederbörd 

som faller över trädäcket om denna leds ut mot den gröna takbeläggningen (se Figur 

8).  

 

Taket för den nya förskolebyggnaden kommer att utgöras av ca 65 % grönt biotoptak 

med över 300 mm i växtdjup. Resterande 35 % av takytan består av en balkong som 

antagits bestå av vanlig takbeläggning. Det rekommenderas att takavvattning från 

balkongytan leds ned till närbelägna växtbäddar som är planerade norr om byggnaden 

samt i förskolebyggnadens sydöstra hörn (se Figur 8).  

 

Dagvatten från tak med vanlig takbeläggning (förutom från ny förskolebyggnad) har 

antagits ledas direkt ned till dagvattennätet. Takvatten från vanlig takbeläggning 

bedöms ej bidra med en stor föroreningsbelastning, men däremot så bör 

fördröjningen av denna volym kompenseras genom åtgärder inom fastigheten.  

 
12

 https://byggkatalogen.byggtjanst.se/produkt/ytavvattning/st-eriks-ranndalsplattor/25746 ,  

hämtad 2018-04-24 

13

 Uppsala Vatten, Dagvatten en exempelsamling, hämtad 2018-04-24 

https://byggkatalogen.byggtjanst.se/produkt/ytavvattning/st-eriks-ranndalsplattor/25746
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Enligt SVOA:s riktlinjer anges att en växtbädd med ett djup av minst 500 mm (utan 

stående vatten) bör dimensioneras så att den är lika stor som 8% av den tillkopplade 

hårdgjorda ytan för att kunna fördröja 20 mm. Detta motsvarar 250 m
2

 för 

markanvändningen efter omdaning, vilket även är ytan växtbäddar enligt 

situationsplanen. Om omhändertagandet av dagvatten istället ska ske via infiltration i 

en gräsyta bör denna LOD-åtgärd motsvara cirka 25% av den hårdgjorda ytan enligt 

SVOA:s dimensioneringstabell. Den extra volymen som kan tas omhand i växtbäddarna 

kompenserar för mindre fördröjning och rening av andra ytor, exempelvis de som 

kopplas direkt på dagvattennät.  

 

Den totala volymen av dagvatten som kan omhändertas via LOD-åtgärder motsvarar ca 

32 m
3

 för växtbäddar (ca 600 mm djup*15% porositet*354 m
2

), 5 m
3

 för övrig grönyta 

(grönytan utgör 16 % av den hårdgjorda ytan, enligt SVOA:s dimensioneringstabell 

behövs 25 m
2

 grönyta per 100 m
2

 hårdgjord yta, alltså kan denna yta ta omhand dryga 

10 mm) samt ca 30 m
3

 för de gröna taken (över 100 mm djup bedöms kunna ta 

omhand mer än 20 mm regn enligt ovan).  

 

Om angivna ytor för LOD-åtgärder implementeras kan alltså minst 67 m
3

 dagvatten 

omhändertas inom utredningsområdet. Detta gör att Sundbybergs krav att omhänderta 

minst 36 m
3

 dagvatten uppfylls för fastigheten genom de LOD-lösningar som 

föreslagits. Detta bedöms också kompensera för de stora träd som tas ner i samband 

med omdaning och som förmodligen tar omhand en ansenlig mängd dagvatten. 

 

8 KONSEKVENSER AV FÖRESLAGEN DETALJPLAN OCH 

DAGVATTENHANTERING 

Eftersom dagvatten som avrinner från fastigheten idag genomgår rening i Bromma 

reningsverk bedöms dess påverkan på den efterföljande recipienten vara försumbar. 

Utifrån detta resonemang antas omdaningen av kv. Bildhuggaren ej påverka 

möjligheten för att nå uppsatta miljökvalitetsnormer för denna recipient.  

 

I framtiden planeras duplicering av ledningsnätet, det vill säga dagvattnet kommer att 

behöva hanteras separerat från spillvattnet. Dagvattnet kommer då istället ledas till 

recipienten Mälaren-Ulvsundasjön. Föroreningsberäkningarna visar att 

föroreningsbelastningen kommer att minska efter omdaning med rening för alla 

ämnen. Enligt lokalt åtgärdsprogram för Mälaren-Ulvsundasjön måste 

fosforbelastningen och tillförseln av TBT, PCB, PBDE och PFOS upphöra för att 

recipienten ska kunna uppnå god status. Dessutom behöver tillförseln av koppar, bly, 

kadmium och antracen minska. 

 

Då gröna tak föreslås för vissa tak efter omdaning är det viktigt att dessa underhålls 

på ett sätt så att inte gödsling för bibehållen funktion bidrar till högre belastning av 

fosfor och kväve ut från utredningsområdet.  

 

Vad gäller avledning av större mängder vatten vid skyfall då dagvattenbrunnar fylls 

upp finns en risk för att det samlas vatten på nedsänkta ytor invid dagvattenbrunnar. 

Angöringsytor invid byggnader ligger med planerad höjdsättning lägre än Tallgatan 

och Mariagatan. För att säkerställa att avrinning ej kommer in på gårdsmark från dessa 

gator bör kantsten användas vid fastighetsgränsen.  
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9 FÖRVALTARANSVAR 

Inga anläggningar som föreslås kommer att ligga på allmän platsmark.  

 

För växtbädd krävs regelbunden bevattning när växtbädden etableras. Återkommande 

kontroll av hur växtligheten utvecklas kan sedan behövas under ett till två år. Döda 

växtdelar och ogräs ska tas bort. Det kan bli nödvändigt att göra kompletterande 

planteringar. Det löpande underhållet innefattar ogräsrensning/växtskötsel samt 

inspektion och rensning av inlopp och bräddavlopp. Om det finns ett sedimentfång 

före inloppet till växtbädden behöver inlopp och bräddavlopp inte rensas lika ofta. 

Däremot behöver sedimentfånget tömmas regelbundet. Som regel ackumuleras 

föroreningar direkt på, eller nära filterytan. Genomsläppligheten minskar efter hand 

och växtbäddens ytlager (5-10 cm) kan till slut bli helt igensatt. Genomsläppligheten 

kan återställas genom att ytlagret luckras eller tas bort. Den senare åtgärden reducerar 

risken för att de föroreningar som bundits i ytan frisätts genom nedbrytning av 

organiskt material. Dock medför ju detta att växter behöver etableras på nytt. Vid 

långvarig torka kan växtbädden behöva stödbevattnas
14

. 

 

För gröna tak är det under etableringsfasen speciellt viktigt att följa upp hur valda 

växter lyckats etablera sig. Det kan finnas behov av bevattning, kompletterande sådd 

eller plantering. Ogräs kan behöva rensas bort för hand. Till det löpande underhållet 

hör kontroll av dräneringsstrukturer, hängrännor och stuprör. Det är viktigt att se till 

så att dessa inte växter igen eller sätts igen av dött växtmaterial och vegetationsrester. 

Eventuella behov av bevattning och gödsling behöver följas upp. Växtligheten skyddar 

takets tätskikt från skador som kan orsakas av snöskottning
15

. De gröna taken bör 

underhållas på ett sätt så att inte gödsling för bibehållen funktion bidrar till högre 

belastning av fosfor och kväve ut från utredningsområdet.  

 

Kostnad för material och anläggning för en nedsänkt växtbädd är jämförbar med 

kostnaden för att anlägga magasin under mark, ca 3500 kr/m
3

 magasinsvolym vatten 

att anlägga. Det ger en ytkostnad på ca 1400 kr/m
2

 om den magasinerar 40 cm vatten. 

Platsens förutsättningar har stor kostnadspåverkan. Skötselkostnaderna är jämförbara 

med kostnaderna för att sköta en robust plantering med fleråriga växter
16

.  

 

Kostnaden för material och anläggning av ett extensivt grönt tak varierar mellan 530-

820 kr/m
2

. Gröna tak innebär ingen merkostnad gällande skötsel
14

. 

10 BYGGSKEDE 

Under anläggningsskedet finns risk för grumling av dagvattnet och utsläpp av främst 

oljeprodukter från entreprenadmaskiner. Slam från schaktarbeten kan även påverka 

såväl det allmänna som det interna ledningssystemet nedströms området. Genom att 

planera för detta och vidta åtgärder vid anläggningsarbetet kan denna påverkan 

minskas eller helt utebli. Exempel på åtgärd som kan användas är slam- och 

oljeavskiljning i containersystem av dag- och dränvatten från arbetsområdet.  

 
14

 Stockholm Vatten och Avfall. Faktablad växtbäddar. 

https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/nvb.pdf  

15

 Stockholm Vatten och Avfall. Faktablad, vegetationsklädda tak. 

http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/vegtak_h2.pdf  

16

 WRS AB. 2016. Kostnadsberäkningar av exempellösningar för dagvatten. 

https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1862798  

https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/nvb.pdf
http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/vegtak_h2.pdf
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1862798
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11 SLUTSATS 

Flödesberäkningar påvisar en minskad avrinning från aktuell fastighetsmark efter 

omdaning utifrån ett dimensionerande 20-års regn samt något ökad avrinning för ett 

klimatanpassat 20-års regn. Föroreningsbelastningen minskar från området från innan 

till efter omdaning med rening i gröna tak och växtbäddar. Den ökade avrinningen 

bedöms kunna tas omhand med föreslagna LOD-lösningar då dessa i princip motsvarar 

krav för 20 mm regn och alltså är väl tilltagna i förhållande till andelen hårdgjord yta.  

 

I framtiden kan duplicering av ledningsnätet vara aktuell, vilket innebär att dagvattnet 

istället kommer att ledas till recipienten Mälaren-Ulvsundasjön. Enligt lokalt 

åtgärdsprogram för Mälaren-Ulvsundasjön måste fosforbelastningen och tillförseln av 

TBT, PCB, PBDE och PFOS upphöra för att recipienten ska kunna uppnå god status. 

Dessutom behöver tillförseln av koppar, bly, kadmium och antracen minska. Även om 

föroreningsbelastningen är liten från utredningsområdet efter vidtagna åtgärder 

behöver dessa ämnen bevakas specifikt. Då förslaget innebär att gröna tak anläggs 

behöver fosforbelastningen bevakas då taken kan släppa ifrån sig näringsämnen efter 

gödsling. Vid separering minskar belastningen på Bromma reningsverk och Strömmen. 

Dock så ökar flödet till Mälaren-Ulvsundasjön vid separering, vilket innebär att även 

föroreningsmängden ökar. Sundbybergs stad arbetar med att ta ett helhetsgrepp för 

hela avrinningsområdet vid separering, med ett flertal reningsåtgärder för att Mälaren-

Ulvsundasjön ska nå god status även vid separering. 
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BILAGOR 

BILAGA 1. SITUATIONSPLAN MED LOD-LÖSNINGAR (MOTTAGEN 2021-09-07) 
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BILAGA 2. SITUATIONSPLAN MED FÖRESLAGEN HÖJDSÄTTNING 

 Förslagshandling 2021-09-10, Liljewall arkitekter. 
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BILAGA 3. AVRINNINGSBERÄKNINGAR FÖRE OCH EFTER OMDANING 
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BILAGA 4. LOKALISERING AV BEFINTLIGA DAGVATTENBRUNNAR 
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BILAGA 5 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 

Nedan tabell visar dagvattenhalt (ug/l) per markanvändning samt klassificering av 

osäkerhet för dessa baserat på underlag. Tabell hämtad från StormTac. 
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