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Sammanfattning 
Sundbybergs stad planerar att utveckla och bygga om Ör Centrum som ett delprojekt i det 

större STUP H-Ör. Som led i detta kommer ett nytt kvarter vid Örsvängen anläggas. En 

dagvattenutredning har tagits fram för utredningsområdet med styrande dokument i form 

av stadens  dagvattenpolicy, SAVAB:s checklista för dagvattenutredningar i 

stadsbyggnadsprocessen och Svenskt Vatten P110. Dagvattenhanteringen kommer att delas 

upp på allmän platsmark och kvartersmark efter beslut från kommunen. 

Området kommer att byggas om i enlighet med förslag från Folkhem och 

dagvattenutredningen har gjorts över ett utredningsområde som bestämts i samråd med 

kommunen, Landskap och Gata. Idag utgörs området av en byggnad med en 

livsmedelsaffär, parkeringsytor och en större grönyta med busshållplatser. Efter 

exploatering är planen att anlägga tre högre byggnader och att göra om 

runtkörningsmöjligheterna i området. Hårdgörningsgraden ligger på nästan samma nivå 

före och efter exploatering, men ökar något. 

Flödet från utredningsområdet ökar efter exploatering och ett av kraven från SAVAB har 

varit att inte öka flödet ut. Det innebär att det krävs en del fördröjning inom fastighet för 

att upprätthålla tidigare flöde. De hydrologiska förutsättningarna är bra då området ligger 

på en höjd. De geologiska förutsättningarna är sämre då det är lera i en stor del av området 

och djupet till berg är relativt lågt. Detta innebär att fördröjning måste ske i anläggningar 

som utformas med dräneringsledningar. Fördröjningsvolymen på allmän plats uppskattas 

till 16 m³ vid ett femårsregn och 23 m³ vid ett 20-årsregn och rekommenderas att hanteras 

i skelettjordar under GC-banor, förslagsvis med biokol inblandat. Det finns inga instängda 

områden inom utredningsområdet idag och då det kommer göras markarbeten behöver det 

säkras så att inga instängda områden skapas.  

Generell föroreningsbelastning efter exploatering bedöms minska efter rening i 

skelettjordar och om inblandning av biokol sker bedöms exploateringen ha en positiv 

inverkan på slutrecipienten Brunnsviken. Då allmän platsmark ligger som fokus i denna 

utredning behöver en bedömning göras om oljeavskiljare ska installeras, men förslagsvis 

görs detta längre ner i dagvattensystemet för att fånga upp en större mängd föroreningar. 

Det finns goda förutsättningar att ta hand om dagvatten på allmän platsmark. Slutgiltig 

placering av dagvattenanläggningar måste göras i detaljprojekteringsskedet och det bör 

säkerställas att de är tillgängliga för så stor del av dagvattnet som möjligt. Då området 

ligger på ett berg rekommenderas att eventuella kommande exploatering i öst placeras så 

att skyfall säkert kan rinna längs Örsvängen och inte tar skada av detta vatten. Norr om 

utredningsområdet rinner vatten vidare och det är viktigt att inga lågpunkter skapas i 

anslutning till befintlig bebyggelse. Säkra sekundära avrinningsvägar bedöms finnas för 

utredningsområdet, men för att säkra byggnader nedströms rekommenderas att en 

skyfallskartering utförs. 
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1 Inledning 

Sundbybergs stad planerar att utveckla och bygga om Ör Centrum i samband med det 

större projektet STUP H-Ör. Detta innebär bland annat att ett nytt kvarter vid Örsvängen 

anläggs. Sweco har ombetts ta fram en dagvattenutredning för området. Det förändrade 

flödet från hela utredningsområdet ska beräknas och en total fördröjningsvolym ska tas 

fram, men i det här fallet ska Sweco endast ta fram dagvattenlösningar för hantering av de 

förändrade flödena på allmän platsmark, alltså ej kvartersmark. 

 Organisation 

Beställare:  Sundbybergs kommun 

Uppdragsledare: Rolf Åldstedt 

Handläggare:  Patricia Rull 

  Andreas Sandwall 

  Sofi Sundin 

Intern kvalitetsgranskning: Anna Pettersson Skog 
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2 Riktlinjer för utredningen 

Följande styrdokument använts som underlag för utredningen: 

1. Sundbyberg stads dagvattenpolicy 

2. SAVAB:s Checklista för dagvattenutredningar i stadsbyggnadsprocessen 

3. Svenskt Vatten publikation P110 

Ansvarsfördelningen för de olika dagvattenanläggningarna samt vid skyfall beskrivs nedan. 

 Sundbybergs stads dagvattenpolicy 

Sundbybergs stads dagvattenpolicy anger att Sundbybergs stad ska arbeta med dagvatten 

på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Policyn omfattar stadens nämnder och bolagen 

inom koncernen Sundbybergs stadshus AB. Samarbete både inom organisationen, med 

närliggande kommuner och med andra externa parter framhålls som ett medel för att 

uppnå målen.  

Ytlig dagvattenhantering ska eftersträvas och vattenflöden ska fördröjas så att det 

motsvarar avrinning från naturmark. Dagvattenhanteringen ska också bidra till att uppnå 

god status i identifierade vattenförekomster. Policyn anger dessutom att Sundbybergs stad 

ska anpassas till ett förändrat klimat och därmed ska hänsyn till skyfall och extrema 

vattennivåer has i åtanke. 

 Checklista för dagvattenutredningar 

Checklistan från Sundbyberg Avfall och Vatten AB (SAVAB) är en sammanställning av 

Stockholm stads och Huddinge kommuns checklistor för dagvattenutredningar i planer och 

är anpassad till förhållanden i Sundbyberg. Checklistan förespråkar att den policy som 

tidigare nämnts ska följas, men för att uppnå målen måste dagvattenhanteringen beaktas i 

alla delar av stadsbyggnadsprocessen. Då checklistan är uppdelad i flera stadsbyggandssteg 

kommer denna utredning att följa detaljplanekolumnen i checklistan.  

Checklistan är uppdelad i två delar där den första hanterar förutsättningar för 

dagvattenhanteringen och den andra åtgärder för en hållbar dagvattenhantering. Den 

första delen utreder förutsättningar i området och hur dessa påverkar 

dagvattenhanteringen. Påverkan ska undersökas såväl för befintlig som planerad 

markanvändning. Den andra delen hanterar frågor vid val av dagvattenlösning och 

preciserar även hur dessa lösningsförslag ska hanteras och presenteras. Samordning är 

mycket viktig i den andra delen där nyckelkontakter är landskapsarkitekter och 

gatuingenjörer.  

Checklistan trycker på dagvattenpolicyns mål genom att poängtera att en hållbar 

dagvattenhantering i första hand innebär att förebygga förorening av dagvattnet redan vid 

källan. Det innebär att använda icke förorenande material i stadsbyggandet och att 

optimera markens genomsläpplighet. Viktiga riktlinjer är enligt checklistan att: 

- Vattenflöden inom kommunen ska fördröjas och efterlikna avrinningen från 

naturmark. 

- Dagvatten från kvartersmark och allmän platsmark ska renas innan påsläpp till 

kommunalt nät. 
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- Föroreningsmängder får ej öka efter exploatering och föroreningshalter får inte 

försvåra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer (MKN) för aktuell recipient. 

- Extrema flöden och höga vattennivåer måste finnas med i planeringen och hänsyn 

till dessa ska tas. 

Vidare poängteras att den struktur och höjdsättning som görs bör vara genomtänkt ur ett 

flödesperspektiv. Dagvattensystemet ska dimensioneras för normala flöden men för de 

extrema flödena krävs en höjdsättning som gör att dessa kan ledas till de platser där de gör 

minst skada. VA-huvudmannen ansvarar inte för att ta hand om denna typ av extremflöden 

men kan vara behjälplig i planeringen för hanteringen av dessa.  

Kontakt med VA-huvudmannen rekommenderas för besked om ett flertal punkter i 

checklistan. Vid kontakt med SAVAB har även framkommit att flödet från området inte ska 

öka efter exploateringen. 

Fosfor är ett stort problem i recipienten Brunnsviken vilket poängteras i checklistan. Då 

övergödning är påtaglig i recipienten på grund av förhöjda halter fosfor och kväve har det 

genom lokala åtgärdsprogram tagits fram ett riktvärde för fosfor på 100 µg/l. Det står även 

tydligt uttalat att varje ny detaljplan måste tillse att situationen inte försämras med 

avseende på föroreningsbelastning. 

 P110 

Svenskt Vatten är branschorganisationen för VA-organisationerna och så gott som alla 

organisationer i Sverige är med och följer deras publikationer. Svenskt Vattens publikation 

P110 ger rekommendationer för hur nya exploateringsområden ska uppnå uppsatta 

funktionskrav för skydd av anläggningar och bebyggelse (Svenskt Vatten, 2016). 

Publikationen berör även befintliga områden och visar att mycket arbete kommer att 

krävas för att uppnå en förbättrad säkerhet mot översvämning i befintliga samhällen. Av 

checklistan för dagvattenutredningar framgår att dimensionerande regn ska bestämmas 

enligt vad som anges i P110. 

P110 anger övergripande krav och förutsättningar för samhällenas avvattning, 

dimensionering och utformning av nya dagvattenledningar, dimensionering och 

utformning av nya spillvattenledningar, samt hur vatten från husgrundsdräneringar ska 

avledas och tas om hand. I syfte att ta hänsyn till framtida klimatförändringar föreslår 

Svenskt Vatten att nederbördsintensiteten ska ökas med 25% i beräkningar då utredning av 

dagvattenfrågan sker. 

Bebyggelsen inom utredningsområdet betraktas som tät bostadsbebyggelse1. För tät 

bostadsbebyggelse säger P110 att ledningssystemen, som ett minimikrav, ska 

dimensioneras för att klara en nederbörd med återkomsttiden 5 år vid fylld ledning och 20 

år för trycklinje i marknivån.  

Då nya dagvattensystem ska anläggas är det också grundläggande att husgrunder och 

byggnader inte översvämmas när kapaciteten i ledningar och öppna diken överskrids. 

Därmed är det extra viktigt att ta hänsyn till hur området höjdsätts så att ytlig avrinning 

medges utan att skada bebyggelse. Det här görs med fördel genom att placera byggnader 

högre än kringliggande vägar som då kan agera avledare mot närmaste recipient. 

                                                                 
1 Mejl från SAVAB 2018-06-27. 



Teknisk Förstudie STUP H-Ör: Ör centrum, PM dagvatten 

10 

 Ansvar för dagvatten 

Varje fastighetsägare och verksamhetsutövare har ett ansvar att hantera dagvatten med 

sådan försiktighet att miljö och omkringliggande fastigheter inte skadas. Kommunen har 

det övergripande ansvaret för samhällsplaneringen och har dessutom ofta ansvaret för 

dagvattenhantering på allmän platsmark inom detaljplan. Som VA-huvudman har man 

ansvar att leda bort dagvatten från samlad bostadsbebyggelse.   

Ansvarsfördelning åskådliggörs principiellt i figur 1. Fastighetsägare är ansvariga för 

dagvattenhanteringen på egen fastighet (byggnader och tomt), markerat med rött. Inom 

verksamhetsområde för allmänt VA får fastighetsägare ansluta till det allmänna VA-

ledningsnätet enligt de krav som VA-huvudmannen bestämt i sin ABVA och ska då erlägga 

avgifter enligt fastställd taxa.  

Kommunen är ansvarig för dagvattenhanteringen för vägar, gator och allmänna platser, 

markerat med blått, innan anslutning sker till den allmänna VA-anläggningen. I bilden 

nedan visas ingen parkmark men ansvaret följer samma princip där som för gata. 

 

Figur 1: Beskrivning av ansvarsfördelningen för dagvattensystemet. FP = förbindelsepunkt. Figuren är 
hämtad från Svenskt Vatten P110. 

Den allmänna VA-anläggningen, markerad med grönt, ska tillse bortledning av dagvatten 

från bostadsområden utifrån den standard som bestäms av vattentjänstlagen, samt rena 

förorenat dagvatten enligt miljöbalken.  

 Ansvar vid skyfall 

Det kommunala ansvaret kopplat till skyfall beror på regnets storlek. Mindre regn ska tas 

om hand av ledningsnätet och dimensionering sker enligt gällande branschpraxis, idag 

används oftast P110 (Svenskt Vatten, 2010). Regn som överstiger dimensioneringskrav 

behöver inte tas om hand i ledningsnätet och ska avledas ytligt. 

För ny bebyggelse regleras ansvaret för hantering av skyfall huvudsakligen i plan- och 

bygglagen (PBL). Där framgår det att ny bebyggelse i detaljplan ska lokaliseras till lämplig 

mark utifrån risken för översvämning. Kommunen har utredningsskyldighet för att 
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klarlägga om marken är lämplig. För att avgöra om marken är lämplig rekommenderar 

Svenskt Vatten att ny bebyggelse anpassas så att skador på byggnader undviks vid regn 

med en återkomsttid om minst 100 år (Svenskt Vatten, 2016). 

Kommunen kan komma att bli skadeståndsskyldiga mot fastighetsägare om bebyggelse 

tillåts på olämplig mark, eller om kommunen låter bli att inhämta tillräcklig kunskap. 

Skadeståndsansvaret preskriberas 10 år efter att planen har antagits.  
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3 Områdesbeskrivning 

 Före exploatering 

Området är beläget på en höjd och ligger sydväst om Örskolan. I norr ligger ett 

bostadsområde med flerfamiljshus och i väster och söder avgränsas området av vägen 

Örsvängen. På området finns idag en livsmedelsaffär med parkeringsmöjligheter. Stora 

delar av området är hårdgjorda men det finns också några planteringar och en större 

grönyta. I figur 2 presenteras markanvändningen. 

 

Figur 2: Markanvändning inom utredningsområdet innan exploatering. 
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 Efter exploatering 

Efter exploatering planeras för tre högre byggnader med gemensam innergård samt en 

torgyta. Byggnaderna ska användas som äldreboende, bostadsrätter och hyresrätter. Under 

hus och innergård planeras för garage vilket innebär att hela gården är underbyggd. I figur 

3 presenteras markanvändningen. 

 

Figur 3: Markanvändning inom utredningsområdet efter exploatering. 
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4 Förutsättningar 

 Geologiska och hydrologiska förhållanden 

En utförlig geologisk undersökning av utredningsområdet håller på att utföras av Golder 

Associates, men denna kommer inte vara färdigställd förrän efter denna utredning har 

färdigställts. När Golder Associates utredning är färdig rekommenderas att slutsatser från 

denna ges företräde över den mer generella analys som beskrivs i detta kapitel. 

En översiktlig analys av utredningsområdet med hjälp av SGU:s jordartskarta presenteras i 

figur 4. 

 

Figur 4: Geologiska förutsättningar för utredningsområdet med utpekade jordarter från SGU:s 
Jordartskarta. 

Utredningsområdet utgörs mestadels av urberg med ett tunt eller osammanhängande lager 

morän. Den resterande delen av området utgörs av postglacial lera. De naturliga 

förhållandena för infiltration bedöms vara mycket dåliga.  

Geosigma har gjort en markteknisk undersökning (MUR) och skrivit ett marktekniskt PM 

(daterat 180316) som beskriver området enligt följande:  

Området ligger till större delen i ett plan på nivån +19, men i den nordöstra delen av 

området finns en sänka med nivån +15,0. I västra halvan av utredningsområdet bedöms 

marken bestå av ett ca 0,7 meter tjockt lager med sandig fyllning eller av ca 0,5 meter 

mullhaltig sand. Under detta ligger ett 1 - 2 meter tjock lager friktionsjord på berg. Djupet 

till berg varierar mellan 1 - 4 meter. I den östra delen av området bedöms marken vara 

utfylld med 1 - 2 meter grusig sandfyllning ovan ett upp till 2 meter mäktigt lager av fast 

lera. Leran ligger sedan ovan ett 1 - 2 meter tjockt lager sandig morän på berg. Enstaka 

block har även noterats på denna sida. Djupet till berg varierar mellan 4 - 5,5 meter och 

bergytans nivå bedöms slutta mot nordväst. 

Den dimensionerande grundvattennivån, mätt i ett grundvattenrör under januari-februari 

2018, bedöms ligga på +13,0. 



Teknisk Förstudie STUP H-Ör: Ör centrum, PM dagvatten 

15 

 Detaljplanens delavrinningsområde 

4.2.1 Flödesvägar 

Detaljplanen är lokaliserad på en höjd där den planerade byggnationen topografiskt ser ut 

att stå på toppen. I figur 5 presenteras en topografisk analys av området med flödesvägar 

som kan ses rinna mot öster och norr. Skälet till att inga flödesvägar finns vid planerat 

kvarter är för att en höjdrygg antas gå från sydvästra hörnet mot mitten av 

utredningsområdet. 

 

Figur 5: Flödesvägar i området visar att utredningsområdet ligger på en vattendelare. 

4.2.2 Sekundära avrinningsvägar 

Avrinning från utredningsområdet ses i figur 5 rinna åt tre håll: norr längs med Ringleken 

och Norra gatan, norr på Örsvängen och öster på Örsvängen. För att visualisera vattnets 

sekundära (ytliga) avrinningsvägar visas i figur 6 - figur 8 hur vattnet vid extrem 

nederbörd, dvs. när det endast rinner av på ytan, tar sig från utredningsområdet till 

recipient Råstasjön. 

Observera att denna visualisering är rent topografisk och är endast för att få en allmän 

systemförståelse. Detta betyder att ingen hänsyn har tagits till befintligt ledningsnät eller 

vägtrummor och det sker heller ingen infiltration. Analysen visar heller inte på 

flödesstorlek, utan endast rinnvägar, vilket betyder att en rinnväg i praktiken kan ta ett 

oändligt flöde och därför kan bredd på flöde ej visualiseras. 
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Figur 6. Vattnets ytliga väg från Ringleken och Norra gatan mot recipient Råstasjön. Detta är den kortaste 
vägen längs ytan mot recipient. Observera att det endast är höjddata som analyserats. 

 

Figur 7. Vattnets ytliga väg från Norra Örsvängen och del av Örtorget mot recipient Råstasjön. Detta är den 
kortaste vägen längs ytan mot recipient. Observera att det endast är höjddata som analyserats. 
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Figur 8. Vattnets ytliga väg från Östra Örsvängen och del av Örtorget mot recipient Råstasjön. Detta är den 
kortaste vägen längs ytan mot recipient. Observera att det endast är höjddata som analyserats. 

För att säkerställa att sekundära avrinningsvägar inte försämrar situationen för nedströms 

bebyggelse på väg mot recipient rekommenderas att en skyfallskartering göras för hela 

delavrinningsområdet ”Örberget”. Se kapitel 11 för mer information kring detta. 

4.2.3 Ledningsnät 

Dagvatten från utredningsområdet avleds i separata ledningar. Enligt samlingskarta finns 

möjlighet att avleda dagvatten via tre ledningar, två i Örsvängen och en i norra hörnet av 

nuvarande byggnad vid Ringleken (sannolikt används denna som servisanslutning idag) 

(Tyréns, 2018). De två ledningarna i Örsvängen ligger på varsin sida om vattendelaren i 

vägen utanför utredningsområdet. Dagvatten kan därmed ledas åt norr eller mot öster. 

Samtliga ledningar mynnar i system som slutar i Råstasjön. Det finns enligt SAVAB en 

dagvattenledning som passerar befintlig källare på ett närliggande hus och för att få koppla 

på denna ledning behöver kapaciteten säkerställas. 

Innan ledningarna mynnar i Råstasjön går de under Sjövägen som ligger öster om 

utredningsområdet. Enligt mailkonversation med SAVAB2 finns det kända problem med 

översvämningar på Sjövägen vid kraftiga regn. Anledningen till översvämningen tros vara 

att ledningen precis innan utlopp ser ut att gå ner en dimension, vilket vid större regn tros 

orsaka upptryckning i närliggande brunnar. SAVAB äger inte ledningsnätet i det här 

området, utan det tillhör Solna kommun. Problematiken med översvämningen håller på att 

utredas av SAVAB. För att inte förvärra situationen utanför utredningsområdet har 

utgångspunkten för utredningen varit att flödet efter exploatering inte får öka. 

En fördjupad ledningssamordning (LSO) kommer att tas fram för ett större område än det 

som hanteras i denna utredning. När detta PM, som kommer döpas till PM Lednings-

samordning Ör Centrum, är färdigt hänvisas läsaren dit för att få en bättre bild av 

ledningsfrågor inom utredningsområdet. Alla frågor rörande kapacitet på ledningsnät, flytt 

av ledningar och annat relaterat till SAVAB rekommenderas invänta denna och andra 

                                                                 
2 Mailkonversation med Malena Berge, SAVAB, 180618 
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utredningar. Se kapitel 11 för mer info om detta. Observera att SAVAB måste godkänna alla 

beslut gällande eventuell flytt av ledning och de har sista ordet i beslutet kring detta.  

Det bedöms finnas ett behov av dräneringsledningar i fördröjningsanläggningar, men exakt 

placering och dimension behöver utredas vid detaljprojekteringen.  

 Recipienter 

För klassade vattenförekomster finns föreskrivna MKN. MKN är ett styrmedel som 

används inom förvaltning av vatten och uttrycker den lägsta godtagbara miljökvalitet en 

vattenförekomst ska ha uppnått vid en viss tidpunkt. Det är Havs- och vattenmyndigheten 

som bestämmer vilka kriterier som gäller för de olika statusklassningarna. Innan MKN 

bestäms för en vattenförekomst ska dess nuvarande status undersökas och klassificeras. 

Det görs antingen efter provtagning eller via extrapolering av data. Därefter sker en 

bedömning av vattnets status. Efter ett vägledande domslut i EU-domstolen får det idag 

heller inte ske någon försämring av tillståndet i vattenförekomsten. Det här innebär mer 

specifikt att det inte får ske någon försämring av de separata kvalitetsfaktorer som ingår 

som underkategorier i den övergripande statusbedömningen. För att få reda på mer 

information om detta hänvisas till Havs- och vattenmyndighetens skrivelse om följder av 

Weserdomen (C-461/13). Området tillhör Brunnsvikens avrinningsområde och denna är en 

klassad vattenförekomst. Dagvatten från utredningsområdet släpps först via ledning ut i 

Råstasjön (Tyréns, 2018). Därifrån rinner vatten via en kulvert och Råstaån till 

Brunnsviken (Solna Stad, 2018). Råstasjön är inte en klassad vattenförekomst. 

4.3.1 Råstasjön 

Råstasjön är en relativt liten sjö som inte omfattas av miljökvalitetsnormer. Den är en 

viktig fågelsjö och beskrivs tillsammans med sina omgivningar som ett uppskattat 

rekreationsområde (Solna Stad, 2018). Sjön är hårt belastad av dagvatten från Sundbyberg 

och Solna (Tyréns, 2018). Huvudtilloppet till Råstasjön utgörs av Norra Råstabäcken som 

rinner parallellt med Enköpingsvägen genom Sundbyberg (Solna Stad, 2018). Sjön är 

näringsrik med höga till mycket höga halter av fosfor. Det finns även stora mängder 

föroreningar lagrade i sjöbotten. Höga föroreningshalter av bl.a. tungmetaller, förekommer 

i sedimentet. I norra delen av sjön finns en mindre sumpskog. Kulverten som leder vatten 

från Råstasjön till Brunnsviken innebär en begränsning av utloppskapaciteten vilket 

innebär att Råstasjöns nivå kan stiga vid stora mängder nederbörd. En flödesreduktion 

från exploateringar i tillrinningsområdet är därför sannolikt önskvärd (Tyréns, 2018).  

4.3.2 Brunnsviken 

Brunnsviken har otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 

Bland de ekologiska kvalitetsfaktorerna har biologiska och fysikalisk kemiska bedömts. De 

hydromorfologiska har inte bedömts. Att växtplankton uppvisar otillfredsställande status 

är det som är avgörande för klassningen av den ekologiska statusen. Tillförlitligheten i 

denna klassning bedöms vara god (B). Även halterna av näringsämnen bedöms vara 

otillfredsställande. Kravet är att uppnå god ekologiska status först år 2027 då det anses 

omöjligt att uppnå detta till 2021 på grund av att över 60 % av den totala tillförseln av 

näringsämnen kommer från utbyte med andra vattenförekomster. Den fysikalisk kemiska 

kvalitetsfaktorn ljusförhållanden har bedömts till måttlig (A). 
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Vattenförekomsten har också problem med miljögifter. Av de kemiska kvalitetsfaktorer 

som undersökts uppnås endast god status för hexabromcyklododekaner (HBCDD). Utöver 

de generella undantagen för PBDE och kvicksilver finns också undantag för antracen, 

kadmium, bly och TBT till 2027. I tabell 1 nedan visar klassningen av de särskilda 

förorenande ämnen och prioriterade ämnen som har presenterats i VISS. 

Enligt checklistan för dagvattenutredningar håller ett lokalt åtgärdsprogram (LÅP) på att 

tas fram för Brunnsviken. Det kommer där att föreslås att Sundbybergs stad ska halvera 

sina utsläpp av fosfor till Brunnsviken. Rening av dagvatten från befintliga 

bostadsområden planeras genom olika reningsåtgärder men varje ny detaljplan måste tillse 

att situationen inte försämras med avseende på föroreningsbelastning. 

Tabell 1. Klassning av de särskilda förorenanande ämnen och prioriterade ämnen som har presenterats i 
VISS (2018-06-12) 

Grupp Ämne Klassning Klassningens 

tillförlitlighet 

Särskilda förorenande 

ämnen (SFÄ) 

Koppar Måttlig B - God 

 Zink Måttlig B - God 

Prioriterade ämnen Antracen Uppnår ej god C - Medel 

 Bromerad difenyleter Uppnår ej god B - God 

 Bly och blyföreningar Uppnår ej god C - Medel 

 Kadmium och 

kadmiumföreningar 

Uppnår ej god B - God  

 Kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

Uppnår ej god A - Mycket bra 

 Hexabromcyklododekaner God B - God 

 PFOS Uppnår ej god B - God 

 Tributyltennföreningar Uppnår ej god C - Medel 

 Markavvattningsföretag 

Det finns enligt Länsstyrelsen i Stockholms planeringsunderlag inga markavvattnings-

företag inom eller i anslutning till utredningsområdet. 
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5 Metod 

Beräkning av dagvattenflöden och föroreningsbelastning har utförts med hjälp av den 

webbaserade recipient- och dagvattenmodellen StormTac (v.18.3.2). Modellen är ett 

planeringsverktyg där översiktliga beräkningar av flöden och koncentrationer av olika 

föroreningar i dagvatten kan utföras. Nödvändiga indata till modellen består av 

nederbördsmängd samt det aktuella områdets area och markanvändning. Till 

beräkningarna använder modellen schablonhalter av föroreningar baserade på en databas 

med studier där flödesproportionell provtagning använts (StormTac, 2017). 

Omfattningen av dataunderlaget i StormTac varierar mellan olika typer av föroreningar och 

markanvändning. Detta medför att föroreningsberäkningen innehåller en viss osäkerhet.  

Samma gäller även för markanvändningarna. Trots dess osäkerhet, bedöms StormTac som 

en lämplig metod för att göra en översiktlig bedömning. 

Beräkningar har gjorts för den befintliga situationen och för situationen efter exploatering. 

Som resultat visas en total belastning av olika föroreningar i kg/år och en 

medelkoncentration av samma föroreningar. Under året kan dock koncentrationerna under 

ett specifikt regn avvika signifikant från medelvärdet som beräknats med modellen, 

beroende på hur förutsättningarna varit på platsen. 

För visualisering av ett katastrofregn (100-årsregn) har SCALGO Live använts vilket är ett 

GIS-baserat verktyg som används för att analysera höjddata ur ett ytvattensperspektiv. 

Verktyget används för att få en övergripande systemförståelse vid kraftig nederbörd och 

höga havsnivåer. Som underlag används Lantmäteriets senaste nationella laserskanning 

vilket har en upplösning om 2 x 2 m (detta innebär att ett höjdvärde representerar en 

kvadrat med arean 4 m²). Regnmängden 56 mm användes, vilket antas motsvara ett 100-

årsregn som pågår i en timme. Eftersom SCALGO Live är baserat på befintliga höjddata 

och ett visst regndjup innebär detta att det inte är någon dynamisk modell och resultatet 

från karteringen ger därför en översiktlig bild av översvämningssituationen. Karteringen 

ger en indikation över vattnets ytliga rinnvägar vid kraftig nederbörd och vilka områden 

som riskerar att översvämmas. 

 Indata till beräkning dagvattenflöden och 
föroreningsbelastning 

En genomsnittlig årsmedelnederbörd på 593 mm har antagits, baserat på SMHI:s 

meteorologiska station i Stockholm med klimatnummer 9821 då den bedömts ligga 

närmast området. Nederbörden på stationen är mätt till 539 mm som normalvärde under 

perioden 1961–1990 och har sedan multiplicerats med en faktor 1,1 för att korrigera för 

mätförluster. Markanvändning och respektive areal före exploatering har tolkats från 

ortofoto medan arealer för markanvändning och respektive areal efter exploatering har 

tolkats utifrån ritningar från Landskap (daterade 180924) och Gata (daterade 180924). 

5.1.1 Markanvändning 

I tabell 2 presenteras de olika typerna av markanvändning som finns inom 

utredningsområdet, före och efter exploatering. 
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Tabell 2: Markanvändning inom utredningsområdet före och efter exploatering, samt skillnad i 
avrinningskoefficient. Observera att de totala avrinningskoefficienterna är viktade 

 

I Tabell 3 presenteras markanvändningen på allmän platsmark baserat på scenariot efter 

exploatering. Detta har sedan jämförts mot samma område före exploatering för att få en 

bild av effekten av exploateringen.  

Tabell 3: Markanvändning för allmän platsmark före och efter exploatering, samt skillnad i 
avrinningskoefficient. Observera att de totala avrinningskoefficienterna är viktade 

 

5.1.2 Beräkning av dagvattenflöde och fördröjningsvolym 

Flöden för utredningsmrådet beräknades utifrån markanvändning, nederbördsintensitet 

och dimensionerande rinntid. Dimensionerande flöden har beräknats för regn med 

återkomsttiderna 5 år (återkomsttid för regn vid fylld ledning) och 20 år (återkomsttid för 

trycklinje i marknivå). Klimatfaktorn 1,25 användes för beräkningarna både före och efter 

exploatering.  

Hänsyn har tagits till rinntid genom att beräkna längsta rinnsträcka och flödeshastighet för 

såväl före som efter exploatering. Båda rinntiderna är 10 minuter.  

Fördröjningsvolymen beräknades enligt instruktion från SAVAB om att flödet vid det 

dimensionerade regnet (20 års återkomsttid) inte skulle öka efter exploatering. 

Fördröjningsvolymen har, som nämnts tidigare, fördelats mellan kvartersmark och allmän 

platsmark. Fördelningen har gjorts genom att först analysera hela utredningsområdet och 

ta fram en total fördröjningsvolym. En analys har sedan gjorts för allmän platsmark på 

samma sätt för att få fördröjningsvolym för allmän platsmark. Differensen mellan total 

fördröjning och fördröjning på allmän platsmark har bedömts vara fördröjningsvolym på 

kvartersmark. 

Markanvändning
Yta före 

exploatering (ha)

Avrinnings-

koefficient (φ)

Yta efter 

exploatering (ha)

Avrinnings-

koefficient (φ)

GC-bana 0,23 0,8 0,43 0,8

Grönyta 0,28 0,1 0,08 0,1

Takyta 0,1 0,9 0,19 0,9

Väg 0,46 0,8 0,29 0,8

Parkering 0,03 0,8 0 0,8

Innergård 0 0,45 0,1 0,45

Totalt 1,1 0,6 1,1 0,7

Markanvändning
Yta före 

exploatering (ha)

Avrinnings-

koefficient (φ)

Yta efter 

exploatering (ha)

Avrinnings-

koefficient (φ)

GC-bana 0,18 0,8 0,43 0,8

Grönyta 0,21 0,1 0,08 0,1

Väg 0,41 0,8 0,29 0,8

Totalt 0,8 0,6 0,8 0,7
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6 Resultat 

 Flödesberäkningar 

Flödesberäkningar för ett 5- och 20-årsregn med klimatfaktor om 1,25 har gjorts för 

området före och efter exploatering I tabell 4 presenteras flödesresultat för hela 

utredningsområdet. 

Tabell 4. Tabellen visar flödesförändringen före och efter exploatering för hela utredningsområdet. 

Återkomsttid 
(år) 

Flöde (l/s) 

Före 
exploatering 

Efter 
exploatering 

5 160 180 

20 250 290 

 

Det går i tabellen ovan att se att det sker en liten ökning av flöden efter exploatering. 

Ökningen kan kopplas till den större avrinningskoefficient som finns på platsen efter 

exploatering, det vill säga att området totalt sett har blivit mer hårdgjort. 

Flödesberäkningar har även gjorts för allmän platsmark för ett 5- och 20-årsregn med 

klimatfaktor om 1,25 där en liknande trend kan noteras. I Tabell 5 presenteras resultatet 

för allmän platsmark. 

Tabell 5. Tabellen visar flödesförändringen före och efter exploatering för allmän platsmark. 

Återkomsttid 
(år) 

Flöde (l/s) 

Före 
exploatering 

Efter 
exploatering 

5 110 130 

20 180 210 

6.1.1 Fördröjningsvolymer 

Fördröjningsvolymen beräknades och fördelades på allmän platsmark och kvartersmark. 

Tabell 6. Tabellen visar fördröjningsbehov inom utredningsområdets respektive delar efter exploatering. 

Återkomstti
d (år) 

Fördröjningsvolym
, hela området (m³) 

Fördröjningsvolym
, allmän plats (m³) 

Fördröjningsvolym
, kvartersmark 

(m³) 

5 18 16 2 

20 30 23 7 

 

Resultatet i tabell 4 och tabell 6 visar att en viss fördröjning krävs för att uppnå det utflöde 

som var innan exploatering. 

 Föroreningsberäkningar 

Föroreningsberäkningar görs för: fosfor, kväve, bly, koppar, zink, kadmium, krom, nickel, 

suspenderat material, opolära alifatiska kolväten (olja), polycykliska aromatiska kolväten 

(PAH16) och benso(a)pyren. Föroreningshalter och -belastning avser alltid totalhalter. 

Beräknade föroreningshalter jämförs med riktvärden för Brunnsviken från Riktvärden för 

dagvattenkvalitet som erhållits från SAVAB.  
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Resultaten från analysen delas upp i två tabeller där den ena representerar hela 

utredningsområdet och den andra endast allmän platsmark. I tabell 7 presenteras 

resultaten från analys av hela utredningsområdet.  

Tabell 7: Föroreningsberäkningar för hela utredningsområdet. Den vänstra halvan av tabellen presenterar 
föroreningshalter (µg/l) och den högra halvan presenterar föroreningsmängder (kg/år). Gråa celler innebär 
att riktvärden överskrids. 

 

Generellt över hela utredningsområdet ses en minskning av både föroreningshalter och -

mängder.  Den största minskningen sker för suspenderat material (SS) och bly (Pb). Det är 

viktigt att tänka på att en ökning av kadmium (Cd) med 27 % inte är en katastrof då 

ökningen i praktiken är 0,4 mikrogram vilket ligger inom den statistiska osäkerheten.  

Om man istället tittar enbart på allmän platsmark går det att se en ökning av alla 

föroreningsmängder, vilket beror på att asfalterade vägytor växer i storlek och en del 

grönytor konverteras till hårdgjord mark. I tabell 8 visas resultaten från analysen av allmän 

platsmark. 

Riktvärde Före Efter Förändring Före Efter Förändring

(µg/l) % %

P 100 120 99 -17,5 0,56 0,52 -7,1

N 3500 1700 1700 0,0 8,4 8,5 1,2

Pb 3 3,8 3 -21,1 0,019 0,016 -15,8

Cu 9 19 18 -5,3 0,092 0,093 1,1

Zn 15 21 20 -4,8 0,1 0,093 -7,0

Cd 0,3 0,32 0,36 12,5 0,0015 0,0019 26,7

Cr 8 6,4 5,8 -9,4 0,031 0,031 0,0

Ni 6 4,9 4,2 -14,3 0,024 0,022 -8,3

Hg 0,04 0,055 0,045 -18,2 0,00027 0,00024 -11,1

SS 50 000 47000 31000 -34,0 230 160 -30,4

Oil 500 600 540 -10,0 2,9 2,9 0,0

PAH16 - 0,23 0,19 -17,4 0,0011 0,001 -9,1

BaP - 0,011 0,0091 -17,3 0,000052 0,000049 -5,8

Hela utredningsområdet

(µg/l) (kg/år)
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Tabell 8: Föroreningsberäkningar för allmän platsmark inom utredningsområdet. Den vänstra halvan av 
tabellen presenterar föroreningshalter (µg/l) och den högra halvan presenterar föroreningsmängder (kg/år). 
Gråa celler innebär att riktvärden överskrids. 

 

Det är här återigen viktigt att analysera resultatet och inte enbart titta på procentuell 

skillnad. En minskning av halten kvicksilver med 9,5 % motsvarar i verkligheten en 

minskning med 6 nanogram och en ökning av mängden polyaromatiska kolväten 

motsvarar 0,1 nanogram. När siffrorna visar på en sådan liten skillnad ligger det inom den 

statistiska osäkerheten och det är mer värt att behandla resultatet som en fingervisning på 

hur det kommer se ut. 

Riktvärden för halter är bra att ha med, men det är även mycket viktigt att titta på 

föroreningsmängder till recipient. Låga halter med höga flöden kan ge högre totalmängder 

än höga halter med mycket låga flöden och därför visar mängder en mer påtaglig 

förändringen av föroreningar till recipienten. Det är tydligt att det föreligger ett 

reningsbehov på allmän platsmark efter exploatering om önskan är att inte öka mängden 

föroreningar som når Råstasjön jämfört med dagens läge. Resultaten är en fingervisning av 

hur föroreningsbelastningen ser ut före och efter exploatering och det är viktigt att sätta 

dem i ett sammanhang och inte tro att en ökning eller minskning är en katastrof respektive 

ett mirakel. 

I kapitel 7 diskuteras förslag till systemlösning och reningsmöjligheter. 

 Visualisering av katastrofregn 

Med hjälp av modellen SCALGO Live visualiserades de platser som riskerar att vattenfyllas 

vid mycket kraftiga regn, eller skyfall. Vid planering av ny bebyggelse är det viktigt att ta 

hänsyn till sådana identifierade områden inom den kommande exploateringen. Detta är 

främst för att förhindra att vatten blir stående på sådana platser där det kan skada 

byggnader eller förhindra framkomlighet för exempelvis utryckningsfordon. 

Hela utredningsområdet bedöms ligga på en höjd så mycket högre än närliggande recipient 

att inga högsta dimensionerade vattenstånd kan påverka existerande eller kommande 

Riktvärde Före Efter Förändring Före Efter Förändring

(µg/l) % %

P 100 120 100 -16,7 0,42 0,41 -2,4

N 3500 1800 1800 0,0 6,3 7,2 14,3

Pb 3 3,1 3,1 0,0 0,011 0,013 18,2

Cu 9 20 21 5,0 0,07 0,084 20,0

Zn 15 16 17 6,3 0,055 0,068 23,6

Cd 0,3 0,25 0,27 8,0 0,00088 0,0011 25,0

Cr 8 6,5 6,6 1,5 0,023 0,026 13,0

Ni 6 4,7 4,4 -6,4 0,016 0,018 12,5

Hg 0,04 0,063 0,057 -9,5 0,00022 0,00023 4,5

SS 50 000 49000 32000 -34,7 170 130 -23,5

Oil 500 680 710 4,4 2,4 2,8 16,7

PAH16 - 0,088 0,099 12,5 0,0003 0,0004 33,3

BaP - 0,009 0,0093 0,0 0,000032 0,000037 15,6

(µg/l)

Allmän plats

(kg/år)
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byggnation. Dock är det fortfarande viktigt att området höjdsätts så som beskrivs i avsnitt 

7.1, samt att säkra så att sekundära avledningsmöjligheter för vatten skapas.  

Observera att visualisering av katastrofregn i SCALGO inte tar hänsyn till de nya 

byggnaderna utan utgår ifrån de byggnader och marknivåer som finns i det befintliga 

området. Skyfallsanalysen har gjorts utifrån ett regndjup av 56 mm, vilket motsvarar ett 

100-årsregn med regnvaraktigheten av ungefär 60 minuter. I Figur 9 presenteras resultatet 

från analysen. 

 

Figur 9. Analys av ett skyfall med ett regndjup på 56 mm, vilket motsvarar ett 100-årsregn med 
varaktigheten 60 minuter. Ju djupare blå, desto större djup på stående vatten vid skyfallsscenariot. 

I och med att befintlig bebyggelse kommer rivas kommer höjdsättningen inom 

utredningsområdet att helt göras om. Ur ett skyfallsperspektiv finns därför alla möjligheter 

att undvika skador på byggnader och minska risken för stående vatten. I Figur 9 går det 

även att se att det inom utredningsområdet inte finns några existerande lågpunkter, utöver 

en liten lågpunkt i väst som inte kommer påverka kommande kvarter eller allmän 

platsmark. Lågpunkten ligger där det idag finns en parkering som kommer att ligga kvar 

även efter exploatering. Förslagsvis görs en analys av platsen för att se om det går att göra 

någon avledning av vatten utan att bygga om hela parkeringen. Avsaknaden av lågpunkter 

inom utredningsområdet stämmer även överens med informationen från figur 5 som 

visade att området ligger på en vattendelare.  

I det här fallet finns det alltså inga existerande riskområden och därför rekommenderas att 

vidare arbete med exploateringen undviker att skapa lågpunkter. Vid katastrofregn 

rekommenderas vatten att få rinna vidare längs med Örsvängen norr och österut och att 

området vid Ringleken och Norra gatan kan avledas norrut. För att säkra befintlig 

bebyggelse nedströms rekommenderas att en skyfallskartering utförs för ett större 

avrinningsområde, förslagsvis hela ”Örberget”. 
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7 Förslag på hantering av dagvatten 

Förslag till dimensionering av dagvattenanläggningar baserar sig på att endast dagvatten 

som genereras på allmän platsmark ska tas om hand. Dagvatten som genereras på 

kvartersmark förväntas tas om hand inom kvartersmark. 

Beräkningarna är utförda efter SAVAB:s önskemål om ett 20-årsregn ska kunna avledas 

med samma flöde som före exploatering. Konkreta åtgärdsförslag har tagits fram baserat 

på platsens förutsättningar och föreslagna krav om rening och fördröjning. Möjligheten till 

infiltration ner till grundvattnet är begränsad då större delen av området ligger på lera eller 

väldigt nära urberget. I och med det rekommenderas det att alla anläggningar utformas 

med dränering som kopplas till stam- eller huvudledning. 

Dagvattenpolicyn anger att dagvatten skall hanteras på ett säkert, miljöanpassat och 

kostnadseffektivt sätt. Då allmän platsmark mest utgörs av hårdgjorda ytor som väg, GC-

banor och torgyta genereras den största delen av dagvattnet här. En del grönytor planeras 

längs med GC-banor och större planteringar planeras på det nya torget. I och med att 

storlek och utbredning inte blivit detaljprojekterad, plus det faktum att kantsten kommer 

att ligga längs hela vägsträckan, är det svårt att bedöma hur stor del av dagvattnet som kan 

fördröjas här. Kommunen har bedömt att nedsänkta växtbäddar inte passar området. I och 

med den stora lutning som finns, och som även kommer finnas efter exploatering, är det 

problematiskt att rekommendera växtbäddar utan nedsänkning då flöden med hög 

hastighet kan utgöra en svårighet för infiltration. För att lyckas ta hand om 

fördröjningsvolymen rekommenderas då istället att skelettjordar används för att fånga upp 

vatten på ett effektivt sätt. Skelettjordar kan enkelt anläggas i anslutning till GC-bana och i 

väg genom att använda rännstensbrunnar. Vid detaljprojektering kan även strategiskt 

placerade släpp i kantsten kunna avleda en del dagvatten till kommande grönytor.  

I avsnitt 7.2 presenteras ett förslag på systemlösning. 

 Principiell höjdsättning och sekundära avrinningsvägar 

Det är viktigt att höjdsättningen av utredningsområdet görs så att risken för skador på 

bebyggelse till följd av översvämning minimeras.  

Exploatören rekommenderas placera byggnader högre än angränsande områden (vägar, 

GC-bana, grönytor etc.). Detta medför att dagvatten vid extrem nederbörd kan avledas 

ytligt via gator och grönytor i händelse av att dagvattensystemets maxkapacitet överskrids. 

Ingångar till byggnader bör höjdsättas så att vatten inte rinner in i dessa innan det rinner 

över de tröskelnivåer som finns på vattnets väg ut ur utredningsområdet. 

Höjdsättning i anslutning till husfasader bör utformas så att marken lutar bort mot 

fasaden, förslagsvis 2 % de tre första metrarna och därefter cirka 1 - 3 % för att inte riskera 

att dagvatten rinner in mot byggnaden. Om stuprör planeras rekommenderas en utkastare 

och hårdgjord mark (förslagsvis skålade stenplattor) närmast fasaden för att undvika 

belastning på byggnadens dräneringssystem. 

Från kringbyggda innergårdar behövs en passage där ytavrinnande vatten kan ta sig vidare 

mot lägre terräng. Om takvatten ska kunna tas omhand inom kvartersmark kan taken lutas 

mot innergårdarna där dagvattenanläggningarna placeras. Observera att 
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dagvattenanläggningar som byggs på bjälklag är mer komplexa än att lägga dem i vanlig 

mark och höjd måste tas för detta på innergården. 

Då utredningsområdet ligger på en höjd och skyfallsanalysen inte visat på några instängda 

områden finns mycket goda förutsättningar för avledning av dagvatten. Avrinnande vatten 

vid skyfall kommer att rinna norr- och österut på Örsvängen samt längs med Ringleken och 

Norra gatan. För att säkra nedströms liggande bebyggelse rekommenderas att en 

skyfallskartering görs för ett större avrinningsområde. 

 Systemlösning för hantering av dagvatten 

Utformning av förslag till systemlösning för dagvattenhantering utgick från tillhandahållen 

utredningsområdesgräns, situationsplan, diskussioner med LA och Gata samt de riktlinjer 

som finns i dagvattenstrategi, checklista och P110. Med den föreslagna höjdsättningen 

(daterad 180924) kan en översiktlig flödesanalys göras för kommande exploatering. I Figur 

10 presenteras flödesvägar och delavrinningsområden inom utredningsområdet enligt 

höjdsättning från Gata. Observera att alla ytliga avrinningsvägar bör korreleras mot 

resultat från en skyfallskartering för hela delavrinningsområdet ”Örberget”. Läs mer om 

detta i kapitel 11. 

 

Figur 10. Rinnvägar samt vad som kan benämnas som inre delavrinningsområden i kommande exploatering, 
enligt den senaste föreslagna höjdsättningen (180924). 

Enligt figuren ovan går det att dela upp fördröjningsvolymen enligt dessa områden för att 

översiktligt kunna fördela upp behovet av skelettjord. Uppdelningen har gjorts procentuellt 

på hur stor del av den totala ytan allmän platsmark respektive delområde utgör.  

I Tabell 9 presenteras uppdelningen och hur stor fördröjningsvolym respektive delområde 

behöver fördröja.  
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Tabell 9: Fördröjningsberäkningar för respektive delområde inom utredningsområdet. Uppdelningen är 
baserad på hur stor procentuell del respektive delområde utgör av den totala ytan. 

Delområde 
Yta 

(m²) 
% av 
ytan 

Fördröjnings-
volym (m³) 

Ringleken + Norra 
gatan 

1768 21,6 4,98 

Norra Örsvängen 1441 17,6 4,06 

Östra Örsvängen 3366 41,2 9,48 

Örtorget 1594 19,5 4,49 

Totalt 8169 100 23,00 

 

Observera att denna uppdelning är procentuell då respektive delområde utgörs av ungefär 

samma andelar grönyta och GC-bana/väg. Fördröjning på kvartersmark har inte varit en 

fokus för denna utredning och detta ska tas om hand på kvartersmark.  

Tabell 10 visar på behov av skelettjordsvolym för att fördröja flödesökningen i respektive 

område. Tabellen presenterar även vilket totalt ytbehov som finns, inom respektive 

delområde, baserat på en skelettjord som är 0,8 meter djup och med en porositet av 0,3. 

Tabell 10: Skelettjordsbehov för respektive delområde inom utredningsområdet. 

 

Ett förslag på placering av ovan föreslagen skelettjord inom respektive delområde 

presenteras i Figur 11. Observera att detta endast är förslag och exakt anläggningsplacering 

måste utredas vidare i detaljprojekteringsskede. 

 

Figur 11. Föreslagen placering av skelettjordar inom respektive delområde från figur 8. Observera att detta 
endast är ett förslag och exakt placering bör utvärderas igen i detaljprojekteringsskede. 

Delområde Porositet
Fördröjnings-

volym (m³)
Djup (m)

Ytbehov 

skelettjord (m²)

Volymsbehov 

skelettjord (m³)

Ringleken + 

Norra gatan
0,3 5,0 0,8 21 17

Norra Örsvängen 0,3 4,1 0,8 17 14

Östra Örsvängen 0,3 9,5 0,8 39 32

Örtorget 0,3 4,5 0,8 19 15

Totalt - 23 - 96 77
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Övergripande för alla anläggningar gäller att avledning av dagvatten till skelettjorden görs 

genom rännstensbrunnar som installeras i körbanan och släpper ut vattnet vid ytan av 

skelettjorden. Vattnet måste släppas ut högst i skelettjorden för att säkra att maximal 

rening genom infiltration uppnås. Dräneringsledningar bör placeras ca 20 cm upp från 

botten i skelettjorden och sedan kopplas på stam- eller huvudledning. 

Samtliga delavrinningsområdens ytliga avrinningsvägar måste korreleras mot resultat från 

en skyfallskartering som kan visa på att nedströms bebyggelse säkerställs. Denna utredning 

rekommenderas färdigställas innan höjdsättning och avrinningsvägar sätts. Se kapitel 11 

för mer information kring detta. 

7.2.1 Ringleken + Norra gatan 

I detta område kommer en ny kör- och gångbana att skapas och lutningen kommer att bli 

högre från Ringleken. En vändplan som kommer att ligga på en del av Örskolans fastighet, 

som ligger utanför utredningsområdet, planeras. Förslagsvis placeras 

skelettjordsanläggningar i närheten av vändplanen, eller där lågpunkten inom delområdet 

hamnar. Observera att lågpunkten här med stor sannolikhet blir lägsta punkten för hela 

utredningsområdet och säker ytlig avrinning måste säkras norr- eller österut från 

utredningsområdet. 

Om ingen grönyta utformas kopplat till gångbanan rekommenderas det att denna lutas in 

mot vägen och mot skelettjorden för att även samla upp detta vatten. Om grönyta 

tillkommer kan denna med fördel användas för att ta emot en del av dagvattnet. 

7.2.2 Norra Örsvängen 

Denna del av området kommer att få en bättre kör- och GC-bana, men kommer överlag att 

vara utformad på ungefär samma sätt som innan exploatering. Här kan en skelettjord 

placeras i en lokal lågpunkt, på samma sida som vattnet på vägen rinner åt (beroende på 

om vägen bomberas eller om det blir enkelsidigt tvärfall). 

Om ingen grönyta utformas kopplat till GC-banan rekommenderas det att denna lutas in 

mot vägen och mot skelettjorden för att även samla upp detta vatten. Om grönyta 

tillkommer kan denna med fördel användas för att ta emot en del av dagvattnet. 

1.1.1 Östra Örsvängen 

Vägen och GC-banan i detta delområde kommer överlag att se likadant ut som innan 

exploatering, men något bredare. Här finns även problematiken att avrinningen fortsätter 

utanför utredningsområdet, så för att ta hand om dagvattnet här kan antingen en stor eller 

ett antal mindre skelettjordar placeras. Då delområdet är relativt stort och väldigt hårdgjort 

kommer en stor mängd vatten att rinna längs gatan vid stora regn och därför bör den 

största delen av skelettjorden placeras nära utredningsområdets östra kant. Detta gör att 

en stor del av vattnet kan fångas in innan det leds mot annan fastighet. 

Om ingen grönyta utformas kopplat till GC-banan rekommenderas det att denna lutas in 

mot vägen och mot skelettjorden för att även samla upp detta vatten. Om grönyta 

tillkommer kan denna med fördel användas för att ta emot en del av dagvattnet. 
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Inom detta delområde är det ett mycket kraftigt fall vilket betyder att det kan krävas 

åtgärder för tätning eller dämmen av fördröjningsanläggningar beroende på utformning. 

Detta behöver utredas i ett senare skede kopplat till placering av anläggning. 

7.2.3 Örtorget 

Delområdet kommer att utvecklas till ett torg med grönska och där många människor 

kommer vistas. Enligt senaste ritningar från Landskap (181213) kommer det att placeras 

trädplanteringar med skelettjord inom denna yta där en stor del av dagvattnet kan 

fördröjas. Observera att dagvattensystemet i detta område bör utformas så att grönytorna 

är lågpunkter och dagvattenrännor bör installeras så att vattnet avleds mot dessa. Om 

möjlighet finns bör rännstensbrunnar installeras även här så att maximal mängd dagvatten 

kan tas om hand. Utöver att hjälpa träden underlättar detta underhåll och bevattning. 

 Reningseffekt för föreslagna anläggningar 

Reningseffekten för skelettjord presenteras i Tabell 11 nedan. Siffrorna bygger på en 

sammanställning av ett antal olika vetenskapliga studier (StormTac, 2018). Även här gäller 

det att ta hänsyn till osäkerheten i modelleringen som diskuterats i kapitel 5. 

Tabell 11. Uppskattad reningseffekt i skelettjord, baserat på fyra observationer. 

 

Om dagvattnet leds genom en skelettjord innan det avleds från utredningsområdet kan en 

uppskattad rening beräknas. I tabell 12 och tabell 13 presenteras uppskattade 

föroreningshalter och -mängder efter rening, både för hela utredningsområdet och för 

allmän platsmark. 

Tabell 12: Föroreningsbelastning, halter och mängder, för hela utredningsområdet efter rening. 

 

Renings-

effekt (%)
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PaH16 BaP

Skelettjord 55 55 75 75 80 65 70 65 50 90 85 75 75

Riktvärde Orenat Renat Orenat Renat

(µg/l)

P 100 99 54 0,52 0,29

N 3500 1700 935 8,5 4,7

Pb 3 3 2,3 0,016 0,012

Cu 9 18 14 0,093 0,07

Zn 15 20 16 0,093 0,07

Cd 0,3 0,36 0,23 0,0019 0,0012

Cr 8 5,8 4,1 0,031 0,022

Ni 6 4,2 2,7 0,022 0,014

Hg 0,04 0,045 0,0225 0,00024 0,00012

SS 50 000 31000 27900 160 144

Oil 500 540 459 2,9 2,5

PAH16 - 0,19 0,14 0,001 0,0008

BaP - 0,0091 0,007 0,000049 0,00004

Hela utredningsområdet

(µg/l) (kg/år)
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Tabell 13: Föroreningsbelastning, halter och mängder, för allmän platsmark efter rening. 

 

Föroreningshalter från både hela utredningsområdet och allmän platsmark ser ut att ligga 

över riktvärden för koppar. Det ska dock nämnas att den totala belastningen av koppar 

minskar i båda fallen. Hela utredningsområdet överskrider även riktvärde för zink, men 

även här minskar den totala belastningen. Allmän platsmark överskrider även riktvärden 

för olja, men här går det att se att den ligger på samma nivå som innan exploatering.  

För att få ner föroreningarna ytterligare rekommenderas att biokol blandas i skelettjorden 

istället för finjord. Detta beskrivs vidare i kapitel 8.1, men tyvärr är det svårt att uppskatta 

reningseffekten av detta då det finns väldigt få studier gjorda. Det bedöms att om biokol 

installeras bör reningseffekten öka och därav följer att föroreningsbelastningen minskar, 

men exakt hur mycket är svårt att bedöma.  

För att se till att oljenivåerna hålls under riktvärde kan det vara möjligt att installera en 

oljeavskiljare, men detta försvåras av att dagvattnet från utredningsområdet leds åt flera 

håll. Förslagsvis undersöks detta vidare för att placera en oljeavskiljare på en passande 

plats. Det är även möjligt att installera en sådan längre ner i systemet för att fånga upp 

ytterligare oljeläckage och på så sätt förbättra miljön i Råstasjön ytterligare. Detta bör 

undersökas i samband med den fördjupade LSO:n som kommer tas fram. 

Riktvärde Orenat Renat Orenat Renat

(µg/l)

P 100 100 55 0,41 0,23

N 3500 1800 990 7,2 3,96

Pb 3 3,1 2,3 0,013 0,00975

Cu 9 21 15,75 0,084 0,063

Zn 15 17 13,6 0,068 0,0544

Cd 0,3 0,27 0,18 0,0011 0,0007

Cr 8 6,6 4,6 0,026 0,018

Ni 6 4,4 2,9 0,018 0,012

Hg 0,04 0,057 0,0285 0,00023 0,00012

SS 50 000 32000 28800 130 117

Oil 500 710 604 2,8 2,4

PAH16 - 0,099 0,074 0,0004 0,0003

BaP - 0,0093 0,007 0,000037 2,78E-05

(µg/l) (kg/år)

Allmän plats
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8 Principer för olika dagvattenanläggningar  

I följande kapitel presenteras principen för föreslagna på dagvattenanläggningar. För att 

säkerställa funktion är regelbunden skötsel nödvändigt. Förslag och råd till skötsel för 

respektive föreslagen anläggning presenteras nedan. 

 Skelettjord 

För skelettjordar är principen att de är uppbyggda med makadam som kan utgöra 

underbyggnad för väg och trottoar (så kallat rotvänligt bärlager). Skelettjorden är yteffektiv 

eftersom den till största delen anläggs under hårdgjorda ytor. Det innebär att luft och 

vattentillförseln begränsas. Detta åtgärdas genom att luftbrunnar sätts i det så kallade 

luftiga bärlagret som tar in luft och som också släpper in vatten. Luftbrunnar kan med 

fördel placeras i ränndalar. 

Skelettjorden kan utformas med 1) finjord nerspolad i skelettet, 2) helt utan finjord, eller 3) 

med biokol istället för finjord. Utformning 1 innebär att den huvudsakliga 

utjämningsvolymen ligger i det luftiga bärlagret. Endast 1/3 av det luftiga bärlagret kan 

användas som utjämningsvolym på grund av materialvolymen. Skelettjorden har stor 

kapacitet för infiltration och genomsläppligheten har uppmätts till 100 mm/h (enligt 

Trafikkontoret på Stockholms stad). Forskning visar på goda resultat för skelettjordens 

förmåga att rena dagvatten. 

På grund av svårigheten med att spola ned jord i skelettjorden har varianter utan jord 

(utformning 2) provats i ett flertal anläggningar. Det ger en stor utjämningsvolym även om 

fördröjningen inte blir så stor eftersom genomsläppligheten blir stor. Att ta bort finjorden 

minskar även reningseffekten och förmågan att leverera vatten och näring till träden.  

Stockholms stad hoppas på ökad prestanda hos skelettjordarna genom inblandning av 

biokol (utformning 3). Biokolen fungerar som ett reningsfilter, men skapar också goda 

förutsättningar för svampar och mikroliv i substratet (Dagvattenguiden, 2018). Om 

skelettet fylls med biokol blir utjämningsvolymen i skelettjorden större än vid nedspolning 

av jord. 

Dagvatten från trafikerade ytor innehåller höga halter föroreningar och bör renas och 

fördröjas. Detta gör skelettjordar till en optimal lösning att koppla in i anslutning till 

vägytor i utredningsområdet. I figur 12 presenteras en sektionsritning av en skelettjord 

med ett träd, men de går även att utforma utan träd. Skelettjordar utformas med fördel 

som en längsgående sammanhållen anläggning längs med en väg eller GC-bana. 
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Figur 12: Exempel på utformning av skelettjord med trädplantering. 

 Dagvattenrännor  

Vid kraftiga regn är det viktigt att dagvatten har en möjlighet att rinna undan. En effektiv 

konstruktion för att lösa det är att installera dagvattenrännor i området och låta dagvatten 

rinna längs med GC-banor eller andra hårdgjorda ytor vidare till andra infiltrerbara ytor. 

Utöver att ha en viktig funktion kan dagvattenrännor även bidra till gestaltningen av 

området och öka det estetiska värdet. I figur 13 redovisas ett antal exempel på hur 

dagvattenrännor kan utformas. En dagvattenränna kan med fördel leda vatten från 

stuprörsutkastare mot planteringar, exempelvis på kommande torg. 
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Vad som är viktigt att tänka på med dagvattenrännor är att, beroende på design, kan de 

komma att behöva rensas så att inte vattnet dämmer upp. Det gäller både från 

sedimenttransport och -ackumulering och vid perioder med större skräpsamlingar, 

exempelvis på höstkanten och efter vårfloden. 

 

Figur 13: Exempel på utformning av dagvattenrännor i urban miljö. 
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9 Förslag till planbestämmelser 

Vid vidare arbete med detaljplanen för området rekommenderas reglering av 

markanvändning för att möjliggöra dagvattenhantering. Vad detta omfattar är att reservera 

mark som behövs för dagvattenanläggningar, fastslå marknivåer och sekundära 

avrinningsvägar samt begränsa bebyggelse och markytans utformning. Följande förslag är 

endast till för att agera stöd till planhandläggare vid detaljplanearbetet. 

Några exempel på vad som kan göras med lagenliga planbestämmelser är (Boverket, 2015): 

Säkra park- och naturmark redan i planbestämmelserna 

Genom att använda PARK och NATUR i planbestämmelserna kan markanvändning 

utformas på ett sådant sätt att de kan fungera som översvämningsytor för kraftiga regn. I 

park- och naturmark kan dessutom olika typer av magasin utformas (ex. genom PARK1 och 

en egenskapsbestämmelse) om det beslutas att en del vatten ska fördröjas/renas på det 

sättet. 

Var tydlig med egenskaper för allmän platsmark 

Om ett större vegetationsområde är planerat kan marken antingen bestämmas som det, 

eller så kan man mer allmänt bestämma att en procentuell del av markytan ska agera som 

infiltrationsområde. Det går även att bestämma var ett dike ska placeras för att avleda 

vatten från låglänta eller opassande områden, var en våtmark behövs för utjämning eller 

hur lutningen ska vara (genom plushöjder och lutningspilar). 

Specificera användning och egenskaper av kvartersmark 

Specificera användningen genom att använda olika tekniska anläggningar (𝐸1= dagvatten-

/utjämnings-/fördröjningsmagasin, 𝐸2= mark för infiltration av dagvatten, 𝐸3= uppsamling 

av dagvatten, 𝐸4= dike för dagvatten, 𝐸5= pumpstation). Se även till att i fall där det behövs 

begränsa byggandets omfattning och utnyttjandegrad (𝑒125) för att säkra att det finns 

tillräcklig yta för infiltration och grönytor. Vid behov används prick- eller korsprickad mark 

för att säkra yta inom kvartersmark. Det går att se till att fastigheter tar hand om det vatten 

som faller på taket genom att bestämma utförandet och att takvatten ska infiltreras på 

tomten (𝑏4). Det här är inte att rekommendera utom i de fall där det ses absolut 

nödvändigt. Gällande mark och vegetation på kvartersmarken kan höjdsättning användas 

effektivt för att skapa sänkta växtbäddar eller svackdiken (+0,0). Utöver höjdsättning kan 

även ett krav sättas om andel mark som får hårdgöras, alternativt att marken ska utgöras 

av permeabel beläggning (𝑛3). 

Skydda mot störningar 

Enligt PBL får man föreskriva skydd mot störningar i planbestämmelser och det kan 

innefatta översvämning eller andra olägenheter som kan kopplas till vatten. Om ett område 

behöver säkras kan det här vara ett väldigt effektivt hjälpmedel att anlägga en vall (𝑚1) 

eller ett avskärande dike (𝑚2). 

Administrativa bestämmelser 

Det går att sätta administrativa bestämmelser över såväl allmän plats, kvartersmark och 

vattenområde. För att säkra avvattning från ett område kan exempelvis markreservation 
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göras för allmännyttiga underjordiska ledningar (𝑢1). Det går även att reservera mark för 

gemensamhetsanläggningar (𝑔). 

Upprätta exploateringsavtal 

Exploateringsavtal kan upprättas som säger att kommunen måste godkänna planerad 

dagvattenhantering innan bygglov ges. Här kan också krav på exempelvis en viss 

fördröjningsvolym kopplad till särskilda ytor ställas. Ett exploateringsavtal gäller dock 

endast exploatören och möjliggör därför ingen kontroll över hur de uppförda 

dagvattenanläggningarna underhålls. Detta medför risk för att deras funktion försämras 

över tid så att förväntad rening och fördröjning inte uppnås. Exploateringsavtal är dock 

den enda möjligheten att ställa krav på exploatören att dagvattenhanteringen följer den 

plan som beskrivits i ovanstående rapport. 
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10 Diskussion och slutsats 

I följande kapitel diskuteras de resultat som utredningen kommit fram till. 

• Enligt styrdokumenten som Sundbybergs kommun och SAVAB har finns det ett 

stort fokus på dagvattenarbetet. Då utredningen har skett i samråd med både 

kommunen och övriga teknikområden finns goda förutsättningar för en hög 

standard på fortsatt dagvattenarbete.  

• Området är redan idag bebyggt och hårdgörningsgraden ökar inte nämnvärt efter 

exploatering. Då existerande område idag är gammalt finns det ingen aktiv 

dagvattenrening eller fördröjning, utan det ser ut som att det leds direkt på 

ledning mot recipient. Då såväl recipient (Råstasjön) och mottagande 

vattenförekomst (Brunnsviken) bedöms behöva en reducering av tillkommande 

näringsämnen och metaller kan exploateringen ses som en vinst i och med den 

ökade reningsgraden. Samtliga ämnen bedöms renas till nivåer lägre än, eller 

samma som, före exploatering och en bedömning om att exploatering in riskerar 

MKN i Brunnsviken har gjorts. 

• De geologiska förutsättningarna bedöms försvåra såväl infiltration som 

perkolation av dagvatten då den dominerande jordarten är lera och djupet till berg 

inte är särskilt högt. De hydrologiska förhållandena är mycket bra då området 

ligger på en höjd vilket underlättar för såväl ytlig som underjordisk avledning av 

dagvatten. Observera att de branta höjderna i den östra delen av utrednings-

området kan kräva åtgärder (tätning) av framtida dagvattenanläggningar så att 

ingen upptryckning av vatten sker i gatan.  

• Det finns ett känt översvämningsområde vid Sjövägen som i ledningsnätet ligger 

en bit nedströms utredningsområdet. Då flödet är planerat att ligga på samma nivå 

som innan exploatering bör inte situationen förvärras gentemot nuvarande 

situation, men det är svårt att bedöma utifrån så teoretiskt underlag. För att med 

säkerhet kunna dra denna slutsats rekommenderas att en ledningsnäts-

modellering görs. 

• Efter beräkningar av flöden och fördröjningsvolym har ett behov av fördröjning 

identifierats. Förslag på fördröjningsvolym och fördröjningsanläggningar har 

tagits fram i en systemlösning som innefattar skelettjordar. Efter vidare 

detaljprojektering, där höjder för området slutgiltigt sätts, behöver placering av 

dagvattenanläggningar ses över så att de hamnar i lokala lågpunkter och tar emot 

en så stor del av dagvattnet som möjligt. Höjd kan även tas inför föreslagna 

trädplanteringar och andra grönytor som Landskap tagit fram då skelettjordar 

med fördel kan placeras i dessa. På grund av de geologiska förutsättningarna 

rekommenderas att dräneringsledningar ansluts till dagvattenanläggningarna för 

att leda bort vatten efter rening och fördröjning. Ett förslag på uppdelning av 

delområden har gjorts i utredningen och för respektive område presenteras ett 

behov av fördröjningsvolym, samt ett behov av skelettjordsyta (baserat på 

redovisade antaganden) och -volym. 

• Skyfallsfrågan har analyserats och då utredningsområdet ligger på en höjd och en 

stor del av marken kommer göras om finns bra förutsättningar att undvika 
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lågpunkter i systemet. Det finns inga existerande lågpunkter utöver en liten del av 

en parkering i östra delen av området. Då området både förtätas och ligger 

uppströms recipient (med befintlig bebyggelse nedströms) behöver detta 

undersökas vidare. För att med säkerhet kunna säga att det finns säkra sekundära 

avrinningsvägar, och att en avledning av skyfall från utredningsområdet inte 

förvärrar situationen för befintlig bebyggelse nedströms, rekommenderas att en 

skyfallskartering utförs för ett större delavrinningsområde (som minst för 

”Örberget”). 

• I och med ovan punkt måste höjdsättning och helhetssynen göras till en prioritet i 

ett tidigt skede. Byggnader inom kvartersmark måste placeras högre än omgivande 

mark för att säkra så att ingen ytlig avrinning kan ledas in i byggnader. Gator bör 

vid detaljprojektering höjdsättas så att skelettjordar kan matas genom exempelvis 

rännstensbrunnar eller dagvattenrännor. Om möjligt kan släpp i kantsten 

användas där det är möjligt. Vid extrem nederbörd ska hela området luta mot 

gator och sedan ska gatorna säkert kunna avleda skyfallsflöden vidare mot 

recipient Råstasjön. 

• Föroreningstabeller efter rening visar att två riktvärdeshalter överskrids (koppar 

och olja). Koppar bedöms renas bort om skelettjordar blandas med biokol istället 

för finjord och bör även förbättra halterna för olja. För att försäkra sig om att olja 

inte ökar efter exploateringen kan en oljeavskiljare installeras. Placering av 

oljeavskiljare bedöms vara svårt då ledningar från utredningsområdet går åt tre 

håll. Förslagsvis används resultat från fördjupad LSO för att hitta en passande 

plats, antingen inom eller utom utredningsområdet. Viktigt att ha i åtanke vid 

diskussion om halter är att trots att det sker en höjning av två föroreningshalter 

ligger den totala belastning (kg/år) på samma eller lägre nivå än före exploatering. 

• I och med att åtgärder inom kvartersmark inte presenterats i denna utredning 

rekommenderas att resultatet från denna utredning endast ses som en del av 

helheten. Kompletterande läsning av exploatörens dagvattenutredning för 

kvartersmark rekommenderas för att ge en helhetssyn av dagvattenhanteringen 

inom utredningsområdet. Då fördröjning av dagvatten på kvartersmark enligt 

uppgift ska göras i växtbäddar på bjälklag är det mycket viktigt att dessa system 

byggs upp med rätt typ av tätskikt och rotspärr samt med rätt substrat och 

uppbyggnad av växtbäddar. 
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11 Vidare utredningar 

I samband med den tekniska förstudien för Ör Centrum kommer två kompletterande 

utredningar att tas fram. Under början av 2019 kommer en fördjupad LSO och en VA-

utredning komplettera övriga utredningar.  

Den fördjupade LSO:n kommer att förtydliga kring ledningsägare och möjlighet att lägga 

om befintliga ledningar. Beslut kring dräneringsledningar från fördröjningsanläggningar 

behöver rådgöra mot resultat från LSO:n. VA-utredningen kommer att klargöra 

kapacitetsfrågor för ledningar från Ör Centrum och fördröjningsvolym och eventuellt 

behov av flödesbegränsning måste korreleras mot resultat från denna. 

Utöver ovan kompletteringar rekommenderas att två ytterligare utredningar tas fram. En 

skyfallskartering eller en mer övergripande skyfallsanalys rekommenderas utföras för ett 

större område än endast utredningsområdet. I och med att Ör Centrum är ett delprojekt 

inom det mycket större STUP H-Ör-projektet rekommenderas detta vara utgångspunkt för 

skyfallsutrednigen. Som minst rekommenderas att ”Örbergets” delavrinningsområde 

studeras. Resultat från denna utredning i form av förslag på sekundära avrinningsvägar 

behöver korreleras mot resultat från en skyfallsutredning. Detta för att ytterligare 

säkerställa att nedströms liggande bebyggelse inte översvämmas, eller åtminstone inte 

förvärras, av exploatering vid Ör Centrum.  

Vidare behöver även en ledningsnätsmodellering utföras på dagvattensystemet för att 

säkerställa kapacitet på hela nätet och även identifiera svagheter för att kunna undvika 

framtida översvämningar. Resultat från en sådan utredning kan även säkerställa 

osäkerheter i denna utredning i form av översvämningsproblematiken vid Sjövägen och 

riskfyllda ledningar som går genom källare på befintlig bebyggelse. SAVAB håller på att ta 

fram en hydraulisk modell som kan ge svar på detta, men det är inte säkert när den är 

färdig. 
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