
 
 

 

   

 

re
po

00
1.

d
oc

x 
20

1
2-

03
-2

9
1

4

  

RAPPORT 

MILJÖFÖRVALTNINGEN 
 
Förslag till lokalt åtgärdsprogram för Bällstaån 
UPPDRAGSNUMMER 1156119000 

 
BESKRIVNING OCH KOSTNADSUPPSKATTNING FÖR ÅTGÄRDER OCH 
DAGVATTENANLÄGGNINGAR  

  

RAPPORT  

  
2014-12-11  
  

 

SWECO ENVIRONMENT 

 

KATRIN HOLMSTRÖM 

PER BOHOLM 

IRINA PERSSON 

AGATA BANACH 

ELIN HÅKANSSON 



 

 
 
 

 

2 (46) 

RAPPORT 
2014-12-11 
RAPPORT 
FÖRSLAG TILL LOKALT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR BÄLLSTAÅN 

 

 
g:\vatten\vattenprogram\bällstaån\konsultuppdrag\lokalt åp 2014_sweco\slutrapport\förslag 
till lokalt åtgärdsprogram för bällstaån 20141211_exkl bil 2-4.docx 

 



re
po

00
1.

d
oc

x 
20

1
2-

03
-2

9
1

4

 

Sweco
Gjörw
Box 3
SE 10
Telefo
Fax +
www.s
 

 

 
 

 

o 
wellsgatan 22 

4044 
00 26 Stockholm, S
on +46 (0)8 69560
46 (0)8 6956010 
sweco.se 

 

Samman

Bällstaån ä
Tillrinnings
handelsom

Bällstaån ä
ekologisk s
preliminära
god, den ny
ytvattensta

Föreliggand
Bällstaån. R
ytbehov för
rådighet att
anges för B
sammanstä
avrinningso

De åtgärde
nivåer. Nio
schablonko
förändring 

Kostnaden
tillkommer 
åtgärder ha
föreslaget å
driftskostna

De renings
att möta be
endast sku
finns inte n
förorenings
spårning oc
implemente
tillsyns- och
avrinningso

 

Sverige 
000 

nfattning 

är Stockholm
området dela

mråden och v

är en vattenfö
status till år 2
a klassningen
ya preliminä

atus”. 

de rapport ut
Rapporten in
r föreslagna 
t genomföra 
Bällstaån av 
ällning av be
område. 

er som föresl
 av åtgärdsfö

ostnader, me
beskrivits oc

 för de dimen
en årlig drifts
ar angivits i e
åtgärdsprogr
ader för dam

sanläggninga
etinget som V
lle mötas till 
ågot kvantifi

sbelastninge
ch åtgärdand
erande av lo
h information
området. 

Sweco Environ
Org.nr 556346-
Styrelsens säte
 
 
 
 
 

sområdets k
as av tre kom
ägar. 

örekomst enl
2021. 2009 k
n som "Otillfr
ra klassninge

tgör ett försla
nnehåller kos
fysiska åtgär
föreslagna å
Vattenmynd

efintliga och r

ås i program
örslagen har
edan undersö
ch kostnadsu

nsionerade å
skostnad. Ko
ett spann. Sa
ram till mella
mar och and

ar som dimen
Vattenmyndig
en knapp tre
erat reduktio
n kan erhålla
de av felkopp
kalt omhänd
nsåtgärder til

ment AB 
-0327 
e: Stockholm 

kanske mest 
mmuner, och

ligt EU:s vatt
klassades ån
redsställande
en föreslås d

ag till åtgärds
stnadssatta å
rder samt ide
åtgärder. Åtg
igheten. Rap
redan planer

mmet har bes
r dimensione
ökande åtgä
uppskattats p

åtgärderna u
ostnadsupps
ammantaget 
an 32 210 00
dra anläggnin

nsionerats i f
gheten satt u
edjedel. Äve
onsbehov att
as genom en
plingar mella
ertagande a
ll boende oc

Katrin 
 
 
Telefo
Mobil +
katrin.
 
 

påverkade v
h domineras 

tendirektiv oc
s ekologiska
e". Den kemi
dock som ”U

sprogram för
åtgärdsförsla
entifiering av
gärdsförslage
pporten inneh
rade åtgärde

skrivits och ko
erats och kos
rder, och åtg

på ett mer öv

ppgår till 27
skattningen fö

uppgår kost
0 - 35 310 0
ngar.  

föreliggande 
upp för zink, 
n belastning
jämföra med

n kombination
an dag- och s
v dagvatten 
h verksamhe

Holmström 

n direkt +4686955
+46 (0)734125834
holmstrom@sweco

vattendrag. 
av industrier

ch ska uppnå
a status som 
ska statusen
ppnår ej god

r förbättrad v
ag, beskrivnin
v aktörer som
en utgår från 
håller också 
r i Bällstaåns

ostnadsupps
tnadssatts u

gärder i områ
versiktligt plan

250 000 SEK
ör översiktlig
naderna för 
00 SEK. Där

rapport berä
medan betin
en av PAH m
d. Ytterligare
n av ytterliga
spillvattennät
i avrinningso

etsutövare i 

5834 
4 
o.se 

r, bostäder, 

å en god 
"Dålig", i de

n klassades 
d kemisk 

vattenkvalitet
ng av funktio

m har ansvar 
 de beting so
en 

s 

skattats på o
utifrån vedert
åden stadda 
n. 

K. Därtill 
gt beskrivna 
genomföran
rtill kommer 

äknas ha kap
nget för fosfo
minskar, doc
e minskning a
are åtgärder 
t, 
området, sam

n nya 
som 

t i 
on och 

och 
om 

olika 
agna 
i 

de av 

pacitet 
or 
k 
av 
som 

mt 



re
po

00
1.

d
oc

x 
20

1
2-

03
-2

9

 

RAPPO
2014-1
RAPPO
FÖRSL
BÄLLS

MS g:\
4.docx

1 

1.1 

1.2 
1.2.1 

1.3 
1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

3 

3.1 
3.1.1 

3.2 

4 

4.1 

4.2 
4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 

4.3 
4.3.1 
4.3.2 
4.3.3 
4.3.4 
4.3.5 

4.4 
4.4.1 
4.4.2 
4.4.3 
4.4.4 

 

 
 

 

ORT 
12-11 
ORT 
LAG TILL LOKAL
STAÅN 

 

\vatten\vattenprogram
x 

Innehålls

Inledning 

Bällstaåns s

Beskrivning 

Begränsninga

Styrande lag

Vattenförvaltn

Stockholms h

Stockholms st

Befintliga 

Järfälla 

Hjulsta vatte

Nälsta dike- 

Bergslagsvä

Bromstensst

Utjämningsm

Annedal 

Kartering a

Metod 

Föroreningsbe

Resultat av 

Förslag til

Prioritering a

Generella åt

Informationsin

Utläckage av 

Lokalt omhän

Förslag till s

Dammar 

Dimensionerin

Ulvsundaväge

Stockholm Va

Lunda industr

Åtgärder när

Förbättringar 

Längs Bromst

Bromstenssta

Solvalla 

T ÅTGÄRDSPROG

m\bällstaån\konsultup

sförteckni

speciella föruts

av uppdraget

ar 

gstiftning och 

ningen

andlingsplan fö

tads dagvattens

och planera

enpark 

dammar 

ägen- Förbifart

taden

magasin 

av Bällstaån

eräkningar 

kartering och 

l åtgärder 

av områden 

tgärder som b

nsatser/tillsyn 

spillvatten 

dertagande av 

pecifika rening

ng av åtgärder- 

en 

attens utjämning

riområde och Kä

ra, eller i anslu

av existerande 

tensvägen 

aden

GRAM FÖR 

ppdrag\lokalt åp 2014

ng 

sättningar

policydokume

r vatten 

strategi 

ade åtgärde

ten 

ns avrinning

modellering

erör flera omr

dagvatten (LOD

gsåtgärder

metod 

gsmagasin kom

älvesta 

utning till Bälls

dammar i Hjuls

4_sweco\slutrapport

ent

r i Bällstaån

gsområde

råden

D)

binerat med ren

staån

sta

\förslag till lokalt åtgä

ns avrinning

ning

ärdsprogram för bälls

gsområde

staån 20141211_exkkl bil 2-

1 

1 

1 
2 

2 
2 
3 
3 

4 

4 

5 

5 

5 

7 

8 

9 

12 

12 
12 

12 

13 

13 

14 
14 
14 
15 

19 
19 
20 
20 
20 
21 

22 
23 
23 
24 
25 



re
po

00
1.

d
oc

x 
20

1
2-

03
-2

9

 

 

RAPP
2014-
RAPP
FÖRS

MS g:\v
4.docx 

5 

5.1 

5.2 
5.2.1 
5.2.2 
5.2.3 

5.3 
5.3.1 
5.3.2 
5.3.3 

5.4 

5.5 

6 

7 

  

 
 

PORT 
-12-11 
PORT 
SLAG TILL LOKA

 

vatten\vattenprogram

Kostnadsu

Spårning av

LOD 

Diken 

Planteringar, 

Breddning av 

Dagvattenda

Anläggningsk

Drift och unde

Totalkostnade

Kostnadsspa

Sammanlag

Slutsatser

Referense
 
 
 
 
Bilagor 

Bilaga 1: R
Bilaga 2: R
Bilaga 3: R
Bilaga 4: Lo
Bilaga 5: D
Bilaga 6: B
 
 

LT ÅTGÄRDSPRO

m\bällstaån\konsultup

uppskattnin

v felkopplingar

Regngård, Utdr

åfåra

ammar 

kostnader 

erhållskostnade

er dammar 

ann för översi

da kostnader 

r 

er 

Redan planer
Resultat föror
Resultat föror

okalisering a
Dimensionerin
Beräknade re

OGRAM FÖR BÄL

ppdrag\lokalt åp 2014

g 

, spillvatten

ragna kanstenar

r för dagvattend

ktligt beskrivn

för föreslagna

rade åtgärde
reningsberäk
reningsberäk
av föreslagna
ngsförutsättn
ningseffekte

 

LLSTAÅN 

4_sweco\slutrapport\f

r

dammar

na förslag

a åtgärder

r 
kningar (karto
kningar (tabe
a dimensione
ningar 
er 

förslag till lokalt åtgä

or) 
ell) 
erade åtgärd

rdsprogram för bällst

er 

taån 20141211_exkl bil 2-

26 

26 

26 
27 
27 
27 

28 
28 
29 
31 

31 

32 

33 

36 



re
po

00
1.

d
oc

x 
20

1
2-

03
-2

9

 

RAPPO
2014-1
RAPPO
FÖRSL
BÄLLS

MS g:\
4.docx

 

 
 

 

ORT 
12-11 
ORT 
LAG TILL LOKAL
STAÅN 

 

\vatten\vattenprogram
x 

 

T ÅTGÄRDSPROG

m\bällstaån\konsultup

GRAM FÖR 

ppdrag\lokalt åp 20144_sweco\slutrapport\förslag till lokalt åtgäärdsprogram för bällsstaån 20141211_exkkl bil 2-



re
po

00
1.

d
oc

x 
20

1
2-

03
-2

9
1

4

  

 

RAPPO
2014-1
RAPPO
FÖRSL

 
 

MS g:\
4.docx

1 

1.1 

1.2 

  

 

ORT 
12-11 
ORT 
LAG TILL LOKAL

 

 

\vatten\vattenprogram
x 

Inledning

Bällstaån ä
Tillrinnings
handelsom

Efterfrågan
av ytorna r
accelererat
vattenförva
i Bällstaån.

Bällstaån h
Stockholms
kommer frå
Rinkeby. Lå
och i Nälsta

Stora förän
och åns utl
Bostäder p
förändras. 
Bällstaån k
också att p
med ytterlig

Bällstaån

 Av

 Av
dag

 Va

 Ris

 Va

 De
dag

 Ex

Beskrivni

Uppdraget 
innehålland

• Fö

T ÅTGÄRDSPROG

m\bällstaån\konsultup

g 

är Stockholm
området dela

mråden och v

n på nya bost
unt Bällstaån
t. Detta har, 

altningsförord
. 

har en viktig f
s kommun be
ån Järfälla oc
ånga sträcko
a och Vedde

ndringar sker
opp i Bällsta

planeras i Bro
Utbyggnade

kommer här a
påverkas båd
gare ett spår

ns speciella

rinningsområ

rinningsområ
gvattenpåve

ttenföringen 

sker finns för

tten står ofta

e geologiska 
gvatten 

ploateringsta

ing av upp

omfattade fr
de: 

rslag till åtgä

GRAM FÖR BÄLL

ppdrag\lokalt åp 2014

sområdets k
as av tre kom
ägar – en my

täder har de 
n från industr
i kombinatio
dningen (200

funktion för a
etraktas som
ch, inom Stoc
or är uträtade
esta dike. 1,4

r i åns närom
aviken, i sam
omstens f.d. 
n av bostads
att utgöra ett
de av Förbifa
r. 

a förutsättn

ådet är stort

ådet innehåll
rkan med ett

i ån varierar

r översvämni

a högt upp i d

förutsättning

akten i områd

draget 

ramtagande 

ärder för förb

LSTAÅN 

4_sweco\slutrapport

kanske mest 
mmuner, och
ycket liten de

 senaste åre
ri och naturm
n med ökade

04:660), ökat

avledningen 
m en del av d
ckholm, från
e. Det finns e
4 km av huvu

mråde. Bostäd
band med de
industriområ
sområdet Ba
t centralt insl

art Stockholm

ningar 

och kan dela

ler många hå
t 50-tal dagv

r stort över å

ing på flertal

dagvattenutlo

gar är främst

det är hög 

av ett förslag

bättrad vatten

\förslag till lokalt åtgä

påverkade v
h domineras 
el är fortfaran

en ökat, vilke
mark till bostä
e krav på god
t betydelsen 

av dagvatten
dagvattennäte
 Lunda, Kälv
ett antal kulv
udfåran går g

der har bygg
etta har ån b
åde, även hä
arkarbystade
ag i den nya

m och av Mäla

as upp i 82 d

årdgjorda yto
vattenutlopp s

ret 

et ställen 

oppen 

lermark, vilk

g till åtgärdsp

nkvalitet i Bä

ärdsprogram för bälls

vattendrag. 
av industrier
nde naturma

t inneburit at
äder och han
d vattenstatu
av en förbät

n och sträcka
et. Stora mä
vesta, Solhem
erteringar bå

genom tunne

gts i Annedal 
breddats och 
r kommer ån
n i Järfälla ha

a bebyggelse
arbanans ka

delavrinnings

or och har hö
som mynnar 

ket försvårar 

program för B

llstaån.  

staån 20141211_exk

r, bostäder, 
ark. 

tt omvandling
ndel har 
us i enlighet 
ttrad vattenkv

an inom 
ängder dagva
m, Tensta oc
åde i huvudfå
el under Spån

 mellan Solv
 fördjupats. 
ns utseende 
ar påbörjats.

en. Ån komm
apacitetsökni

sområden 

ög 
r längs ån 

infiltration av

Bällstaån 

1 (40)

kl bil 2-

gen 

med 
valitet 

atten 
ch 
åran 
nga.  

valla 

att 
. 

mer 
ng 

v 



re
po

00
1.

d
oc

x 
20

1
2-

03
-2

9

 

2 (40)

RAPPO
2014-1
RAPPO
FÖRSL
BÄLLS

MS g:
20141

1.2.1 

1.3 

1.3.1 

 

 
 

 

) 

ORT 
12-11 
ORT 
LAG TILL LOKALT

STAÅN 

 

\vatten\vattenprog
1211_exkl bil 2-4.d

• Be

• Ide
åtg

• Ko

Åtgärdsförs
(Vatteninfo

• 

• 

• 

Efter hand 
och planera

Begränsni

Utöver ova
angivet i VI
0,5 g (Läns
först 2018. 
inom uppdr

Tidigare mä
1998). Föro
sediment. D

Styrande 

Vattenförv

Genom imp
nyckelroll i 
vatten. Vat
en översikt
distriktens 
konkretiser
beräknas. 

Bällstaån ä
ekologisk s
preliminära
god efterso
klassninge

T ÅTGÄRDSPROG

gram\bällstaån\kon
docx 

skrivning av 

entifiering av 
gärder. 

ostnadsuppsk

slagen utgår 
ormationssys

Fosfor: 68

Zink: 99 kg

PAH (ej kv

har uppdrag
ade åtgärder

ngar 

anstående nä
ISS, om 0.71
sstyrelsen 20
Dessa ämne

raget. 

ätningar i Bä
oreningar i s
Detta har doc

lagstiftnin

altningen 

plementering
att genomfö
tenmyndighe
tlig nivå redo
vatten ska u
ras på en niv

är en vattenfö
status till år 2
a klassningen
om övervakn
n föreslås do

RAM FÖR 

nsultuppdrag\lokal

funktion och

aktörer som

kattning för g

från de betin
tem Sverige

1 kg P/år 

g Zn/år 

vantifierat) 

get också utv
r i Bällstaåns

ämnda beting
1 µg/l. För pe
014), men de
en har inte v

ällstaån har v
ediment kan
ck inte utrett

ng och polic

gen av vatten
öra och driva 
eterna har ut
ovisar vad ko
ppnå norme

vå där operat

örekomst enl
2021. 2009 k
n som "Otillfr
ingsdata för 
ock som ”Up

lt åp 2014_sweco\

h ytbehov för

m har ansvar 

genomförand

ng, som ang
) och som är

vecklats till at
s avrinningso

g finns också
erfluoroktans
etta finns inte
varit styrande

visat att sedim
 mobiliseras

ts i denna rap

cydokume

ndirektivet i s
på arbetet m

tarbetat åtgä
ommuner och
rna. I lokala 
tiva åtgärder

ligt EU:s vatt
klassades ån
redsställande
miljögifter sa
pnår ej god k

\slutrapport\förslag

r föreslagna f

och rådighet

de. 

es för Bällsta
r satta till: 

tt omfatta sa
område. 

å ett förbättrin
sulfonsyra (P
e angivet i VI
e för de försla

menten punk
 vid höga flö
pport. 

nt 

svensk lagsti
med att nå m
ärdsprogram 
h myndighete
åtgärdsprog

r och kostnad

tendirektiv oc
s ekologiska
e". Den kemi
aknades. I de
kemisk ytvat

g till lokalt åtgärds

fysiska åtgär

t att genomfö

aån i VISS 

mmanställnin

ngsbehov för
PFOS) finns ä

SS då detta 
ag till åtgärde

ktvis är stark
den och upp

ftning har ko
iljökvalitetsn
för varje vatt

er behöver gö
ram kan vatt
der kan ident

ch ska uppnå
a status som 
ska statusen
en nya prelim
tenstatus”. 

sprogram för bälls

rder. 

öra föreslagn

ng av befintl

r ammoniak 
även ett betin
ämne börjar

er som tagits

kt förorenade
pvirvling av 

ommunerna f
normerna för 
tendistrikt so
öra för att 
tenarbetet se
tifieras och 

å en god 
"Dålig", i de

n klassades 
minära 

taån 

na 

iga 

ng om 
r gälla 
s fram 

e (IVL 

fått en 

om på 

edan 

n nya 
som 



re
po

00
1.

d
oc

x 
20

1
2-

03
-2

9
1

4

  

 

RAPPO
2014-1
RAPPO
FÖRSL

 
 

MS g:\
4.docx

1.3.2 

1.3.3 

  

 

ORT 
12-11 
ORT 
LAG TILL LOKAL

 

 

\vatten\vattenprogram
x 

Stockholm

Stockholms
väntar på b
hur stadens
Handlingsp
vattenförek

Stockholm

Då en så s
nyligen fram
åtgärdspro

Dagvattens
arbetsgrup
Kommunfu
begränsas 
begränsas 
innefattar b
boende, sa

I andra han
mark väljas
som ankny
dagvatten (

Först i tredj
systemet. S
(dammar o

Strategin fö
föroreninga
innefattar: 

• Tra

• Stö

• Ind

• Fa

 

Strategin a
Åtgärderna

 

T ÅTGÄRDSPROG

m\bällstaån\konsultup

ms handling

s stads hand
beslut från Ko
s vattenarbe
planen anger
komster.  

ms stads da

tor del av Bä
mtagna dagv
gram. 

strategin har 
p inom rame
llmäktige. St
genom att u
genom åtgä

bland annat i
amt också ge

nd ska, enligt
s för att avsk
yter till denna
(LOD), samt 

je hand ska 
Sådana åtgä
och magasin)

örordar särsk
ar än omgiva

afikleder med

örre parkerin

dustrifastighe

stigheter me

anger också a
a vidtas med 

GRAM FÖR BÄLL

ppdrag\lokalt åp 2014

gsplan för v

dlingsplan för
ommunfullmä

ete ska utvec
r att lokala åt

agvattenstr

ällstaåns tillri
vattenstrateg

tagits fram a
en för Stockh
trategin föror
ndvika anvä

ärder vid källa
nformations-

enomgång av

t dagvattens
kilja förorenin
a prioritering 

anläggninga

anläggninga
ärder kan till e
) eller åtgärd

kilda åtgärde
ande dagvatte

d mer än 10 

gsanläggnin

eter med milj

ed tak- och fa

att de mest k
utgångspun

LSTAÅN 

4_sweco\slutrapport

vatten 

r vatten togs
äktige. Hand

cklas så att e
tgärdsprogra

rategi 

nning består
gi ett viktigt d

av en förvaltn
holms vattenp
rdar att förore

ändande av m
an. Åtgärder 
- och tillsyns
v eventuellt l

strategin, loka
ngar som gen
innefattar bla
ar för dagvat

ar på den sam
exempel vara
er i recipient

er för de dagv
en. Ytor i sä

000 fordon p

ngar och term

öfarlig verks

asadplåt i ko

kostnadseffe
kt i lagstiftnin

\förslag till lokalt åtgä

 fram av milj
dlingsplanens
tt tydligt foku

am ska tas fr

r av dagvatte
okument för 

nings- och bo
programgem
eningar i dag

miljöfarliga äm
som anknyte
arbete till ve
äckage mell

ala lösningar
nereras från
and annat lo
tenrening ex

mlade avledn
a anläggning
ten. 

vatten som h
rskilt fokus, s

per dygn. 

minalområden

samhet. 

ppar och zin

ktiva metode
ng och politis

ärdsprogram för bälls

öförvaltninge
s syfte är bla
us på operati
am för alla S

en är Stockho
framtagande

olagsövergri
mensamt och 
gvatten i förs
mnen i den y
er till denna 
rksamhetsut
an dag- och 

r på kvarters
en bebyggd 
kalt omhänd

xempelvis da

ningen anord
gar för dagva

har högre kon
som särskilt 

n. 

k, samt dess

erna ska prio
ska beslut. 

staån 20141211_exk

en 2014, och
and annat att
iva åtgärder 

Stockholms 

olms stads 
e av 

pande 
 väntar på be

sta hand ska 
yttre miljön s
prioritering 
tövare och 
spillvattensy

mark och all
miljö. Åtgärd

dertagande a
agvattendam

dnas längre n
attenrening 

ncentration a
ska beaktas

s legeringar 

oriteras. 

3 (40)

kl bil 2-

h 
t ange 
nås. 

eslut i 

amt 

ystem. 

män 
der 

av 
mar. 

ned i 

av 



re
po

00
1.

d
oc

x 
20

1
2-

03
-2

9

 

4 (40)

RAPPO
2014-1
RAPPO
FÖRSL
BÄLLS

MS g:
20141

2 

2.1 

 

 
 

 

) 

ORT 
12-11 
ORT 
LAG TILL LOKALT

STAÅN 

 

\vatten\vattenprog
1211_exkl bil 2-4.d

Befintlig

Exploaterin
planeras da
Bällstaån p
befintliga o
översiktligt 

Järfälla 

I Järfälla fin
och man pl
avrinningso
Viksjö/Vedd
Elverksgata
volym på 1

I närheten 
att skapa e
flödesutjäm
Flottiljenom
söder om J
dagvatten f

Figur 1: Bef

T ÅTGÄRDSPROG

gram\bällstaån\kon
docx 

a och plan

ngstakten kri
agvattenåtgä
planeras ocks
och planerade

i detta kapit

nns tre befint
lanerar för yt
område, vid k
desta dagva
an och Järfä
300 m3. 

till Trafikplats
ett ungefär tv
mnings- och r
mrådet och B
Järfälla kyrka
från planomr

fintlig och pla

RAM FÖR 

nsultuppdrag\lokal

nerade åtg

ng Bällstaån
ärder. På gru
så fördröjnin
e åtgärder ha
el, samt sam

tliga dagvatte
tterligare (Fig
korsningen m
ttendammar
llagymnasiet

s Barkarby p
å hektar stor
reningsanläg
arkarbyfältet

a. Dagvattena
rådet innan d

anerad dagva

lt åp 2014_sweco\

gärder i B

n är hög och 
und av övers
gsåtgärder i 
ar samlats in

mmanfattas i 

enanläggnin
gur 1 och Ta
mellan Mälar
r. Dammarna
t finns ett un

planeras en o
rt översvämn
ggning. I sam
t har en dagv
anläggninge
det leds vida

attenanläggn

\slutrapport\förslag

ällstaåns 

i samband m
vämningspro
anslutning t

n från berörd
Tabell 1. 

gar inom Bä
abell 1). Läng
rvägen och D
a har en högv
derjordiskt d

omgrävning o
ningsområde
mband med e
vattenanlägg
n syftar till at
re till Bällstaå

ning i Järfälla

g till lokalt åtgärds

avrinning

med flera exp
oblematiken 
ill ån. Inform
a aktörer, oc

llstaåns avrin
gst uppström
Datavägen, li
vattenyta på 
agvattenmag

och breddnin
e som ska fun
exploatering a
gning anlagts
tt flödesutjäm
ån. 

sprogram för bälls

gsområde 

ploateringar 
som finns kr
ation kring 

ch redovisas 

nningsområd
s i Bällstaån
gger 
4350 m2. Vid
gasin med e

ng av Bällsta
ngera som b
av 
s i Kyrkparke
mna och rena

taån 

ring 

de 
s 

d 
n 

aån för 
både 

en 
a 

 



re
po

00
1.

d
oc

x 
20

1
2-

03
-2

9
1

4

  

 

RAPPO
2014-1
RAPPO
FÖRSL

 
 

MS g:\
4.docx

2.2 

2.3 

2.4 

  

 

ORT 
12-11 
ORT 
LAG TILL LOKAL

 

 

\vatten\vattenprogram
x 

 

Hjulsta va

Dammarna
till vattenre
genom red
förbättring 
inte kunnat
2013. Efter
enligt vatte

Nälsta dik

Nälsta dike
till Bällstaå
dammar. D
anlagda eft
Nälsta hör 
former ger 
flödesdämp
och fastläg
dammarna

Bergslags

I samband 
en delsträc
återställnin
botten utfo
omgivande

Tre dagvat
med Förbif
tillrinnande
utloppet sk
vidare till B
avledas till 

 

T ÅTGÄRDSPROG

m\bällstaån\konsultup

attenpark 

a anlades 199
eningen i Bäll
uktion av fos
av vattenkva
t påvisas i de
r dammanläg

endomen (Sto

ke- damma

e rinner geno
n vid Sundby

De två damm
ter en vatten
till Sundby fr
ett mer utjäm
pande utform
gas i damm 
 bidrar också

svägen- Fö

med arbeten
cka om ca 20
gen finns pla
rmas då med

e vegetation s

tendammar f
farten. Damm
e dagvatten (
ka kunna stän
Bällstaån. Vat

tunnelns avl

GRAM FÖR BÄLL

ppdrag\lokalt åp 2014

98. Ett syfte 
lstaån, dels g
sfor och kväv
aliteten från u
e provtagning
ggningens fä
ockholms tin

ar 

om en stor de
y, uppströms
ar som ligge
dom 1999 (S
riområde. Ån
mnat flöde oc
mningen gör a

och dikesbo
å till ett uppta

örbifarten

na för Förbifa
00 m av Bälls
aner på att å
d sand-, sten
samt stenpa

för rening av
marnas funkt
Figur 2, sam
ngas vid olyc
tten från väg
loppsystem. 

LSTAÅN 

4_sweco\slutrapport

med de båd
genom sedim
ve med hjälp
uppströms til
gar som gjor

ärdigställning
gsrätt 1997, 

el av Bällstaå
s Solvalla tra
er i Nälsta dik
Stockholms t
ns utformning
ch flödestopp
att partikelbu

otten. Växtern
ag av kväve 

art Stockholm
staån under 
åfåran anlägg
n- och grusm
rtier anläggs

v vägdagvatte
ion är sedim

mt bilaga 1). D
ckor för att fö
gytan närmas
Tidshorisont

\förslag till lokalt åtgä

a dammarna
mentering av
p av strandvä
ll nedströms
rts längs Bäll
 framkom att
Stockholms

åns södra av
avbana. Läng
kes utlopp ka
tingsrätt 1999
g med flera d
parna minska
undna förore
na längsmed
och fosfor. 

m, vid Trafikp
byggtiden at
gs med ett m

material av va
s.  

en kommer o
entering och

De ska även 
örhindra att m
st tunnelmyn
ten för genom

ärdsprogram för bälls

a i vattenpark
v avsättbara p
äxter. Någon 

Hjulsta vatte
staån under 
t anläggninge
universitet 2

vrinningsområ
gs Nälsta dik
allas Bällsta Å
9). Dammarn
dammar och 
ar vid kraftig
ningar hinne

d dikeskanter

plats Hjulsta 
t förläggas i 
eandrande lo

arierande sto

också att anl
h oljeavskiljni
fungera som

miljöfarliga vä
ningen komm
mförandet är

staån 20141211_exk

ken var att b
partiklar och
påtaglig 

enpark har d
r 2004, 2009 
en inte bygg
2004 ). 

råde, och ans
ke ligger en ra
Å-Park och ä
na längre up
meandrande
a regn. Den 

er sedimente
rna och i och

Södra, kom
kulvert. Vid 
opp. Åfårans

orlek och 

läggas i sam
ing av partik

m haveriskyd
ätskor rinner
mer dock att
r inte klarlagd

5 (40)

kl bil 2-

idra 
 dels 

ock 
och 
ts 

sluter 
ad 
är 
pp i 
e 

era 
h runt 

mer 

s 

mband 
lar i 
d då 

d. 



re
po

00
1.

d
oc

x 
20

1
2-

03
-2

9

 

6 (40)

RAPPO
2014-1
RAPPO
FÖRSL
BÄLLS

MS g:
20141

 

 
 

 

) 

ORT 
12-11 
ORT 
LAG TILL LOKALT

STAÅN 

 

\vatten\vattenprog
1211_exkl bil 2-4.d

Figur 2: Pla

 

T ÅTGÄRDSPROG

gram\bällstaån\kon
docx 

anerade dagv

RAM FÖR 

nsultuppdrag\lokal

vattendammar

 

lt åp 2014_sweco\

r vid Förbifar

\slutrapport\förslag

rten. En störr

g till lokalt åtgärds

re figur hittas

sprogram för bälls

s i bilaga 1. 

taån 

 



re
po

00
1.

d
oc

x 
20

1
2-

03
-2

9
1

4

  

 

RAPPO
2014-1
RAPPO
FÖRSL

 
 

MS g:\
4.docx

2.5 

  

 

ORT 
12-11 
ORT 
LAG TILL LOKAL

 

 

\vatten\vattenprogram
x 

Bromsten

Ett flertal d
kommer ut 
(WRS 2014
(Stockholm
Bällstaån. E
förändringa
meandring 

 

Figur 3: Det
av Bällstaån

 

T ÅTGÄRDSPROG

m\bällstaån\konsultup

nsstaden 

agvattenutlo
ur tunneln u

4). Området,
ms stadsbygg
Enligt uppgif
ar i anslutnin
(pers. komm

taljplan över 
n (Stockholm

GRAM FÖR BÄLL

ppdrag\lokalt åp 2014

opp mynnar i 
under Spånga
 som idag är

gnadskontor 
ft i kontakter 
g till exploate

m. Bo Wester

Bromstens fö
ms stadsbygg

 

LSTAÅN 

4_sweco\slutrapport

Bällstaån st
a. Området p
r industridom
2010). Figur
med Stockh
eringen, exe
rgren, Stock

före detta ind
gnadskontor 2

\förslag till lokalt åtgä

rax nedanför
pekas ut som

minerat, detal
r 3 visar plan
olm Vatten p

empelvis öve
holm vatten)

dustriområde,
2010).  

ärdsprogram för bälls

r Mjölnarstige
m översvämn
jplaneras nu
erade föränd

planeras ytte
rsvämningsy
. 

 med planera

staån 20141211_exk

en där ån 
ningsdrabbat
u för bostäde
dringar i 

erligare 
ytor eller 

 

ade förändrin

7 (40)

kl bil 2-

t 
er 

ngar 



re
po

00
1.

d
oc

x 
20

1
2-

03
-2

9

 

8 (40)

RAPPO
2014-1
RAPPO
FÖRSL
BÄLLS

MS g:
20141

2.6 

 

 
 

 

) 

ORT 
12-11 
ORT 
LAG TILL LOKALT

STAÅN 

 

\vatten\vattenprog
1211_exkl bil 2-4.d

Utjämning

Stockholm 
Bällstaån, s
anpassas f
mark för an

 

Figur 4: Sto

T ÅTGÄRDSPROG

gram\bällstaån\kon
docx 

gsmagasin

Vatten plane
se Figur 4 (p
för att även r
nläggningarn

ockholm vatte

RAM FÖR 

nsultuppdrag\lokal

n 

erar för utjäm
pers. komm. 
rena dagvatte
na har lämna

ens planerad

lt åp 2014_sweco\

mningsmagas
Bo Westergr
en från förore

ats till Stadsb

de utjämnings

\slutrapport\förslag

sin/dammar
ren, Stockho
eningar. En f

byggnadskon

smagasin län

g till lokalt åtgärds

vid fem plats
lm Vatten). D
förfrågan om
toret (höst 2

gs Bällstaån.

sprogram för bälls

ser längs 
Dessa kan 

m att reserver
2014). 

. 

taån 

ra 

 



re
po

00
1.

d
oc

x 
20

1
2-

03
-2

9
1

4

  

 

RAPPO
2014-1
RAPPO
FÖRSL

 
 

MS g:\
4.docx

  

 

ORT 
12-11 
ORT 
LAG TILL LOKAL

 

 

\vatten\vattenprogram
x 

Annedal 
Avrinningso
och från pa
bostäder. I 
av en stran
under 2009
(Stockholm
planer för a
Ulvsundavä
Vatten 200

 

Figur 5: Del
(Stockholm

T ÅTGÄRDSPROG

m\bällstaån\konsultup

området invid
arkering och 
detaljplanen

ndpark, Figur
9. Vid Anned

ms stadsbygg
annan exploa
ägen finns äv

06). 

l av plankarta
ms stadsbygg

GRAM FÖR BÄLL

ppdrag\lokalt åp 2014

d Annedal av
väg med hög

n ingick bredd
r 5 (Stockhol
al finns ocks

gnadskontor 
atering i områ
ven planer fö

a över Anned
nadskontor 2

LSTAÅN 

4_sweco\slutrapport

vvattnar dire
g trafikintens
dning och fö
ms stadsbyg

så en detaljp
2007). Denn

rådet i samba
ör ett nytt dik

dal, med plan
2008).  

\förslag till lokalt åtgä

ekt till Bällstaå
sitet. Område
ördjupning av
ggnadskonto
lanerad dagv

na har dock i
and med tvär
ke med efterf

erade föränd

ärdsprogram för bälls

ån från både
et är detaljpla
v Bällstaån, s
r 2008). Arbe
vattenlösning
nte byggts ä
rbanan. Läng
följande filter

dringar av Bäl

staån 20141211_exk

e bostadsom
anelagt för 
samt anlägga
etet utfördes
g, Figur 6 

ännu på grun
gs 
rbrunn (Stoc

llstaån 

9 (40)

kl bil 2-

råde 

ande 
s 

d av 

kholm 

 



re
po

00
1.

d
oc

x 
20

1
2-

03
-2

9

 

10 (40

RAPPO
2014-1
RAPPO
FÖRSL
BÄLLS

MS g:
20141

 

 
 

 

0) 

ORT 
12-11 
ORT 
LAG TILL LOKALT

STAÅN 

 

\vatten\vattenprog
1211_exkl bil 2-4.d

Figur 6: Del
(Stockholm

 

 

T ÅTGÄRDSPROG

gram\bällstaån\kon
docx 

l av plankarta
ms stadsbygg

RAM FÖR 

nsultuppdrag\lokal

a för kv. Lönn
nadskontor 2

 

lt åp 2014_sweco\

neberga, inkl
2008). 

\slutrapport\förslag

usive planera

g till lokalt åtgärds

ade dagvatten

sprogram för bälls

ndammar 

taån 

 



re
po

00
1.

d
oc

x 
20

1
2-

03
-2

9
1

4

  

 

RAPPO
2014-1
RAPPO
FÖRSL

 
 

MS g:\
4.docx

  

 

ORT 
12-11 
ORT 
LAG TILL LOKAL

 

 

\vatten\vattenprogram
x 

 

Tabell 1: Sa
fördröjning

Område 

 

Järfälla, 

gymnasiet 

Järfälla, 

Datavägen 

Järfälla, 

Kyrkparken 

Järfälla, 

Trafikplats 

Barkarby 

Stockholm, 

Bergslagsvä

Stockholm 

Hjulsta 

Fördröjnings

anläggning A
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åden är unde
terats på en 

av Stockholm

ara ett positiv

för att utjämn
om 
h partiklar oc
r att sedimen

n. Växter bidr
så ytor för m
beror på det

ktiv fördröjnin
reningar och
utlopp. Då da
rioder kan de

h i ett bostads

1

staån 20141211_exk

ats. Lokalise
er exploateri
 konceptuell 

ms stad.  

vt inslag för 

na flödestopp

ch partikelbu
ntera då 
rar till att fos

mikroorganism
taljutformning

ng och renin
h en utjämnin
agvattenmän
et vid vissa 

sområde.  

19 (40)

kl bil 2-

ring 
ng, 
nivå. 

par 

ndna 

sfor 
mer 
gen, 

ng av 
ng av 
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Dimension

Grundkarta
av lämpliga
Vatten för a

Anläggning
bestämd de
Kaj - värdet
hektar avrin
avrinningso
reningseffe
Det är då in
utrymmesm
rapporten h
inte är beg
understiger
Dimensione
reningseffe

Ulvsundav

Exploaterin
och en bred

Utöver de d
(se avsnitt 
Ulvsundavä
(A28) och f
vattennivåe
kommer fo

Stockholm

DHI har på
åtgärder (D
fördröjnings
Stadsbygg
de också få
rening. I ma
vattenvolym
dammarna
enligt avsn

                  
1 Reducera
används i b

T ÅTGÄRDSPROG

gram\bällstaån\kon
docx 

nering av å

a och ortofoto
a platser för r
att stämma a

garna har dim
el av avrinnin
t som anger 
nningsområd
området är. E
ekt. Effekten 
nte motiverat
mässiga skäl
har Kaj = 120
ränsande. N
r Kaj = 120 så
eringsförutsä

ekter för resp

vägen 

ngsplanerna 
ddning av de

dagvattenåtg
0) föreslås e
ägen och no
fungera som
er i Bällstaån
rtfarande att 

m Vattens u

å uppdrag frå
DHI 2007) (se
smagasin oc
nadskontore
år en renand
agasinen ska
men och i da
 utformas för
itt 4.3.2 för fy

                   
ad area besk
beräkningar 

RAM FÖR 

nsultuppdrag\lokal

tgärder- m

o samt karta 
reningsåtgär
av att dessa 

mensionerats
ngsområdets
hur många k
de. Dammen
Ett stort värd
av att göra d
t att göra dam
. För de fyra

0 valts för dim
är det bara f
å har damme
ättningar för 
pektive damm

för detta om
en befintliga 

gärder som fi
en dagvatten
rr om Bällsta
 en sedimen

n tillåts vattne
vara god äv

tjämningsm

ån Stockholm
e också avsn
ch dammar. S
et för komma
e funktion ge
apas då en s

ammarna ska
r rening. Före
yra av utjäm

                 
kriver den del

lt åp 2014_sweco\

etod 

 med dagvat
rder. Det har
platser är läm

s efter ett sam
s reducerade
kvadratmeter
n dimensione
de på Kaj ger 
dammen stör
mmen större

a ämnena P, 
mensionering
funnits en vis
en dimension
respektive a

m redovisas i

råde är inte 
Mälarbanan

inns detaljpla
damm med 

aån. Damme
ntationsfälla i
et att dämma
ven med däm

magasin ko

m Vatten tagit
nitt 2.6). De f
Stockholm V
nde detaljpla
enom att läg
sedimenterin
apas både se
reslagen kom
ningsanlägg

l av arean so

\slutrapport\förslag

ttenledningsn
r också förts 
mpliga. 

mband där d
e area1. Hur s
r dammyta so
eras alltså eft

en större da
rre avtar doc
e av kostnads
Zn, PAH och

g av dammar
ss storlek på 
nerats efter d

anläggning re
i Tabell 2, sa

fastlagda me
.  

anerade söd
permanent v

en skulle beh
nnan vattnet

a bakåt in i d
mning bakåt f

ombinerat 

t fram förslag
föreslagna åt

Vatten har res
aner. Dessa 
ga till en ext

ngsfunktion i 
edimentation
mbinerade re

ningarna (B-

om bidrar till 

g till lokalt åtgärds

nätet har leg
en dialog me

dammens yta
stor andelen
om krävs per
ter hur stort 
mm och inne

ck efter en vis
smässiga- oc
h BaP som s
rna när utrym
yta tillgängli

den tillgänglig
edovisas i bila
amt bilaga 6. 

en innefattar 

er om Bällsta
vattenyta öste
andla vatten
t når ån. Vid 
ammen. Ren
från ån. 

med rening

g på platser f
tgärderna inn
serverat yta f
åtgärder kan
ra permanen
den perman
 och växtupp
ningen har d
-E i Figur 4). 

avrinningen 

sprogram för bälls

at till grund f
ed Stockholm

a utgör en 
n är bestäms 
r reducerad 

ebär en högr
ss relativ sto
ch 

studerats i 
mmesmässig
ig som 
ga ytan. 
aga 5. Bräkn
 

r både tvärba

aån vid Anne
er om 

n från Sundby
höga 

ningseffekten

g 

för fördröjand
nefattar både
för dessa ho
n utformas så
nt volym för 
enta 
ptag, om 
dimensionera

Reningseffe

och är den s

taån 

för val 
m 

av 

re 
orlek. 

a skäl 

nade 

ana 

edal 

yberg 

n 

de 
e 

os 
å att 

ats 
ekt 

som 
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x 

och redukti
bilaga 4, oc

 (B)

 (C)

 (D)

 (E)

Lunda indu

Lunda indu
(A30), sam
dagvattens
Delavrinnin
nya damma
oanvänd m
passerar. D
och redukti
redovisas i 

 Da

 Da

 

Tabell 2: Sa
avrinningso
reningsåtgä

Åtgärd AR

D1 A7

D2 A3

D3 A3

D4 A3

D5 A4

D6 A3

D7 A3

D8 A6

D9 A7

Total belast

                  
2 Stockholm
3 Benämnin

T ÅTGÄRDSPROG

m\bällstaån\konsultup

ion av belast
ch benämns 

)2 Damm nor

)2 Damm Spå

)2 Magasin u

)2 Magasin u

ustriområd

ustriområde o
mt innehåller s
strategi). Om
ngsområdet h
ar för rening 

mark och ligge
De föreslagna
ion av belast
 bilaga 4, oc

agvattendam

agvattendam

ammanfattand
område som 
ärdernas läge

RO Typ 

70 Damm

30 Damm

30 Damm

30 Damm

43 Damm

30 Damm

30 Damm

66 Magas

71 Magas

tningsminskn

                   
m Vattens be
ng i denna ra

GRAM FÖR BÄLL

ppdrag\lokalt åp 2014

tning har ber
som följande

rr om Solhem

ånga kyrkväg

nder Bromst

nder Solhem

de och Kälv

och Kälvesta
stora så kalla
rådet bidrar 
har därför de
av dagvatte
er där dagva
a åtgärderna
tning har ber
h benämns s

mar i Kälves

mar i Lunda 

de tabell dim
avrinner till å
e. 

Beräk

effekt

% 

m 60 

m 50 

m 60 

m 50 

m 60 

m 60 

m 60 

sin 60 

sin 60 

ning Ca 100

                 
enämning 
apport 

LSTAÅN 

4_sweco\slutrapport

räknats. Dam
e: 

msbackarna, 

g, D13 

ten bollplan,

m bollplan, D

vesta  

a tillhör ett sto
ade fokusyto
med en stor 

etaljstuderats
n. De föresla

attenlednings
a har dimens
räknats. Dam
som följande

sta D2, D3, D

industriområ

mensionerade
åtgärden, se b

knad 

t Zn 

Berä

effe

kg % 

19 50 

10 40 

8 50 

4 40 

5 50 

31 50 

22 50 

1 45 

1 45 

0 kg Ca 1

\förslag till lokalt åtgä

mmarnas och

D63 

D93 

83 

ort delavrinn
or (fokusytor 

föroreningsb
s, och inom a
agna platsern
snät från ett s
sionerats enli
mmarnas utfo
e: 

D4 

åde D5, D7,

reningsåtgär
bilaga 2 och 

äknad 

kt P 

Be

eff

kg %

46 65

21 55

19 65

8 55

7 65

43 65

28 60

2 70

2 65

80 kg Ca 

ärdsprogram för bälls

h magasinens

ingsområde 
utpekade i S
belastning på
avrinningsom
na är idag gr
stort upptagn
igt avsnitt 4.3
ormning och 

rder. ARO be
4 för avrinnin

eräknad 

fekt PAH 

kg 

0.1 

0.1 

0.06 

0.03 

0.03 

0.2 

0.1 

0.01 

0.01 

1 kg 

2

staån 20141211_exk

s läge redov

till Bällstaån
Stockholms s
å Bällstaån. 

mrådet föresl
räsytor eller a
ningsområde
3.2. Renings
placering 

eskriver vilke
ngsområdens

Beräknad 

effekt BaP 

% kg 

65 0.01 

55 0.01 

65 0.005 

60 0.002 

65 0.005 

65 0.02 

65 0.02 

70 0.001 

65 0.001 

Ca 0.1 kg 

21 (40)

kl bil 2-

visas i 

n 
stads 

ås 5 
annan 
e 
seffekt 

t 
s och 
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Åtgärder 

På flera stä
Genom att 
effektiviser
(Figur 12), 
(Figur 13). 
dagvattenu

Figur 12: Ex
sedimenter

 

•Da
•Da
•Da
•Da
•För
•För

Fö

T ÅTGÄRDSPROG

gram\bällstaån\kon
docx 

nära, eller 

ällen längs B
göra åtgärde

ras. Åtgärder
översvämnin
Det kan ock

utlopp till en g

xempel på se
ring.   

gvattendamm
gvattendamm
gvattendamm
gvattendamm
rdröjningsma
rdröjningsma

rslag till n

RAM FÖR 

nsultuppdrag\lokal

i anslutnin

ällstaån myn
er i själva ån
r som anlägg
ngsytor med 
så vara värd
gemensam r

edimentations

m invid Spån
mar i Kälvest
mar i Lunda 
m norr om S
agasin under
agasin under

nya rening

lt åp 2014_sweco\

ng till Bälls

nnar ett flerta
n vid dessa s
gs direkt i ån

våtmarksve
defullt att utre
reningslösnin

sfälla. Åbädd

nga kyrkväg,
ta D2, D3, D
industriområ
olhemsback
r Bromsten b
r Solhem bol

gslösninga

\slutrapport\förslag

staån 

al dagvattenu
ställen kan re

innefattar til
getation, bre

eda möjlighe
ng för att effe

den grävs ur f

 D1
D4
åde D5, D7
arna, D6

bollplan, D9
llplan, D8

ar

g till lokalt åtgärds

utlopp inom e
eningen saml
l exempelvis

eddning av ån
ten till omled

ektivisera dag

för att skapa 

sprogram för bälls

en liten åsträ
las ihop och 

s sedimentfäl
n och grundz
dning av 
gvattenrenin

 

fickor för 

taån 

 

äcka. 

llor 
zoner 

gen.  
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Figur 13: Ex
våtmarksvä

Förbättring

Dammarna
betydande 
kan damma
sedimenter
av ämnen. 
mindre algt
om dessa å

Längs Bro

Bällstaån lö
Exploaterin
planeras at

Dagvattnet
anläggs län

T ÅTGÄRDSPROG

m\bällstaån\konsultup

xempel från O
äxter.  

gar av exis

a i Hjulsta vat
reningseffek
arna göras s
ring. Vegetat
Mer träd och
tillväxt, samt
åtgärder sku

mstensväg

öper en sträc
ng och event
tt breddas. I 

t från Bromst
ngsmed väge

GRAM FÖR BÄLL

ppdrag\lokalt åp 2014

Oslo på bredd

sterande da

ttenpark har
kt såsom de 
större och i da
tionsytor kan
h buskar kan
en trivsamm
lle förbättra d

gen 

cka nära Bro
uellt bostäde
området my

tensvägen sk
en (se också

LSTAÅN 

4_sweco\slutrapport

dning av befi

ammar i Hj

vid mätninga
är utformade
ammen kan 

n skapas läng
n anläggas ru
mare miljö. E
dammarna.

omstensväge
er planeras i 
nnar också e

kulle kunna t
å Figur 7). Va

\förslag till lokalt åtgä

intlig å och a

ulsta 

ar (Lännergr
e idag. För a
djuphålor an
gsmed kante
unt dammen 
n ytterligare

en, med ett in
området, sa

ett stort anta

tas om hand 
attnet kan då

ärdsprogram för bälls

nläggning av

ren 2013) inte
tt förbättra re

nläggas för b
erna för att ök

för att ge sk
utredning bö

ndustriområd
mtidigt som 
l dagvattenu

via ett svack
å fördröjas oc

2

staån 20141211_exk

v grundzoner 

e visat någo
eningseffekte

bättre 
ka växtuppta

kugga och dä
ör göras för a

de på norra s
Mälarbanan
tlopp. 

kdike som 
ch renas inna

23 (40)

kl bil 2-

r med 

t 
en 

aget 
ärmed 
att se 

sidan. 

an det 
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leds vidare
över när niv

I själva ån,
nedströms 
befintlig bo
Växtzoner 

 

Figur 14 Ex
(2) visar en 

Bromstens

Området de
marken san
området (S

Utöver den
anläggas in
kan ledas o

T ÅTGÄRDSPROG

gram\bällstaån\kon
docx 

e till ån. Antin
vån stiger el

 mellan indu
varje dagvat

ottennivå för a
föreslås läng

xempel på hur
terrasserad 

sstaden 

etaljplaneras
neras. I deta

Stadsbyggnad

n vattenhante
nom detta om
om för att sa

RAM FÖR 

nsultuppdrag\lokal

ngen kan dike
ler så leds va

striområdet o
tteninlopp (F
att sedimente
gsmed kante

r man kan bre
våtmarkszon

s och industr
aljplaneförsla
dskontoret 2

ering som för
mråde. Exem
mlas i en ge

lt åp 2014_sweco\

eskanten mo
attnet via led

och Bromste
Figur 12). De
et inte ska d

erna och äve

redda den bef
n och (3) en s

rin i området 
aget är det pla
2010). 

reslås i progr
mpelvis bör u

mensam ren

\slutrapport\förslag

ot ån anpass
dning från dik

ensvägen, fö
ssa föreslås 
ras med vid 
n en breddni

fintliga ån (1)
släntad våtma

ska ersättas
anerat för fö

ramhandling
ndersökas o

ningsåtgärd (

g till lokalt åtgärds

as så att vatt
ket till ån. 

reslås sedim
vara 1-1.5 m
höga flöden 
ing av ån där

 

 och anlägga
arkszon. 

s med bostäd
rändringar i B

arna kan ytte
m befintliga 
damm). Förd

sprogram för bälls

ttnet kan bräd

mentfällor 
m djupa utifrå
på vår och h
r det finns pl

a våtmarkszo

der. Då ska ä
Bällstaån ino

erligare åtgä
dagvattenut
djupningar so

taån 

dda 

ån 
höst. 
ats. 

oner. 

även 
om 

ärder 
lopp 
om 
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fungerar so
samordnas

Solvalla 

En ombygg
2012). Om
något längr
planeras. O
2014). 

Där det ida
dammanläg
fördröjning 

 

•Utr
•Län
kom

•Bro
åtg

•So
pro

•Ulv
pro

Ko

T ÅTGÄRDSPROG

m\bällstaån\konsultup

om sediment
s med de vat

gnation och e
rådet kan ko
re. Det är i d

Området pek

ag sker en te
ggning med 
ske både fö

redning kring
ngs Bromste
mmande pro
omstensstad
gärder i ån i k
lvalla: följa p

ogram/detaljp
vsundavägen
ogram/detaljp

onceptuell

GRAM FÖR BÄLL

ppdrag\lokalt åp 2014

tfällor föreslå
tenspeglar s

exploatering 
omma att strä
agsläget inte
as i planerin

mporär uppd
permanent v
r stora och s

 

g effektivitete
ensvägen: föl
gram/detaljp
en: Anlägga 

kommande d
planarbetet, s
planeskede
n: följa plana
planeskede

a åtgärder

LSTAÅN 

4_sweco\slutrapport

ås också på d
som föreslås 

av området 
äcka sig fram
e helt klart hu
gsunderlag u

dämning på S
vattenyta. Då
små flöden. 

en i dammarn
lja planarbet
planeskede
 svackdike, f

detaljplanesk
samt föreslå 

rbetet, samt 

r

\förslag till lokalt åtgä

denna sträck
i detaljplane

kring Solvall
m till korsning
ur exploateri
ut som övers

Solvalla områ
å kan en kon

na i Hjulsta V
et, samt före

följa planarbe
kede
åtgärder i ko

föreslå åtgä

ärdsprogram för bälls

ka av ån. Des
eförslaget.  

a planeras (S
gen Sulkyväg
ngen i områd
svämningsbe

ådet föreslås
stant sedime

Vattenpark
eslå åtgärder

etet, samt fö

ommande 

rder i komma

2

staån 20141211_exk

ssa kan 

Stockholms 
gen-Bällstaån
det kommer 
enäget (WRS

s det istället 
entering och 

r i 

öreslå 

ande 

25 (40)

kl bil 2-
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n, och 
att 
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Kostnad

I följande k
Uppskattni
enskild anlä
utformning
samfinansi

Spårning 

Tidsåtgång
mycket gro
Där har ca 
komm. Joh
är någorlun
för spårning
960 000 kr
antagen tim

Den första 
att spåra de
för: 

 An

 Fo
for

 Tid
ba

 Tid
drif
brä

Prisexempe
kr/meter ins
spolning, ro

Ledningsnä
underlag til
filmning av 

LOD 

I rapporten
anläggning
för drift och
beroende p

T ÅTGÄRDSPROG

gram\bällstaån\kon
docx 

suppskatt

kapitel ges ko
ngarna bygg
äggning kost
. För flera av
ering med an

av felkopp

g för stickprov
ovt uppskatta

600 ha unde
han Gustafss
nda jämförba
g av felkopp
, och för Sto

mkostnad om

screeningen
en bakteriep

alys av prov

rdon för avst
don för avstä

d för att på pl
kterieförekom

d för möten m
ft som har ko
äddar mm.  

el från Järfäl
spekterad le
otskärning m

ätets längd i 
ll ca 115 kilo
 hela nätet ä

 har det inte 
gar som pass
h anläggning
på förutsättni

RAM FÖR 

nsultuppdrag\lokal

tning 

ostnadsupps
ger på schab
tar beror sed
v de föreslag
ndra aktörer 

plingar, spi

vtagning och
as med lednin
ersökts, och 
son, Stockho
art (andelen h
lingar i hela 
ckholms stad

m 1000 kr/tim

n av ett områ
påverkan som

er 

tängning av v
ängning av g

lats träffa fas
mster 

med persone
oll på eventu

la anger att f
dning. Timpr

mm kan tillkom

Bällstaåns a
meter, inom

är troligen inte

föreslagits n
sar bra i gatru
 av dessa åt
ingarna. 

lt åp 2014_sweco\

skattningar fö
loner för olik

dan också på
na åtgärdern
(kommuner,

illvatten 

h spårning av
ng av tidsåtg
arbetsinsats
lm Vatten). F
hårdgjord yta
Bällstaåns a
ds del av avr

m). 

åde går relati
m hittas. Utöv

vägar – vid a
gatan/del av 

stighetsägare

er med insyn 
uella tidigare 

filmning av d
ris för arbets
mma. 

avrinningsom
Stockholms
e motiverad,

några specifi
ummet. Det 
tgärder. Dess

\slutrapport\förslag

ör föreslagna
ka ingående d
å lokala förut
na finns ocks
, kommunala

v felkoppling
gång från tidi
sen uppskatta
Förutsatt att 
a, ledningsnä

avrinningsom
rinningsområ

vt enkelt, de
ver arbetstide

arbete i gatu
gatan då pro

e för att spår

över ledning
kända konst

dagvattenled
sinsatsen ca 

mråde uppska
stads del av

, men skulle 

ka platser el
presenteras 
sa är schablo

g till lokalt åtgärds

 åtgärder oc
delmoment. 
tsättningar sa
så möjlighete
a bolag, explo

ar inom ett o
gare utfört p
as till ca 160
Bällstaåns til
ätets status) 
råde (3600 h

åde till 400 00

n största tids
en tillkomme

miljö krävs ib
overna tas. 

ra/kartlägga 

gsnätet – t.ex
tigheter eller 

ningar kosta
1000 kr/h. Ko

attas enligt ti
v avrinningso
då kosta ca 

ler dimensio
därför en öv
onkostnader 

sprogram för bälls

ch anläggning
Hur mycket 
amt val av 
er till 
oatörer). 

område kan 
projekt i Hudd
0 timmar (per
llrinningsom
skulle kostn

ha) uppgå til
00 kr (vid en

såtgången gå
er även kostn

bland specie

x. personer i
som har kol

ar ca 10-11 
Kostnader för 

llgängligt GI
området. En 
1,1 miljon.  

oner för LOD-
versiktlig kos
r och kan var

taån 

gar. 
en 

dinge. 
rs. 
råde 
aden 
l 

n 

år till 
nader 

lla 

nom 
l på 

S-

-
tnad 
riera 
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Diken 

Anläggnin
I kostnaden

Pris: ca 100

Drift 
Rensning a
2 ggr per å

Pris: ca 400

Plantering

Anläggnin
Gjutna väx
inräknat. P
markförhål
spelar ocks
ändå skulle

Pris: ca 400

Drift 
Skötsel av 
skötsel av v
växtbädden

Pris: ca 400

Breddning

Anläggnin
I kostnaden

Pris ca: Vå

             Sc

Drift 
Skötsel av 
skötsel av v
växtbädden

Pris: ca 400

 

T ÅTGÄRDSPROG

m\bällstaån\konsultup

ng 
n ingår schak

00 kr/m  

av sedimente
år. Sandfånge

0 kr/h. 

ar, Regngå

ng 
tbäddar kost
riset varierar
landena är ti
så in samt om
e ha gjorts.  

00 kr/m2 

växtbäddar s
växtbäddar k
n.  

0 kr/h. 

 av åfåra 

ng 
n ingår schak

åtmarksväxte

hakt 300 kr/m

växtbäddar s
växtbäddar k
n.  

0 kr/h. 

GRAM FÖR BÄLL

ppdrag\lokalt åp 2014

kt, fyllnad, ge

erat material 
et i kupolbrun

ård, Utdrag

tar ca 4000 k
r beroende p
llräckliga för
m det t.ex. vi

sker 2 ggr pe
krävs endast

kt och våtma

er 100 kr/m2 

m3  

sker 2 ggr pe
krävs endast

 

LSTAÅN 

4_sweco\slutrapport

eotextil, drän

för att upprä
nnen kräver 

gna kansten

kr per m2 me
på om det be
r att ha en na
id nyanläggn

er år för att u
t enklare ver

arksväxter 

er år för att u
t enklare ver

\förslag till lokalt åtgä

nledning  

ätthålla infiltra
tömning vid 

nar 

ed material oc
ehövs dräner
aturlig dräner
ning av ett om

upprätthålla f
ktyg. Tidsåtg

upprätthålla f
ktyg. Tidsåtg

ärdsprogram för bälls

ationskapaci
behov.   

ch anläggnin
ingsledning i
ring. Platsen 
mråde ingår s

funktion och 
gång beror på

funktion och 
gång beror på

2

staån 20141211_exk

iteten i diket 

ngskostnad 
i botten eller
 för anläggn
schakt mm s

estetik. För 
å storleken p

estetik. För 
å storleken p

27 (40)

kl bil 2-

sker 

r om 
ingen 

som 

på 

på 
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\vatten\vattenprog
1211_exkl bil 2-4.d

Dagvatten

Generella m
utredning o
naturvärde
infrastruktu

Därefter till
projektering
funktioner s
utförande a

Anläggnin

Schablonis
Tabell 3. H
utformning
förutsättnin
andra anläg
projektering
anläggning
högre än 1
200 000kr ä

 

Tabell 3: Sc

 

Anläggnings

Projektering

Totalkostnad

 

Järfälla kom
dagvattend
dessa visas
platsgjutet 

 

T ÅTGÄRDSPROG

gram\bällstaån\kon
docx 

ndammar 

moment som
och systemha
sinventering

urprojekt etc)

kommer proj
gens kostnad
som grundlä
av drift och s

gskostnad

serade kostn
ur mycket en
. Lokala föru

ngar eller att 
ggningar i m
gskostnaden

g som ska by
0 % och är d
är det minsta

chablonkostn

skostnad 

skostnad 

d 

mmun har ny
dammar (201
s i Tabell 4. A
underjordisk

RAM FÖR 

nsultuppdrag\lokal

m ingår i anlä
andling (dag
, gestaltning

). 

jektering (av
der varierar b
ggning etc. S
kötselprogra

er 

ader för anlä
n enskild anl
tsättningar s
dammen an
ark undviks 

n på ungefär 
yggas så blir 
det en väldigt
a en damm k

nad för dagva

Pris 

1000 kr/m2

Ca 10 % av

yligen färdigs
2) som ligge
Anledningen

kt magasin. 

 

lt åp 2014_sweco\

äggande av e
vattenutredn
sförslag, sam

v exempelvis
beroende på
Slutligen tillk
am, samt pro

äggande av e
äggning kos

som påverka
läggs i en re
och vise ver
10 % av tota
projekterings
t stor anlägg

kostar att pro

attendamm av

v total entrepr

 

ställt ett dagv
er i anslutnin
n till den höga

\slutrapport\förslag

en dagvatten
ning, geotekn
mordning me

damm, våtm
å lokala förhå
ommer kostn

ovtagningspro

en dagvatten
star beror på 
r kan till exe

elativt oexplo
rsa. Allmänt s
alentreprena
skostnaden,

gning så sjun
ojektera. 

v storleken 3

enadkostnad

vattenmagas
g till Bällstaå
a kostnaden 

g till lokalt åtgärds

damm innefa
nik, hydraulis
ed pågående

mark, magasi
ållanden och 
nader för fram
ogram. 

ndamm finns 
lokala föruts
mpel vara ge
aterad miljö 
så ligger 
den. Är det e
relativt totalk
ker procenta

000 m2 

Kos

3 00

300 

3 30

sin (2014) oc
ån. Anläggnin

för magasin

sprogram för bälls

attar bland a
sk modell, 
e 

in) 
 speciella 
mtagande oc

 sammanstä
sättningar sa
eotekniska 
så konflikter

en liten 
kostnaden, d
andelen. Run

stnad (kr) 

00 000 

 000 

00 000 

ch två 
ngskostnade

net är att det 

taån 

nnat 

ch 

ällda i 
mt 

r med 

dock 
nt 

er för 
är ett 
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Tabell 4: Ko

Anläggning 

Dagvattenm

vid gymnasie

Datavägens

dagvattenda

Järfälla 

 

Stockholm 
beskrivits i 
till fördröjni
det hade b
projektering
kommer att

 

Drift och u

I detta kapi
dagvattend

 Inlo

 Utl

 Slä

 Sla

Vissa unde
slamsugnin
främst kont
moment so
skötselprog
att kunna fö
program vis
drift av dam
skräpplock

 

                  
4 Högvatten

T ÅTGÄRDSPROG

m\bällstaån\konsultup

ostnadsexem

magasinet 

et, Järfälla 

 

ammar 

Vatten har fö
avsnitt 2.6, b
ngsanläggni
livit om det s
g kommer dä
t bli mindre. 

underhållsk

itel redogörs
damm på ca 

opp 

opp 

änter, växtzo

amtillväxtkon

erhållsmome
ng. Vid anläg
troll av slamt

om är nödvän
gram tas fram
ölja upp att a
sas i Tabell 5

mm, inlopp oc
ning. 

                   
nyta 

GRAM FÖR BÄLL

ppdrag\lokalt åp 2014

mpel för dagva

Atot4 Ko

600 m2 11

4350 m2 4,5

öreslagit ett 
både damma
ngarna för a

skulle ha byg
ärför bli relat

kostnader f

för uppskatt
3000 m2. De

n 

ntroll, slamsu

nt kan varier
ggning av und
tillväxt och sl
ndiga att utfö
m. Det kan o
anläggningen
5. I Tabell 6
ch utlopp. Ka

 

                 

LSTAÅN 

4_sweco\slutrapport

attenanläggn

ostnad A

 milj. kr 2

5 milj. kr 2

antal platser
ar och under
att öka rening
ggts och proje
ivt liten. Äve

för dagvatt

tade drifts- o
elar som beh

ugning  

ra i kostnad b
derjordiska m
lamtömning 

öra vid respe
också vara br
n fungerar so
redovisas ko
alkylen tar in

\förslag till lokalt åtgä

ningar. 

Anläggningsår

014 

014 

r för fördröjni
rjordiska mag
gen kommer 
ekterats sep
n material oc

tendammar

och underhåll
över driftas o

beroende på
magasin utgå
som blir en k

ektive anlägg
ra att ta fram
om den ska. 
ostnaden för 
nte hänsyn til

ärdsprogram för bälls

Kommen

Kostnader 

projekterin

drift ingår e

Kostnader 

projekterin

drift ingår e

ngsanläggni
gasin. De tillä
att få en lägr
arat. Kostnad
ch anläggnin

r 

lskostnader f
och underhå

 dammens s
år flera mom
kostnad. För 
ning bör allti
 ett provtagn
Kostnad för 
personal vid
l materialkos

2

staån 20141211_exk

ntar 

r för 

ng och 

ej. 

r för 

ng och 

ej. 

ingar som 
ägg som före
re kostnad ä
den för 

ngskostnader

för en 
ållas inkluder

storlek, t.ex. 
ment och det ä
r att veta vilka
d ett 

ningsprogram
framtagning

d underhåll o
stnader eller 

29 (40)

kl bil 2-

eslås 
än vad 

r 

ar: 

är 
a 

m för 
 av 

och 
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\vatten\vattenprog
1211_exkl bil 2-4.d

Tabell 5: Sc

Skötselpro

Provtagnin

 

Tabell 6: Ko

 

Transporttid

Tid för drift o

reparation (h

Bensinkostn

Antal 

Timmar  

Timpris 

Totalpris (k

 

I Tabell 7 re
slamtillväxt
fördelats pe

Tabell 7: Me

Särskild ko

Kostnad 

Kostnad per

 

Slamsugnin

Kostnad per

 

Total årsko

Oförutsett ca

Summa (kr/

T ÅTGÄRDSPROG

gram\bällstaån\kon
docx 

chablonkostn

gram 

gsprogram 

ostnader för d

M

in

 (h) 2

och 

h) 
2

nad (kr) 1

1

4

4

kr) 2

edogörs för d
t och slamsu
er år. Vidare

er sällan utfö

ntroll av slam

r år 

ng 

r år (kr) 

stnad drift (k

a 15 % (avrun

/år) 

RAM FÖR 

nsultuppdrag\lokal

nader för fram

30 0

30 0

drift och und

Månatlig 

nspektion 

 

 

00 

2 

8 

00 

0400 

driftarbeten s
gning. Upps
 läggs en ofö

ört driftarabet

mtillväxt 

kr/år) 

ndat) 

lt åp 2014_sweco\

mtagande av 

000 kr 

000 kr 

derhåll, exkl. m

Halvårs 

inspektion

2 

3 

100 

2 

10 

400 

4200 

som utförs m
skattade kost
örutsedd kos

te samt summ

Vart 5

15000

3000

 

En gå

20 000

 

74 00

11 00

85 00

\slutrapport\förslag

drift- och pro

materialkostn

n 

Und

rep

ggr

2 

5 

100

4 

28 

400

116

mer sällan so
tnader för res
stnad på sum

ma driftarbete

5:e år 

ång vart 15:e å

0 

0 

0 

0 

g till lokalt åtgärds

ovtagningspro

nad för en dam

derhåll/ 

aration ca 4 

r/år 

00 

m till exempe
spektive insa

mman som m

e (se tab 6). 

år 

sprogram för bälls

rogram. 

mm på 3000 

Total 

årskostn

 

 

 

 

 

 

36200 

el kontroll av
ats har sedan

motsvarar 15 

taån 

m2. 

ad 

v 
n 
%. 
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Totalkostn

I Tabell 8 re
dimensione
dammen. 

 

Tabell 8: Sc
driftskostna

Åtgärd A

(k

D1 5 

D2 1 

D3 2 

D4 83

D5 1 

D6 6 

D7 3 

D8 75

D9 88

Summa alla d

 

I Tabell 9 re
anläggning

 
Tabell 9: Ko

Åtgärd 

Kostnad / 

renat kg Zn 

Kostnad / 

renat kg P 

 

Kostnads

För översik
kostnader ä
utan endas
kan tillkom
Kostnader 

T ÅTGÄRDSPROG

m\bällstaån\konsultup

nader damm

edovisas den
erad anläggn

chablonkostn
ad tillkomme

Anläggning 

kkr) 

950 

550 

880 

30 

100 

640 

670 

50 

80 

dammar 

edovisas kos
gskostnaden,

ostnader för a

D1 D2

17 000 9 0

7 000 4 0

sspann för 

ktligt beskrivn
är ytterst sch
st föreslagna
ma. Beräknin
för drift tillko

GRAM FÖR BÄLL

ppdrag\lokalt åp 2014

mar 

n totala upps
ning och kost

nader för varj
r.  

Projektering

(kkr) 

500 

200 

290 

200 

200 

500 

370 

100 

100 

stnaden för r
, fördelat öve

anläggning p

2 D3 

000 19 000

000 8 000 

översiktlig

na förslag an
hablonmässig
 utifrån ett öv
ngarna base

ommer. 

LSTAÅN 

4_sweco\slutrapport

skattade entr
tnaden per h

je dimensione

g Drift- och

provtagn

program 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

rening av ett 
er en 20-årsp

per renat kg Z

D4 D5

15 000 13 

7 000 10 

gt beskrivn

nges i Tabell 
gt uppskatta
versiktligt res

eras på de ko

\förslag till lokalt åtgä

reprenadkos
hektar avrinn

erad anläggn

h 

ings 

(kkr) 

T

(

6

3

7

4

9

2

kilo P och Z
period. 

Zn och P förd

5 D6 

000 12 000

000 8 000 

na förslag 

10 förslag ti
de då åtgärd
sonemang. F
ostnader som

ärdsprogram för bälls

tnaden för va
ingsområde 

ning (engångs

Totalt 

(kkr) 

Per

avr

(kk

6 510 54  

1 810 26  

3 230 57  

1 090 28 

1 360 97  

7 200 66 

4 100 66  

910 71 

1040 65 

27 250 kkr 

n med avsee

delat över en 2

D7 D8

9 000 39 

7 000 25 

ll kostnadssp
derna ej är di
Fördyrande o
m anges i avs

3

staån 20141211_exk

arje föreslag
som renas i 

skostnad) årl

r ha 

r.omr. 

kr) 

ende på 

20-års period

8 D9 

000 37 000 

000 22 000 

pann. Dessa
imensionera
omständighe
snitt 5.2 och 

31 (40)

kl bil 2-

en 

lig 

d. 

a 
de, 

eter 
5.3. 
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Tabell 10: k

Lokaliserin

Ulvsundavä

Bromstensv

Solvalla 

Hjulsta vatt

Summa (ko

översiktligt

 

Sammanl

I följande a
som föresla
kostnader f
samt övers

De uppska
komma att 
utformning 

 

Tabell 11: S

 

Spårning av

Dagvattend

Översiktligt

Samlat kost

 

 

T ÅTGÄRDSPROG

gram\bällstaån\kon
docx 

kostnadsspan

g Åt

ägen Da

vägen Sv

Se

Pe

tenpark Ut

ostnadsspann

t beskrivna åt

lagda kostn

avsnitt redovi
agits i rappor
för spårning 

siktligt beskriv

ttade kostna
variera bero
samt eventu

Samlade kost

v felkoppling

dammar 

t beskrivna å

tnadsspann  

RAM FÖR 

nsultuppdrag\lokal

nn för översik

tgärd 

agvattendamm

vackdike (500 m

edimentfällor (3 

ermanent damm

redning 

n) för 

tgärder 

nader för fö

sas de samm
rten. De sam
av felkopplin
vna förslag.

aderna baser
oende på loka
uella möjlighe

tnader för sam

ar, spillvatten

tgärdsförslag

 

lt åp 2014_sweco\

ktligt beskriv

Anlägg

1500 -3

m) 

st) 

500  

60 -100

m 1 500 –

50 -100 

3 600-6

öreslagna 

manlagda up
mmanlagda k
ngar (spillvat

ras på schab
ala förutsättn
eter till samf

mtliga föresla

Kostna

n 960 000

400 000

27 250

g 3 600 0

32 210

\slutrapport\förslag

vna förslag 

gning (kkr) 

000 

3 000 

 

700 kkr 

åtgärder 

ppskattade ko
kostnaderna 
ten), anläggn

bloner och up
ningar och om
inansiering o

agna åtgärde

ad 

0 SEK (hela avr

0 SEK (Stockho

000 SEK 

00-6 700 000 S

0 000 - 35 310

g till lokalt åtgärds

ostnaderna f
inkluderar up
ning av nya d

ppskattningar
mständighete
och samordn

r  

inningsområdet

lms stads del av

SEK 

000 SEK 

sprogram för bälls

för de åtgärd
ppskattade 
dagvattenda

r och kan dä
er, val av 

ning. 

t) 

av avrinningsom

taån 

der 

ammar 

ärför 

rådet) 
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Slutsatse

Modellering
högst konc
Bällstaån. B
ytan de utg
antal kilo fö
än i de mer
förutsättnin
vattenkvalit
åtgärder lä
där plats sa

De åtgärde
åtgärdsförs
schablonko
förändring 

Kostnaden
då projekte
tillkommer 
föreslagna 

De renings
att rena ca 
zink möts, 
PAH beräk
begränsat j
ses som en
Ytterligare 
åtgärdande
omhändert
information

Kostnadsu
Sammanta
mellan 32 2
andra anläg

 

T ÅTGÄRDSPROG

m\bällstaån\konsultup

er 

gen av Bällst
centration för
Belastningen

gör. Stora av
öroreningar p
r industrialise
ngar blir det t
teten i ån. I s
ngre ifrån ån
aknas har åtg

er som föresl
slagen har di
ostnader, me
beskrivits oc

 för de dimen
ering, anlägg
en årlig drifts
dimensioner

sanläggninga
100 kg zink 
medan betin

knas kunna m
jämfört med 
n fingervisnin
minskning a

e av felkoppl
agande av d

nsåtgärder til

ppskattninge
aget uppgår k
210 000 - 35
ggningar.  

GRAM FÖR BÄLL

ppdrag\lokalt åp 2014

taåns avrinn
roreningar i d
n ifrån dessa
rinningsområ
per år, meda
erade områd
tydligt att en 
större avrinn
n. Där många
gärder i själv

ås har beskr
mensionerat

edan undersö
ch kostnadsu

nsionerade å
ning samt fra
skostnad om
rade åtgärde

ar som dimen
och ca 180 

nget för fosfo
minska med c
det underlag

ng. Kvantifier
v förorenings
ingar mellan

dagvatten i av
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Bilaga 3: Resultat föroreningsberäkningar (Storm Tac)
Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11

Riktvärde
P µg/l 160 259 229 240 232 213 229 196 187 295 218 295
N mg/l 2 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 3,9 1,5 2,4 1,4 2,4
Pb µg/l 8 12,5 15,4 14,2 11,1 11,8 15,4 8,5 8,7 40,4 16,3 40,4
Cu µg/l 18 25,8 18,5 27,2 23,1 21,7 18,5 15,0 16,0 91,5 28,8 91,5
Zn µg/l 75 87 100 92 81 93 100 38 65 591 99 591
Cd µg/l 0,4 0,58 0,72 0,56 0,52 0,56 0,72 0,19 0,43 0,55 0,54 0,55
Cr µg/l 10 10,1 4,2 10,5 8,3 5,2 4,2 1,9 3,2 24,8 11,1 24,8
Ni µg/l 15 8,2 6,8 7,7 7,4 6,9 6,8 2,2 5,2 20,7 7,1 20,7
Hg µg/l 0,03 0,022 0,047 0,025 0,020 0,028 0,047 0,009 0,020 0,076 0,028 0,076
SS mg/l 40 60 71 68 53 47 71 77 42 157 78 157
oil mg/l 0,4 0,59 0,93 0,61 0,51 0,67 0,93 0,21 0,44 0,89 0,63 0,89

PAH µg/l 0,49 0,51 0,62 0,47 0,49 0,51 0,16 0,39 1,78 0,76 1,78
BaP µg/l 0,03 0,042 0,066 0,044 0,040 0,049 0,066 0,013 0,038 0,051 0,046 0,051

8 högsta

20 högsta Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11

P kg/year 21,63 12,47 7,47 14,74 214,75 8,23 36,17 282,59 11,05 3,98 11,34
N kg/year 130,40 85,33 46,87 95,64 1485,25 56,34 716,80 2218,13 89,19 26,31 91,55
Pb kg/year 1,04 0,84 0,44 0,70 11,88 0,55 1,56 13,24 1,52 0,30 1,56
Cu kg/year 2,16 1,00 0,85 1,47 21,86 0,66 2,76 24,27 3,43 0,52 3,52
Zn kg/year 7,28 5,46 2,88 5,14 93,20 3,60 7,04 99,03 22,19 1,79 22,77
Cd kg/year 0,05 0,04 0,02 0,03 0,56 0,03 0,03 0,64 0,02 0,01 0,02
Cr kg/year 0,84 0,23 0,33 0,52 5,26 0,15 0,34 4,79 0,93 0,20 0,96
Ni kg/year 0,69 0,37 0,24 0,47 6,93 0,24 0,41 7,81 0,78 0,13 0,80
Hg kg/year 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
SS kg/year 5001,74 3844,08 2119,82 3383,23 47069,08 2538,08 14218,36 63990,33 5879,92 1415,75 6035,62
oil kg/year 49,15 50,45 18,88 32,57 679,40 33,31 38,61 666,88 33,50 11,45 34,39

PAH kg/year 0,04 0,03 0,02 0,03 0,50 0,02 0,03 0,59 0,07 0,01 0,07
BaP kg/year 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
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Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro
A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24

42 231 264 100 198 154 259 264 259 229 198 207 181
1,2 1,5 1,6 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 1,5 1,0
0,5 22,7 22,1 7,0 9,4 7,7 12,5 22,1 12,5 15,4 9,4 12,7 2,6
3,5 27,6 31,6 14,2 19,7 16,3 25,8 31,6 25,8 18,5 19,7 18,9 11,2
30 146 195 62 73 69 87 195 87 100 73 93 23

0,10 0,82 0,97 0,30 0,45 0,36 0,58 0,97 0,58 0,72 0,45 0,60 0,13
1,1 9,5 8,5 3,5 5,9 3,3 10,1 8,5 10,1 4,2 5,9 4,3 1,7
2,9 7,9 10,9 3,6 6,4 5,3 8,2 10,9 8,2 6,8 6,4 6,5 0,8

0,046 0,070 0,055 0,028 0,016 0,017 0,022 0,055 0,022 0,047 0,016 0,034 0,004
30 78 72 33 45 37 60 72 60 71 45 56 17

0,08 1,21 1,49 0,49 0,42 0,34 0,59 1,49 0,59 0,93 0,42 0,73 0,16
1,47 0,73 0,72 0,20 0,45 0,43 0,49 0,72 0,49 0,51 0,45 0,49 0,00

0,044 0,105 0,094 0,022 0,039 0,037 0,042 0,094 0,042 0,066 0,039 0,055 0,000

Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro
A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24

12,12 40,38 18,39 2,72 39,38 33,88 5,14 11,36 12,77 28,99 87,31 234,57 22,35
349,73 263,05 112,25 32,33 285,78 305,06 30,98 69,34 76,96 198,32 633,52 1701,75 117,93

0,14 3,97 1,54 0,19 1,86 1,70 0,25 0,95 0,61 1,95 4,13 14,39 0,32
1,02 4,84 2,20 0,38 3,92 3,60 0,51 1,36 1,27 2,33 8,69 21,43 1,38
8,65 25,61 13,57 1,69 14,50 15,22 1,73 8,38 4,30 12,69 32,14 104,90 2,89
0,03 0,14 0,07 0,01 0,09 0,08 0,01 0,04 0,03 0,09 0,20 0,68 0,02
0,33 1,66 0,59 0,10 1,18 0,73 0,20 0,37 0,50 0,53 2,62 4,85 0,21
0,85 1,39 0,76 0,10 1,28 1,16 0,16 0,47 0,40 0,85 2,83 7,36 0,10
0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,04 0,00

8682,46 13619,19 5008,97 901,96 8926,33 8074,56 1188,36 3094,15 2951,81 8934,32 19788,45 63923,21 2070,32
22,38 211,16 103,89 13,29 82,92 75,71 11,68 64,18 29,01 117,26 183,82 825,26 19,81

0,43 0,13 0,05 0,01 0,09 0,09 0,01 0,03 0,02 0,06 0,20 0,55 0,00
0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,06 0,00
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Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro
A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38

116 174 67 194 213 197 117 152 152 162 158 152 264
1,2 1,3 1,0 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,9 1,7 1,3 1,6
5,2 7,8 3,2 10,3 18,5 12,0 17,0 7,0 7,0 9,5 8,5 7,0 22,1

13,0 15,1 8,6 22,2 29,0 21,2 21,4 15,1 15,1 27,4 22,7 15,1 31,6
32 49 16 92 158 87 60 62 62 117 96 62 195

0,26 0,30 0,15 0,43 0,74 0,51 0,32 0,35 0,35 0,33 0,34 0,35 0,97
2,7 4,5 1,5 6,5 6,4 5,8 7,1 2,9 2,9 7,5 5,8 2,9 8,5
2,8 3,0 1,3 6,7 8,4 6,4 2,6 5,1 5,1 6,6 6,0 5,1 10,9

0,015 0,020 0,012 0,020 0,044 0,028 0,036 0,012 0,012 0,049 0,035 0,012 0,055
34 35 26 49 60 47 65 34 34 62 51 34 72

0,22 0,36 0,11 0,43 1,09 0,59 0,32 0,29 0,29 0,56 0,46 0,29 1,49
0,12 0,22 0,00 0,48 0,76 0,52 0,58 0,42 0,42 0,46 0,44 0,42 0,72

0,011 0,026 0,000 0,037 0,074 0,053 0,020 0,036 0,036 0,026 0,030 0,036 0,094

Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro
A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38

3,76 16,53 2,05 60,94 3,13 289,27 12,18 0,20 6,85 0,66 0,65 17,25 1,82
39,12 128,02 30,54 462,79 21,62 2088,45 133,04 1,73 60,30 7,87 7,00 151,83 11,08

0,17 0,74 0,10 3,23 0,27 17,65 1,76 0,01 0,32 0,04 0,03 0,80 0,15
0,42 1,44 0,26 6,99 0,43 31,08 2,22 0,02 0,68 0,11 0,09 1,71 0,22
1,04 4,66 0,48 29,05 2,32 128,33 6,25 0,08 2,79 0,48 0,39 7,03 1,34
0,01 0,03 0,00 0,14 0,01 0,75 0,03 0,00 0,02 0,00 0,00 0,04 0,01
0,09 0,43 0,04 2,05 0,09 8,50 0,74 0,00 0,13 0,03 0,02 0,33 0,06
0,09 0,29 0,04 2,12 0,12 9,36 0,27 0,01 0,23 0,03 0,02 0,57 0,07
0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1101,61 3303,87 790,56 15283,81 883,98 69605,91 6710,03 43,49 1513,43 250,27 208,77 3810,55 494,56
7,17 34,16 3,45 134,92 16,08 860,31 33,05 0,37 12,99 2,28 1,88 32,70 10,26
0,00 0,02 0,00 0,15 0,01 0,77 0,06 0,00 0,02 0,00 0,00 0,05 0,00
0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2014-12-01 Sida 4

Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro
A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52

226 245 220 179 234 248 180 152 202 96 149 152 152 152
1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 1,6 1,4 1,3 1,4 1,7 1,8 1,3 1,3 1,3

10,8 22,1 17,6 10,6 24,8 12,1 11,5 7,0 9,1 4,0 6,3 7,0 7,0 7,0
23,8 32,6 26,4 19,0 28,1 26,5 19,7 15,1 20,1 16,5 19,8 15,1 15,1 15,1

83 191 151 93 145 91 101 62 70 45 66 62 62 62
0,50 0,90 0,77 0,49 0,83 0,55 0,53 0,35 0,45 0,19 0,31 0,35 0,35 0,35

8,4 7,9 6,9 4,2 10,5 10,0 4,5 2,9 4,6 4,9 5,3 2,9 2,9 2,9
7,3 10,0 8,6 6,4 7,7 8,0 6,6 5,1 6,1 3,2 5,1 5,1 5,1 5,1

0,028 0,054 0,045 0,022 0,079 0,028 0,025 0,012 0,017 0,046 0,041 0,012 0,012 0,012
55 70 62 43 83 62 44 34 36 43 49 34 34 34

0,54 1,40 1,16 0,57 1,23 0,61 0,66 0,29 0,46 0,46 0,49 0,29 0,29 0,29
0,46 0,81 0,54 0,49 0,82 0,48 0,49 0,42 0,45 0,13 0,33 0,42 0,42 0,42

0,038 0,090 0,071 0,050 0,119 0,039 0,052 0,036 0,039 0,007 0,025 0,036 0,036 0,036

Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro
A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52

1,87 2,82 1,58 4,61 14,05 3,37 6,12 0,30 5,72 0,23 0,74 2,03 1,53 0,23
13,16 17,88 10,75 36,24 89,61 22,39 47,15 2,66 39,74 3,91 9,08 17,88 13,51 2,02

0,09 0,25 0,13 0,27 1,49 0,16 0,39 0,01 0,26 0,01 0,03 0,09 0,07 0,01
0,20 0,38 0,19 0,49 1,68 0,36 0,67 0,03 0,57 0,04 0,10 0,20 0,15 0,02
0,69 2,20 1,09 2,40 8,72 1,23 3,43 0,12 1,98 0,11 0,33 0,83 0,63 0,09
0,00 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,07 0,09 0,05 0,11 0,63 0,14 0,15 0,01 0,13 0,01 0,03 0,04 0,03 0,00
0,06 0,12 0,06 0,17 0,46 0,11 0,23 0,01 0,17 0,01 0,03 0,07 0,05 0,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458,38 804,59 449,04 1099,62 4994,38 836,60 1503,99 66,85 1016,02 100,42 245,35 448,63 339,09 50,74
4,44 16,18 8,32 14,72 74,02 8,23 22,26 0,57 13,19 1,07 2,47 3,85 2,91 0,44
0,00 0,01 0,00 0,01 0,05 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2014-12-01 Sida 5

Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro
A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66

206 195 246 259 118 131 200 195 169 177 243 197 190 202
1,4 1,5 1,7 1,6 1,2 1,8 1,4 1,5 2,4 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4

13,8 8,7 21,9 12,5 5,7 17,4 9,5 15,9 11,3 12,9 21,2 16,0 9,0 16,6
22,0 20,7 36,9 25,8 12,2 35,0 20,2 27,4 36,4 29,9 26,9 26,1 18,9 24,1

87 70 211 87 48 136 70 141 158 158 113 137 71 115
0,54 0,43 0,81 0,58 0,27 0,35 0,45 0,62 0,32 0,38 0,72 0,65 0,43 0,62

6,7 5,1 9,7 10,1 2,2 11,6 6,6 6,1 11,0 7,4 11,1 5,6 5,4 7,0
6,3 6,0 10,6 8,2 3,8 5,7 6,3 7,6 7,8 7,9 7,3 7,6 6,2 6,9

0,037 0,024 0,054 0,022 0,010 0,062 0,018 0,041 0,076 0,030 0,064 0,037 0,016 0,045
52 39 77 60 27 99 48 57 82 59 79 54 43 60

0,64 0,50 1,24 0,59 0,23 0,73 0,43 0,91 0,76 0,44 0,94 0,91 0,39 0,82
0,57 0,42 0,83 0,49 0,30 0,90 0,40 0,69 0,49 0,64 0,74 0,70 0,44 0,67

0,064 0,036 0,077 0,042 0,026 0,033 0,034 0,062 0,019 0,036 0,098 0,066 0,038 0,075

Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro
A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66

43,02 2,25 9,66 7,95 3,81 11,76 51,74 2,56 0,36 9,98 4,80 6,92 19,93 23,99
299,22 17,49 65,69 47,91 37,56 159,32 369,93 19,84 5,00 91,91 29,94 50,43 148,80 170,73

2,88 0,10 0,86 0,38 0,18 1,55 2,46 0,21 0,02 0,73 0,42 0,56 0,94 1,97
4,59 0,24 1,45 0,79 0,39 3,13 5,22 0,36 0,08 1,69 0,53 0,92 1,98 2,86

18,06 0,81 8,29 2,68 1,54 12,20 18,00 1,84 0,33 8,92 2,23 4,81 7,44 13,64
0,11 0,00 0,03 0,02 0,01 0,03 0,12 0,01 0,00 0,02 0,01 0,02 0,04 0,07
1,40 0,06 0,38 0,31 0,07 1,04 1,70 0,08 0,02 0,41 0,22 0,20 0,57 0,83
1,31 0,07 0,42 0,25 0,12 0,51 1,62 0,10 0,02 0,45 0,14 0,27 0,65 0,82
0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

10895,58 455,91 3013,27 1837,72 868,77 8827,64 12306,17 746,53 173,05 3334,52 1560,99 1901,56 4501,00 7109,81
133,58 5,73 48,87 18,06 7,39 65,06 110,52 11,92 1,61 24,93 18,54 31,89 41,39 97,19

0,12 0,00 0,03 0,02 0,01 0,08 0,10 0,01 0,00 0,04 0,01 0,02 0,05 0,08
0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01



2014-12-01 Sida 6

Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro
A67 A68 A69 A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80

152 182 259 221 152 155 202 244 259 211 248 229 222 241
1,3 1,4 1,6 1,5 1,3 2,1 1,4 1,5 1,6 1,4 1,7 1,5 1,4 2,4
7,0 8,4 12,5 10,5 7,0 5,5 9,1 11,7 12,5 24,6 20,3 21,1 10,8 27,9

15,1 18,1 25,8 22,1 15,1 23,7 20,1 24,3 25,8 25,3 32,4 32,2 22,4 67,9
62 68 87 76 62 70 70 84 87 118 189 180 75 405

0,35 0,41 0,58 0,49 0,35 0,25 0,45 0,54 0,58 0,74 0,86 0,82 0,50 0,45
2,9 4,3 10,1 7,6 2,9 7,1 4,6 9,0 10,1 10,7 8,9 7,2 8,5 18,9
5,1 5,8 8,2 7,0 5,1 4,6 6,1 7,8 8,2 6,0 10,4 9,0 7,0 15,2

0,012 0,015 0,022 0,019 0,012 0,061 0,017 0,021 0,022 0,084 0,059 0,051 0,019 0,076
34 37 60 51 34 58 36 56 60 84 74 66 52 125

0,29 0,38 0,59 0,49 0,29 0,62 0,46 0,55 0,59 1,06 1,37 1,28 0,51 0,84
0,42 0,44 0,49 0,44 0,42 0,21 0,45 0,48 0,49 0,81 0,68 0,82 0,41 1,23

0,036 0,038 0,042 0,038 0,036 0,010 0,039 0,041 0,042 0,123 0,082 0,082 0,035 0,037

Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro Aro
A67 A68 A69 A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80

8,77 31,56 2,87 124,99 5,29 1,48 0,68 9,42 0,38 2,23 1,58 2,57 1,51 0,27
77,25 241,03 17,32 835,21 46,53 19,86 4,70 59,16 2,27 14,86 11,03 16,64 9,70 2,64

0,41 1,46 0,14 5,94 0,24 0,05 0,03 0,45 0,02 0,26 0,13 0,24 0,07 0,03
0,87 3,14 0,29 12,53 0,53 0,23 0,07 0,94 0,04 0,27 0,21 0,36 0,15 0,08
3,58 11,74 0,97 43,03 2,16 0,67 0,23 3,23 0,13 1,25 1,20 2,02 0,51 0,45
0,02 0,07 0,01 0,28 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
0,17 0,75 0,11 4,31 0,10 0,07 0,02 0,35 0,01 0,11 0,06 0,08 0,06 0,02
0,29 1,01 0,09 3,94 0,18 0,04 0,02 0,30 0,01 0,06 0,07 0,10 0,05 0,02
0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1938,70 6482,13 664,21 28771,94 1167,89 557,83 120,12 2169,18 87,01 886,21 466,95 737,57 352,51 138,58
16,64 66,77 6,53 275,21 10,02 5,91 1,56 21,08 0,85 11,29 8,69 14,40 3,44 0,93

0,02 0,08 0,01 0,25 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2014-12-01 Sida 7

Aro Aro
A81 A82

241 251
2,4 1,5

27,9 12,0
67,9 25,0
405 85

0,45 0,56
18,9 9,3
15,2 7,9

0,076 0,021
125 56

0,84 0,57
1,23 0,49

0,037 0,041

Aro Aro Aro Aro Aro
A81 A82 A30a A30b A30c

0,06 16,59 172,63 71,17 11,84
0,61 101,80 1198,42 519,84 85,00
0,01 0,79 11,09 4,46 0,32
0,02 1,65 18,73 7,82 1,09
0,10 5,60 80,71 30,22 3,48
0,00 0,04 0,46 0,18 0,01
0,00 0,61 5,38 2,19 0,22
0,00 0,52 5,67 2,23 0,14
0,00 0,00 0,03 0,01 0,00

32,09 3728,58 42505,54 17818,28 1923,61
0,22 37,75 571,57 194,96 17,12
0,00 0,03 0,45 0,21 0,01
0,00 0,00 0,05 0,02 0,00
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Kaj 

Ap 

Atot 

Djup 

 

 

Kaj 

Atot 

Djup 

 

 Kaj 

 Ap 

 Ato

 

 

Markanvänd

Villaområde 

Radhusområ

Flerfamiljshu

Park 

Industriområ

Kontor och k

Väg (15 000

Skog 

Totalt 

  

T ÅTGÄRDSPROG

m\bällstaån\konsultup

: Dimensio

Enhet D1

12

m2 56

m2 59

m 1.5

Enhet D8

 120

m2 380

m 1.5 

= Damm are

= Permanen

ot = Högvatte

dning [ha] 

åde 

usområde 

åde 

köpcentrum 

0 f/dygn) 

GRAM FÖR BÄLL

ppdrag\lokalt åp 2014

oneringsfö

1 D2 

20 50 

650 1400 

950 1550 

5 1.5 

 

0 

0 

ea per reduc

nt vattenyta 

nyta 

D1 D2 

5.0 

12 50 

100 8.0 

5.2 

5.4 

0.46 

120 69 

 

LSTAÅN 

4_sweco\slutrapport

örutsättni

D3 D4

120 60

2680 720

2880 830

1.5 1.5

D9 

120 

460 

1.5 

cerad hektar 

D3 D4 

5.0 24 

44 15 

8.0 

0.46 

57 39 

\förslag till lokalt åtgä

ingar 

4 D5 

120 

0 980 

0 1100 

5 1.5 

avrinningsom

D5 D6 

22 

17 

10 

4.1 22 

8.1 34 

1.9 

1.7 6.0 

14 110

ärdsprogram för bälls

D6 D7 

120 100 

6320 3440

6640 3670

1.5 1.5 

mråde 

D7 D8 

15 12 

2.0  

 

 

18  

25  

1.9  

 

62 12 

3
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(före) 
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Reningseffekt

Minskning av 

belastning 

 

Halt  

(före) 

Halt     (efter) 

Renings-effek
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Ämne 

 

Zn 

P 

PAH 

BaP 

 

Zn 

P 

PAH 

BaP 

t 

Zn 

P 

PAH 

BaP 

Zn 

P 

PAH 

BaP 

 

 

Ämne E

Zn µ

P µ

PAH µ

BaP µ

Zn µ

P µ

PAH µ

BaP µ

kt 

Zn %

P %

PAH %

BaP %

 

T ÅTGÄRDSPROG

gram\bällstaån\kon
docx 

: Beräknad

Enhet D1 

kg/år 32 

kg/år 94 

kg/år 0.18 

kg/år 0.015

kg/år 13 

kg/år 48 

kg/år 0.065

kg/år 0.005

% 60 

% 50 

% 65 

% 65 

kg/år 19 

kg/år 46 

kg/år 0.11 

kg/år 0.010

Enhet D1 

µg/l 82 

µg/l 240 

µg/l 0.47 

µg/l 0.040

µg/l 34 

µg/l 120 

µg/l 0.17 

µg/l 0.014

% 60 

% 50 

% 65 

% 65 

RAM FÖR 

nsultuppdrag\lokal

de renings

D2 

20 

50 

0.12 

5 0.011 

10 

30 

5 0.053 

55 0.0047 

50 

40 

55 

55 

10 

21 

0.063 

0 0.0058 

D2 D3

88 76

220 21

0.50 0.4

0 0.046 0.0

44 31

130 11

0.23 0.1

4 0.021 0.0

50 60

40 50

55 65

55 65

lt åp 2014_sweco\

seffekter f

D3 D4

14 7.1 

39 19 

0.088 0.047

0.0074 0.004

5.6 3.4 

20 11 

0.031 0.020

0.0026 0.00

60 50 

50 40 

65 60 

65 60 

8.3 3.7 

19 7.8 

0.057 0.027

0.0048 0.002

3 D4 

 67 

0 180 

48 0.45 

040 0.038 

 32 

0 105 

17 0.19 

014 0.016 

 50 

 40 

 60 

 60 

\slutrapport\förslag

för föresla

D5 

8.7 

14 

7 0.049 

41 0.0071 

3.3 

7.1 

0 0.017 

17 0.0024 

60 

50 

65 

65 

5.4 

6.9 

7 0.032 

24 0.0047 

D5 D6 

150 120 

230 210 

0.82 0.67 

0.12 0.088

55 49 

120 110 

0.28 0.24 

0.040 0.031

60 60 

50 50 

65 65 

65 65 

g till lokalt åtgärds

agna åtgär

D6 D7 

51 37 

88 59 

0.28 0.20 

0.036 0.026 

20 15 

45 31 

0.10 0.074 

0.013 0.010 

60 60 

50 50 

65 60 

65 60 

31 22 

43 28 

0.18 0.12 

0.023 0.016 

D7 D8 

140 62 

230 150

0.76 0.42

0.101 0.03

59 24 

120 80 

0.29 0.14

0.038 0.01

60 60 

45 45 

60 65 

60 65 

sprogram för bälls

rder 

D8 D

1.8 2

4.0 5

0.012 0

0.0010 0

0.69 0

2.3 2

0.0039 0

0.00032 0

60 6

45 4

65 6

65 6

1.1 1

1.7 2

0.0081 0

0.00068 0

D9 

62 

0 150 

2 0.42 

36 0.036 

24 

80 

4 0.14 

11 0.012 

60 

45 

65 

65 

taån 

D9 

2.2 

5.0 

0.014 

0.0012 

0.84 

2.8 

0.0048 

0.00040 

60 

45 

65 

65 

1.3 

2.2 

0.0092 

0.00080 
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