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1 BAKGRUND 

Stockholms stad arbetar med ett handlingsprogram för att uppnå god vattenstatus i stadens 

vattenförekomster. Som en del i arbetet har ett lokalt åtgärdsprogram för Bällstaån tagits fram 

tillsammans med övriga kommuner och intressenter som ingår i Bällstaågruppen. I åtgärdsprogram-

met pekas bland annat en åtgärd ut i form av en dagvattendamm och flödesutjämning nedströms 

Hjulsta vattenpark. Syftet med åtgärden är att minska föroreningsbelastningen på Bällstaån som i 

nuläget inte uppnår gällande miljökvalitetsnormer, samt att minska flödesbelastningen och därmed 

reducera översvämningsrisken för nedströms liggande bebyggelse.  

Utredningsområdet (markerat med rött i Figur 1) ligger i en dalgång och är en del av den 

sammanhållna grönstrukturen kring Hjulsta, Tensta och Rinkeby och kan i förlängningen anslutas till 

Järva-grönkilen, men befinner sig i dess utkant. Marken har varit jordbruksmark innan det att spåren 

byggdes. Höjden sydost om området är skogsklädd. Området är bullerutsatt från järnvägen. 

WSP har fått i uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) att utreda och förprojektera 

anläggningar för renings- och översvämningsåtgärder inom ett område vid Bällstaån, se Figur 1. 

Området för åtgärderna är lokaliserat mellan Hjulsta/Tensta och Lunda industriområde. Inom området 

idag ligger en baseballplan och en softbollplan, båda i varierande grad av förfall. Den södra, även 

kallad Nälsta baseballplan är i någorlunda användbart skick, men används väldigt sällan. Bällstaån går 

genom området i nord-sydlig riktning innan det går in i en kulvert och sedan vidare i tunnel.  

Precis norr om utredningsområdet ligger Hjulsta vattenpark. Vattenparken är främst ett 

rekreationsområde och har ingen direkt påverkan på flödes- eller föroreningsbelastningen i Bällstaån. 

Längs med Bällstaån ligger Mälarbanan som ska breddas till dubbel kapacitet. 

 

Figur 1. Orienteringsbild, med Bällstaån (blått) som rinner in i kulvert/tunnel (grönt). Utredningsområdet är 
markerat i rött. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 BÄLLSTAÅN ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING 

En av förstudiens målsättningar är att klarlägga möjligheterna att skapa en översvämningsvolym på 

10 000 m3 vid extremregn för att minska flödesbelastningen på nedströms liggande delar av Bällstaån. 

DHI har genom åren gjort ett flertal beräkningar och studerat olika scenarios med olika åtgärder. De 

har bland annat räknat på ett nulägesscenario och ett framtids-scenario med exploateringar till år 2035 

med nuvarande utformning av Bällstaån och ledningsnät (2015) och en klimatfaktor på 1,2. Det har 

från underlag inte kunnat härledas till varför just den angivna översvämningsvolymen 10 000 m³ ska 

skapas eller mellan vilka nivåer som volymen ska träda i funktion, men det har i projektet bestämts att 

denna volym är målbilden. Inom utredningsområdet behöver ytorna fördelas mellan 

översvämningsvolym och reningsåtgärder vilket innebär att kompromisser blir nödvändiga. 

Ur DHIs rapport (2015b) och kartor kan man utläsa att översvämningsnivåerna och utbredningen vid 

100-årsregn är stor. Vid inloppet till bergtunneln är beräknad dämningsnivå ca +8,1 och uppströms vid 

Hjulsta vattenpark ca +8,2. Se Figur 2 för djup och nivåer. 

Vidare konstateras att den framtida beräknade vattennivån vid ett 10-årsregn vid Hjulsta vattenpark är 

cirka +7,24 och vid dagvattenkulverten är cirka +6,65 (DHI, 2015a). För framtidsscenariet hade DHI 

lagt till en yta på 86,6 ha hårdgjord, vilket inkluderar bland annat Barkarby och Bromsten, Det framgår 

inte om scenariot inkluderar några fördröjningsåtgärder i exploateringsområdena. 

  

Figur 2. Beräknade vattendjup och nivå vid 100-årsregn med framtida exploateringsgrad. Källa: DHIs rapport 
(2015b) 

Medelflödet i Bällstaån har av DHI beräknats till 100 l/s utifrån uppmätta flöden från september 2005 

till oktober 2006. Lågvattenflödet är beräknat till 10 l/s.  
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2.2 LOKALA ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR BÄLLSTAÅN 

Den andra av förstudiens målsättningar är att redovisa ett förslag på en reningsanläggning för 

dagvatten från bla Lunda industriområde.  

Enligt det lokala åtgärdsprogrammet för Bällstaån (remissversion november 2015) har ett 

förbättringsbehov för hela Bällstaån på 67 % fosfor motsvarande 681 kg/år identifieras. Dessutom är 

förbättringsbehovet för zink 99 kg/år och ammoniak 0,71μg/l. Ammoniak finns främst i spillvatten och 

är därför inte relevant för denna utredning. 

Det finns även ett icke-kvantifierat förbättringsbehov för benso(b)fluoranten och benso(g,h,i)perylen. 

I åtgärdsprogrammet anges också vilka åtgärder som har högst prioritet för genomförande hos 

Stockholm Vatten och Avfall. Där pekas en dagvattendamm med en volym på 10 000 m3 ut nedströms 

Hjulsta vattenpark. Den bedöms då ha en reningseffekt på 43 P kg/år och 31 Zn kg/år, vilket har 

använts som målbild för reningsåtgärden i detta projekt . I det lokala åtgärdsprogrammet för Bällstaån 

framgår även att det föreligger behov av flödesfördröjande åtgärder för att minska risken för och 

omfattningen av översvämningar. 

2.3 AVRINNINGSOMRÅDE 

Avrinningsområdet består av Lunda industriområde, bostadsområden, delar av Mälarbanan och en del 

naturmark (Figur 3) på en total yta av ca 284 ha och en reducerad yta på ca 77,6 ha. Väg 275 går 

riktning norr-söder inom området och antas ha en ÅDT på 15 000-30 000 fordon/dygn. 

 

Figur 3. Avrinningsområdet till föreslagna reningsdammar erhållen från SVOA (en liten del av naturmarken vid ån 
rinner direkt till Bällstaån utan att passera föreslagna reningsdammarna). 
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Markanvändning inom avrinningsområdet enligt Stockholm Vattens kartering visas i Tabell 1.  

Tabell 1. Markanvändning inom avrinningsområdet (markanvändningsdefinitioner enligt Bilaga 1). 

Markanvändning Area (ha) 

Gles småhusområde 80,7 

Gles bostadsområde 31,8 

Gräsmark intensiva 27,9 

Gräsmark moderata skötselmetoder 36,9 

Industrifastigheter med miljöfarlig verksamhet - avfallshantering 5,0 

Industrifastigheter med miljöfarlig verksamhet - drivmedelsförsäljning 10,3 

Industrifastigheter med miljöfarlig verksamhet - metallskrot 0,2 

Skog och buskmark 40,8 

Spårområde 2,1 

Större parkering 0,4 

Tät stadsbebyggelse 0,04 

Väg hög trafikintensitet 1,7 

Övrig industri 46,2 

Total 284,0 

2.4 MÄLARBANAN 

Trafikverkets utbyggnad av Mälarbanan pågår. Vi har tagit del av en skiss på hur Bällstaån avses att 

flyttas inom det aktuella utredningsområdet, samt detaljplanen för den nya järnvägens utbredning med 

dubbelspår i båda riktningarna. Målsättningen verkar vara att tillskapa en stabil slänt mellan banvallen 

och ån. Under arbetet med att hitta en framtida ny placering för å-fåran har detta läge betraktats som 

minsta avstånd mellan ån och Mälarbanan.  

 

Figur 4. Trafikverkets omläggning av Bällstaån längs del av Mälarbanan. Plan och sektion. Skiss Atkins 2017-03-
02. 
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Figur 4 visar den skiss (plan och tvärsektion) vi haft som underlag. Längst till vänster i planen finns 

inloppet till kulverten och till höger ser vi de korsande ledningarna i norra delen av det aktuella 

utredningsområdet. Åns flödesriktning är åt vänster i figuren. Befintligt och föreslaget läge för 

Bällstaån liksom utbredning slänt framgår av figuren. 

2.5 KUNSKAPSPARK, STADSODLING OCH PILTRÄDSHUS 

Stadsdelsförvaltningen har sökt medel för att tillsammans med Trafikkontoret ta ett helhetsgrepp om 

Tenstadalen gällande träd och annan vegetation, rekreation, lek och bulleråtgärder. Detta planerade 

projekt konkurrerar inte med mark inom det aktuella utredningsområdet, utan projekten snarare 

kompletterar varandra. Parterna ser möjligheter till samarbete kring projekten. 

Trafikkontoret är intresserat av att fortsätta ta del av SVOA:s avsikter med området och ser möjligheter 

till ett samarbete kring att anlägga en kunskapspark om dagvattenrening med mera i samband med de 

aktuella åtgärderna vid Bällstaån. Kunskapsparken skulle kunna innefatta även Hjulsta vattendammar. 

2.6 BIOTOPVÅRD 

En biotopvårdsrapport för Bällstaån och Nälsta bäck har tagits fram av Ekologigruppen, se Biotopvård 

i Bällstaån och Nälsta bäck – Åtgärdsförslag för förbättrad hydromorfologi och konnektivitet, 

Ekologigruppen 2016-03-17. I rapporten framkommer att Hjulsta vattenpark som anlades 1998 är 

ifrågasatt vad gäller reningseffekter. Stränderna runt dammarna fyller en viktig funktion för fågellivet 

och hyser en stor variation av fågelarter. Området utgör bland annat en stabil häckningsplats för 

svarthakedopping som tidigare var en rödlistad art men som nu återhämtat sig i Stockholmsområdet. 

Arten har gynnats i området på grund av att det i stort sett saknas fisk i ån vilket annars är en 

konkurrent om föda. Om fiskbeståndet skulle öka i ån är det viktigt att samtidigt göra förebyggande 

åtgärder för att säkra svarthakedoppingens tillgång till föda. Runt dammarna återfinns bland annat 

snatterand, rörhöna, gräsand, sothöna och i våtmarken återfinns olika arter av vadarfåglar. Fiskfaunan 

i Bällstaån är relativt okänd men större fiskar har påträffats i olika delar av ån.  

Biotopvårdsrapporten föreslår ett antal åtgärder i området kring dagvattendammarna. Bland annat en 

grundvattenförsörjd damm för groddjur och fåglar i anslutning till ån och dagvattendammarna. Som 

alternativt till en friliggande damm kan en del av Bällstaån fungera som groddjurshabitat, men då 

behöver fisk hindras från att komma in i den för att gynna groddjur och fågel. Dammen ska utföras 

med flacka stränder, rikligt med vegetation och vattenväxter. I närområdet föreslås även 

groddjurshotell norr om Hjulsta vattenpark och i anslutning till groddjursdammen. Groddjurshotell 

består av uppbyggda av stenhögar som placeras i anslutning till dammar utan direkt kontakt med 

vatten. Tillsammans stärker dessa åtgärder varandra och skapar förutsättningar för en bra livsmiljö för 

groddjur. Om dammen ligger separerad från Bällstaån undviker man att utsätta groddjur och fåglar för 

de föroreningar som finns i ån. Det saknas kunskap om förekomst av groddjur i området och innan 

åtgärder vidtas bör en inventering genomföras för att undersöka möjligheterna att etablera goda 

livsmiljöer för groddjur.  

2.7 BEFINTLIGA OCH PLANERADE LEDNINGAR 

Bällstaån avvattnas idag till en dagvattenkulvert (korrugerad plåt) som ansluter till en dagvattentunnel 

åt sydost. Kulverten har på sträckan flera olika dimensioner men är ca 2 m i diameter. I samband med 

att Mälarbanan får dubbelspår kommer en ny dagvattenledning D2500BTG för avvattning av 

avrinningsområdet väster om Mälarbanan, inklusive Lunda industriområde, att anläggas längs med 

östra sidan av Mälarbanan och ansluta till den befintliga kulverten vid Bällstaåns anslutning. Den nya 

dagvattenledningen planeras att anläggas djupt med en vattengångsnivå på +2,9 till +2,7 för att kunna 

komma under Mälarbanan. Markytan längs med ledningens sträcka ligger på cirka +8 till +7,5. 
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Ledningen kommer att avvattna stora delar av Lunda industriområde som innehåller höga halter av 

föroreningar. Se Figur 3 för avrinningsområde. 

Inom utredningsområdet finns även fjärrvärmeledningar, el, tele och optokablar. Befintliga ledningar, 

samt de av Mälarbanan projekterade ledningarna visas i Bilaga 3, Förslagsskiss. 

2.8 FÖRORENINGSHALTER OCH AVRINNINGSKOEFFICIENTER 

Stockholm Vatten har tagit fram schablonhalter, avrinningskoefficienter och basflödeskoefficienter för 

markanvändningstyper såsom tät stadsbebyggelse, gles stadsbebyggelse, industri, parkeringsanlägg-

ningar, handelsplatser, koloniområden, vägar, banvall, gräsmark med intensiva och moderata 

skötselmetoder, skog och buskmark, våtmark och jordbruksmark (Stockholm Vatten och Avfall, 

2017a). Dessa värden har använts som indata vid beräkningarna i kapitel 4 och Bilaga 1. 

Använda schablonhalter, avrinningskoefficienter och basflödeskoefficienter visas i Bilaga 1. 600 mm 

har antagits varit årsnederbörden enligt Stockholms Stads riktlinjer (Stockholm Vatten och Avfall, 

2017b) 

Beräkningar av dagvattenföroreningar utgår vanligtvis från totalhalter, då det är främst totalhalter som 

är uppmätta och studerade vid framtagande av markanvändningarnas schablonhalter och dagvatten-

anläggningars reningseffekter. Föroreningar i dagvatten består dock av såväl partikelbunden som löst 

fraktion. Den lösta fraktionen är generellt den mest biotillgängliga fraktionen och andelen kan variera 

beroende på markanvändning och studerat ämne. De lösta fraktionerna för tungmetaller ligger till 

grund för bedömning av miljökvalitetsnormerna i vattenförekomsterna enligt vattendirektivet. För fosfor 

finns ingen sådan uppdelning för miljökvalitetsnormerna men den lösta fraktionen är likväl en viktig 

del. Lösta fraktioner av dagvattenföroreningar avskiljs främst genom växtupptag, filtrering och 

adsorption. Det är därför viktigt att en reningsanläggning, förutom sedimentering av partikelbundna 

föroreningar, även har dessa funktioner. 

2.9 GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.9.1 Utförda inventeringar och undersökningar 

Bedömning av de geotekniska förutsättningarna baseras på tidigare utförda undersökningar och 

utredningar.  

Tidigare utförda geotekniska undersökningar från stadens geoarkiv har utförts under perioden 1950 – 

1952. Resultat av dessa inventerade och sammanställda undersökningar redovisas i bilaga 2. Dessa 

inventerade undersökningar har ej digitaliserats i detta skede. Samtliga arkivhandlingar är redovisade i 

höjdsystem RH00 (Stadens tidigare höjdsystem - för konvertering till nuvarande höjdsystem RH2000 

adderas 0,525 m till angivna nivåer i RH00).  

Härutöver har nyare undersökningar utförts för det närliggande projektet Mälarbanan under perioden 

2014 – 2017. Dessa undersökningar är redovisade i höjdsystem RH2000 och har varit tillgängliga i 

digitalt format.  

Samtliga ovan nämnda tidigare utförda geotekniska undersökningar har varit underlag för 

bedömningarna i denna rapport. 
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2.9.2 Mark- och jordlagerförhållanden 

Ursprungligen bestod området av en våtmark, som genom landhöjningen och markavvattning, 

övergick till att brukas som åkermark. Idag kännetecknas området av öppen ängs- och parkmark, som 

används för rekreation m.m. I väster gränsar området till Mälarbanans spårområde.   

Området ligger geologiskt inom Spångaåns dalgång, som karaktäriseras av låglänta lerfyllda 

dalgångar omgiven av branta och kuperade höjdpartier bestående av morän och berg. Området för de 

föreslagna dagvattendammarna ligger i gränszonen till dalgångens östra sluttning, med fasta 

bottenlager som stiger mot öster och möter den naturliga marknivån i dagen på ca +12.   

Ovan de naturliga jordlagren förekommer inom delar av området fyllningar, som troligen utlagts inför 

anläggning av gång- och cykelbanor, baseballplan m.m. i området. Större fyllnadsmäktigheter ska 

också förutsättas förekomma i lägen för befintliga ledningar etc.  

Lerans tjocklek inom området varierar från 0 till ca 25 m (se tolkade lerdjupskurvor i Figur 5). Leran 

har inte närmare undersökts med avseende på innehåll och egenskaper – men den översta metern 

utgörs troligen av relativt fast lera av torrskorpekaraktär som mot djupet övergår i mycket lös lera. 

 

Figur 5. Jordartskarta med inventerade undersökningspunkter, rödstreckade, tolkade lertjocklekskurvor samt 
schematiskt illustrerade dagvattenanläggningar. Orange färg redovisar områden med berg i dagen eller ytnära 
berg, blå färg = morän och gul färg områden med finkorniga sediment bestående av främst lera.  
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Under leran förekommer friktionsjord, troligen bestående av morän med okänd sammansättning och 

tjocklek. Utförda viktsonderingar har dock, inom området för dammarna, stoppat mot block eller berg 

på ca 0,4 - 5 m djup i friktionsjordslagret.  

Uppgift om bergets nivåvariationer har inte inhämtats men kan för fortsatt planering förutsättas 

sammanfalla med viktsonderingarnas stoppnivåer (för närmare uppgift, se Stockholm stads 

jordlagerkarta i bilaga 2).   

2.9.3 Hydrogeologiska förhållanden 

Området ligger inom ett större avrinningsområde, som innefattar stora delar av Hjulsta och Barkarby. 

Grundvattennivåerna styrs av tillrinningen från detta område samt genom avrinning av ytvatten inom 

Lunda industriområde och övriga delar av närområdet.  

Grundvattnets strömning sker genom vattenförande lager och sprickor i berggrunden i den riktning 

som marken lutar, d.v.s. i huvudsak mot söder – sydost. Grundvatten förekommer troligtvis i både övre 

magasin (i fyllning över tät lera) och undre magasin (i friktionsjorden under leran). Lokalt i närområdet 

till dammanläggningen har grundvattennivån troligen även en viss fallande gradient mot väst-nordväst 

från det högre närliggande fastmarkspartiet. 

En historisk grundvattenobservation finns från ett grundvattenrör nr 477, installerat ca 100 m sydväst 

om området. Där uppmättes grundvattnets trycknivå i september 1982 på +5,9, motsvarande ca 2,2 m 

djup under markytan vid röret.  

För projektet Mälarbanan har under senare år grundvattenrör installerats utmed spårområdet, direkt 

väster om den planerade dammen.  

I rör 17E241 ca 30 m sydöst om planerat pumpstationsläge har grundvattnets trycknivå, under 

perioden 170228 – 170707, uppmätts på nivåer varierande mellan +5,1 - +5,7, motsvarande 1,6 – 2,2 

m under markytan vid röret.  

I rör 17E312 väster om planerad damm har grundvattnets trycknivå, under perioden 170228 – 170707, 

uppmätts på nivåer varierande mellan +5,3 - +5,6, motsvarande 1,2 – 1,5 m under markytan vid röret. 

3 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Det samlade åtgärdsförslaget utgörs av flera olika delåtgärder. Redovisningen delas därför in i en 

beskrivning av en översvämningszon kring Bällstaån, en dammanläggning för rening av dagvatten 

samt en pumpstation för pumpning av dagvatten till dammanläggningen. I Bilaga 3 och Bilaga 4 

redovisas planritningar och sektioner över föreslagen anläggning. 

3.1 BÄLLSTAÅN OCH ÖVERSVÄMNINGSZON 

Bällstaån föreslås att dras om och meandras enligt Bilaga 3 för att kunna skapa en översvämningsyta 

kring ån samt bidra till gestaltning av området. Meandring föreslås ske av åsträckan mellan det 

korsande stråket med fastställda ledningsrätter och inloppet till dagvattenkulverten. Vid 

ledningsrätterna ligger Bällstaåns botten på +5,13 och vid kulverten på +4,05 (inmätningar). 

Kulvertens vattengång är på +3,50 (samlingskarta).  

Bällstaån föreslås ges en terrasserad tvärsektion för att hantera olika flöden i olika delar/zoner. 

Bottenfåran ska ta de mindre flödena och vara blöt större delen av året. Den föreslås därför ha en 

bottenbredd på 0,5 m och ett djup på 0,5 m och kan avleda ca 700 l/s (vid 5 ‰ bottenlutning i 

flödesriktningen). Medelflödet i ån är ca 100 l/s och fyller denna sektion till ca 2 dm.  
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Utanför fåran skapas en våtzon vars sektion översvämmas tillfälligt vid större flöden och som har 

kapacitet avleda minst ett 10-årsflöde . Även om Bällstaån har en god avbördningskapacitet kan den 

befintliga dagvattenkulverten vara begränsande, vilket inte har studerats i detalj i denna utredning. 

Utanför våtzonen skapas också en översvämningsyta för ännu högre nivåer som inträffar vid större 

flöden, och som även kan nyttjas som multifunktionell yta när det inte regnar.  

Ån utformas med olika sektioner för att skapa en trevligare och varierande miljö därför varierar också 

kapacitet något längs ån. Ovan angivna nivåer och kapacitet är en minsta kapacitet, men kan variera 

något. Totalt skapas en översvämningsyta på 5 000 m3 på en area av ca 9 000 m2 med nuvarande 

förslag, se sektioner i Bilaga 4. Det bedöms inte möjligt att uppnå en översvämningsvolym på 10 000 

m3 och samtidigt skapa en reningsanläggning för dagvatten med tillräckligt god reningseffekt. 

3.2 PUMPSTATION 

För att kunna rena dagvattnet från avrinningsområdet som bland annat omfattar Lunda industriområde 

så behöver dagvattnet pumpas från den planerade D2500BTG-ledningen eftersom den ligger djupt. 

Dimensionering föreslås så att 90% av årsflödet kan pumpas till föreslagen reningsanläggning vilket 

motsvarar ett maxflöde på cirka 500 l/s (Svenskt Vatten P104, 2011). En bräddbrunn anläggs på den 

planerade D2500BTG-ledningen där den ansluter till befintlig kulvert så flödet i första hand styrs till 

pumpstationen. När flödet överstiger det pumpstationen är dimensionerad för så bräddar flödet vidare 

från D2500BTG-ledningen till den kulverterade ån. Bräddning till ån sker på nivån +3,55 vilket 

samtidigt förhindrar vatten från ån att strömma in till pumpstationen vid låga flöden i ny BTG2500BTG. 

Även vid stora regn kommer den inledande avrinningen upp till dimensionerande flöde att pumpas till 

rening. Pumpstationens pumpsump kommer att behöva anläggas djupt och vid projektering måste 

hänsyn tas till grundläggning, förankring och grundvattennivåer.  

Den första delen av varje regn upp till dimensionerande flöde kommer dock fortfarande att pumpas till 

rening även vid stora regn. Pumpstationens pumpsump kommer att behöva anläggas djupt och vid 

projektering måste hänsyn tas till grundläggning, förankring och grundvattennivåer.  

Pumpstationen placeras i närheten av kammaren där planerad D2500BTG byter riktning. Från 

pumpstationen leds vatten till inloppet i södra delen av södra dammen. 

3.3 DAGVATTENDAMMAR 

3.3.1 Dimensionering 

För rening av dagvattnet har flera olika lösningar studerats såsom avsättningsmagasin med filter, en 

dagvattendamm och seriekopplade dagvattendammar. På grund av avrinningsområdets storlek och 

behov av rening, utredningsområdets beskaffenhet och befintliga ledningar har i samråd med 

beställaren två seriekopplade dagvattendammar valts som huvudalternativ.  

En dagvattendamm har en permanent vattenyta där rening sker genom sedimentering, växtupptag och 

med hjälp av bakterier och mikroorganismer. Faktorer som påverkar reningseffekten är dammens 

storlek i förhållande till avrinningsområdets storlek, föroreningskoncentration i inkommande dagvatten, 

andel växter, bypass (andel dagvatten som leds förbi anläggningen utan rening), reglervolym utöver 

permanent volym, temperatur och längd/breddförhållande. Dessa faktorer påverkar reningseffekten i 

olika grad där dammens storlek i förhållande till avrinningsområdet har visats sig vara en av de 

viktigaste. 

Den största delen av reningen i en dagvattendamm sett över ett helår, sker mellan regntillfällena och 

det är därför viktigt att dammens permanenta vattenvolym och yta dimensioneras så att den blir 

tillräckligt stor i förhållande till avrinningsområdet. De aktuella dammarna kommer att vara relativt små 
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i förhållande till avrinningsområdet. För att erhålla en god rening och för att undvika en allt för snabb 

sedimentuppbyggnad föreslås de utföras 1,5 meter djupa. Om dammarnas permanenta djup blir för 

stort (mer än 2-3 meter) finns risk för anaeroba bottenförhållanden vilket kan leda till sämre 

reningsgrad och att föroreningar från bottensedimenten frigörs. Anaeroba förhållanden är nödvändiga 

för rening av kväve men försämrar reningen av andra föroreningar varför de ska undvikas i denna 

anläggning. Däremot är det positivt med en extra reglervolym (ovan den permanenta) som tillfälligt 

skapar en djupare vattenvolym. En reglervolym leder till att små och medelstora flöden får en längre 

uppehållstid i dammarna och därmed en bättre rening jämfört med situationen utan en sådan volym 

(att ett pluggflöde av inkommande vatten skapas genom anläggningen). En reglervolym leder till 

främst ökad sedimentering och att en större del av dammen nyttjas för rening under regntillfället. Även 

med detta utförande sker dock den huvudsakliga reningen i dammen mellan regnen. 

Damm 1 

Södra dammen, kallad Damm 1 i ritningsbilagorna, är belägen på ytan söder om den befintliga 

dagvattenkulverten och har en permanent vattenyta på 1500 m2. Dagvattnet pumpas till dammen från 

D2500BTG-ledningen. Dammen kommer ha ett krön på  nivån +8,0, en permanent vattenyta på +7,5 

och en bottennivå på +6,0. Utlopp från dammen sker via en ledning under vattenytan till en 

skibordsbrunn med ett mindre strypt utlopp samt med en bräddnivå på +7,7. Med en reglervolym på 

cirka 300 m3 erhålls en uppehållstid för denna volym på 24 timmar då utloppet stryps till 5 l/s. Ett 

medelregn för avrinningsområdet genererar cirka 240 l/s under 7 timmar. På grund av dammens 

storlek i förhållande till avrinningsområdet kommer ett medelregn på 240 l/s fylla reglervolymen under 

cirka 0,5 timme innan bräddning sker över ett skibord. För att avleda 500 l/s erfordras en 0,3 meter fri 

vattenhöjd och ett 1,5 meter brett överfall. 

Damm 2 

Från södra dammen leds dagvattnet vidare i ledning över befintlig dagvattenkulvert till en andra 

dagvattendamm med en permanent vattenyta på 3500 m2 på norra sidan av dagvattenkulverten. Norra 

dammen, kallad Damm 2 i ritningsbilagorna, kommer ha ett krön på +7,5, en permanent vattenyta på 

+7,0 och en bottennivå på +5,5. Utlopp från dammen sker genom ett strypt utlopp (hål genom skibord) 

vid vattenytan samt en bräddnivå på +7,3. Med en reglervolym på cirka 1050 m3 erhålls en 

uppehållstid för denna volym på 24 timmar då utloppet stryps till 15 l/s. Eftersom flödet stryps till 5 l/s i 

södra dammen kommer dock reglervolymen i norra dammen bara att nyttjas då reglervolymen i södra 

dammen är full och bräddning sker.  

Ett medelregn för avrinningsområdet genererar cirka 240 l/s under 7 timmar. På grund av dammens 

storlek i förhållande till avrinningsområdet kommer ett medelregn på 240 l/s fylla reglervolymen under 

cirka 1 timme innan bräddning sker över ett skibord, regnet kommer dock fördröjas ytterligare 0,5 

timme i södra dammen innan. Ett alternativ är att utloppet för norra dammen istället för ett skibord i 

brunn, utformas som ett öppet bredare skibord för att mer pedagogiskt visa på att vattnet rör sig från 

dammarna till Bällstaån. För att avleda 500 l/s erfordras en 0,2 meter fri vattenhöjd och ett 2,7 meter 

brett överfall.  

3.3.2 Utformning 

Södra dammen kommer att ha ett dämt utlopp för oljeavskiljning, vilket innebär att en oljefilm kommer 

uppstå främst i denna damm. På grund av att vattnet pumpas till dammarna kan oljan emulgera. 

Emulgerad olja kan uppkomma när oljehaltigt vatten utsätts för mekanisk påverkan, t.ex. pumpning, 

kraftig omrörning eller att vattnet passerar en strypning under tryck. Oljan finfördelas i mycket små 

droppar i vattnet. De små dropparna har mycket låg stighastighet, men när de bildar större droppar 

stiger de snabbare och ansamlas till slut på ytan. Då har emulsionen spruckit upp. Reningsgraden av 

olja kan därför vara lägre än den beräknande. En längre uppehållstid i dammarna främjar att 

emulsionen hinner försvinna innan avledning. 
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Båda dammarna planeras att ha en minst 2,0 meter bred grundzon närmast stranden för säkerhet och 

etablering av växter. Växter har främst setts ge en ökad reningseffekt på tungmetaller. Växter kan 

dock bidra till att viss del av näringsämnena frigörs vid deras nedbrytning och det är därför viktigt att 

regelbundet rensa och ta bort vissna växter innan detta sker. Slänterna är antagna till 1:3 men kan 

anpassas. Släntlutningen är en avvägning mellan säkerhet, gestaltning, konstruktionsmässiga 

överväganden och önskemål om volymer i anläggningen 

Båda dammarna kommer att anläggas med en filtervall av makadam tvärs över dammarna. Detta 

bidrar till att flödet sprids jämnare över dammens yta, flödeshastigheter reduceras och dagvattnet 

renas genom att vattnet sedimenterar innan vallen samt genom fastläggning av föroreningar i 

makadamen. Växter planteras på vallen och deras rötter bidrar på så vis till ytterligare filtrering. 

Funktioner såsom växtupptag och filtrering i dammarna är viktiga för att kunna rena de lösta 

föroreningsfraktionerna. 

Vid extrema vattennivåer i Bällstaån kommer dammarna att bli översvämmade av vatten från ån under 

en begränsad period. Dammarna bör därför erosionsskyddas med växtlighet och makadam för att 

minska påverkan vid sådana tillfällen. Enligt utredningen från DHI är den framtida beräknade 

vattennivån vid dagvattenkulverten vid ett 10-årsregn cirka +6,65 och vid Hjulsta vattenpark på +7,24. 

Den planerade översvämningsytan har utformats och dammkrönen höjdsatts så att dammarna ej 

översvämmas av Bällstaån vid skyfall motsvarande ett 10-årsregn. 

Reningseffekten ökar generellt med längd/breddförhållandet för dammarna då ett ökat 

längd/breddförhållande till en viss nivå leder till längre omsättningstid och bättre flödesspridning. Om 

dammen görs för lång (längre än 80-100 meter) finns dock erfarenhetsmässigt en risk för 

vindinducerade strömningar med resuspension och erosion av slänter som följd. 

Om de geotekniska förhållandena visar sig vara gynnsamma kan dammarna utföras djupare än i 

förslaget, och därigenom möjliggöra att reglervolymen kan ökas ytterligare. Detta föreslås ses över i 

samband med den geotekniska och hydrogeologiska undersökningen. 

Inga träd bör skugga dammarna då reningseffekten reduceras. Skuggning resulterar i kallare vatten 

med mindre aktivitet för mikroorganismer, sämre förutsättningar för undervattensvegetation och 

mindre fotosyntes samt lövfällning som ger en ökad syreförbrukning. I det lokala åtgärdsprogrammet 

för Bällstaån förespråkas skuggande vegetation för ökad biologisk mångfald, men det syftet är 

underordnat reningsfunktionen i dammarna. 

Området vid dammarna görs tillgängliga genom gångväg och brygga och bidrar till rekreationella 

värden i området. Informationsskyltar om anläggningarna kan sättas upp för att bidra till en ökad 

medvetenhet om dagvattenhantering och Bällstaån. Varningsskyltar om svag is och större block eller 

andra markeringar kan även sättas upp runt dammarna för situationer då snö täcker dammarnas 

vattenyta under vintermånaderna.  

3.4 PUMPSTATION OCH FLÖDESSTYRNING 

3.4.1 Flöden och flödeshastigheter 

Huvudfunktionen i reningsprocessen är en god sedimentering. Partiklar i vattnet sedimenterar när 

vattenhastigheten är tillräckligt låg. För att sedimentera partiklar med en kornstorlek på 0,1 mm 

behöver vattenhastigheten vara lägre än ca 1 cm/s. Ökar vattenhastigheten försämras 

sedimenteringen, och ökar den tillräckligt mycket uppkommer en risk att avsatta sediment börjar 

frigöras genom erosionsprocesser. Risken för resuspension av sediment reduceras genom att de 

största flödena ej avleds till dammarna. Maxflödet till dammarna är 500 l/s. I början av damm 1 är 

sektionen cirka 10 m2 från botten till vattenyta. Maxhastigheten beräknas då till 5 cm/s vilket ger att 

ingen bottenerosion kommer ske enligt Figur 6 nedan. Eftersom reningen huvudsakligen sker mellan 
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regntillfällena är den låga sedimentering som sker vid de höga hastigheter som uppträder vid 

dimensionerande flöde av mindre betydelse. 

Små kornstorlekar som är vanligast i dagvatten och cirka 75 % av det partikulära materialet i 

dagvatten utgörs av partiklar mindre än 0,1 mm, såsom silt och ler. Erosionsrisken avtar för partiklar 

mindre än 0,1 på grund av de kohesiva krafterna. För att erodera dessa storlekar krävs en hastighet 

på mer än 20 cm/s. Om man ända vill vara säker på att reducera erosionsrisken kan energispridare i 

form av större stenblock anläggas vid inloppen till de båda dammarna. 

 

Figur 6. Hjulström diagram för sedimentering, transport och erosion. 

 

Figur 7. Fördelning av partikelstorlek i dagvatten (USGS). 
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3.4.2 Pumpstation 

Dagvattenpumpstationen utförs med rektangulär pumpsump och byggnad. I sump placeras dränkbara 

centrifugalpumpar och nivågivare. Från pumparna pumpas vattnet i stigarrör till samlingsledning i 

överbyggnad. I byggnaden går stigarrören ihop till en gemensam utgående tryckledning som leder 

vattnet vidare ut i damm 1. Varje stigarrör förses med avstängningsventiler och backventiler. 

Pumparna monteras på fasta pumpfötter med gejdrör som styr pumpen på plats vid montering.  

I byggnad placeras rörinredning med ventiler och automatik-/styrutrustning. I byggnaden finns även 

lyftutrustning för lyft av pumpar, värme, belysning, VVS-utrustning m.m. Åtkomst till pumpsump sker 

genom luckor i golv, en för varje pump. Förslag på utformning av dagvattenpumpstation har tagits 

fram, se ritning R51D-0-001, Bilaga 6. 

Styrning av pumpstationen görs så att båda dammarnas volym utnyttjas maximalt. Det är viktigt att 

pumpen inte endast styrs av nivån i första dammen och slår av då det fortfarande kan finnas utrymme 

kvar i dammen nedströms när första dammen går full. 

Pumpstationen dimensioneras för ett maximalt flöde på 500 l/s. Pumpstationen förses med fyra 

stycken pumpar där tre pumpar tillsammans klarar det dimensionerande flödet och en pump är reserv. 

Pumparna alternerar för att få ett jämt slitage på samtliga pumpar. Pumparna styrs av 

frekvensomformare på signal från nivån i sumpen. Vid startnivå 1 startar pump 1 på låg frekvens. Om 

nivån i sumpen fortsätter stiga ökar frekvensomformaren varvtalet på pumpen genom att höja 

frekvensen succesivt till 50 Hz. Om nivån i sumpen fortsätter stiga går även pump 2 in på låg frekvens 

för att sedan öka till fullt varvtal enligt samma princip som ovan. Till sist startar pump 3 vid startnivå 3 

enligt samma princip. När nivån i pumpsumpen sjunker stannar först pump 3 vid stoppnivå 3 sedan 

pump 2 vid stoppnivå 2. Efter att pump 2 stannat styrs pump 1 av nivån i pumpsumpen och minskar 

varvtalet i förhållande till nivån i sumpen till stoppnivå 1, då också pump 1 stannar. Pumparna 

blockeras av nivågivare i damm 2 vid översvämningsnivån +7,30, vilket innebär att pumpning pågår så 

länge det finns utrymme i dammarna. 

3.5 SKÖTSEL AV DAGVATTENDAMM 

3.5.1 Anläggningens tekniska delar 

Sensommar, tidig höst alternativt kalla vintermånader är lämpliga tider på året för rensningsinsatser 

med hänsyn till djur- och växtliv i dammen och recipienten. Tillrinningen och grundvattennivåerna kan 

förväntas vara låga och kringliggande ytor förväntas ha bättre bärighet (WRS, 2013).  

Skötselrutinerna bör omfatta att inloppen och utloppen rensas och ses över, vegetationen vid 

slänterna underhålls och slänter, makadamvallar och inlopp/utlopp undersöks med avseende på 

erosion. Oönskad vegetation i dammen avlägsnas med hjälp av amfibiefordon och/eller från den 

anslutande driftvägen. 

Dagvattendammar behöver vanligtvis tömmas på sediment var 10-20 år för att bibehålla sin funktion 

och inte växa igen. De föreslagna dammarna är dock relativt små i förhållande till avrinningsområdets 

storlek och till den belastning av suspenderat material som sker. Dammarna kan därför behöva 

tömmas på sediment oftare än vad som vanligtvis sker. För att förlänga tömningsintervallen har 

dammarna gjorts något djupare än vanligt (standard är 1,2 meter), och kan på så sätt rymma mer 

sediment. Då den största delen av sedimenteringen kommer att ske i första dammen samt i pump-

sumpen kan tätare driftinsatser krävas här jämfört med norra dammen. 

Sedimentet kan avlägsnas med sugmuddring och grävmuddring. Vid sugmuddring sugs sedimentet 

upp från botten till en avvattningsplats. Metoden innebär mindre grumling än grävmuddring och ger 

god åtkomlighet. I strandnära områden kan krävas grävmuddring. En tumregel är att sedimentet bör 

tömmas då sedimentet utgör cirka 30 cm, djupare dammar behöver tömmas mer sällan. Ju större 
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sedimentdjup desto sämre reningseffekt erhålls i dammen då sedimentationseffekten avtar och 

uppvirvlingsgraden av sedimentet tilltar (WRS, 2013).  

Sedimenten provtas innan rensning påbörjas med avseende på föroreningar och halterna jämförs med 

Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark. Ligger halterna under riktvärdena för mindre känslig 

markanvändning bör sedimentet utan risk kunna användas i sådana sammanhang. Överskrids 

riktvärdena bör massorna tas omhand, exempelvis genom deponering. Efter tömning av sediment kan 

växter behöva nyetableras. (WRS, 2013). 

3.5.2 Vegetation, skötsel och allmänhetens tillgänglighet 

Mellan Mälarbanan och Bällstaån, norr om damm 1, anläggs en vegetationsridå med träd och buskar 

för att i möjligaste mån skärma av parkmiljön från Mälarbanan. Grupperingar av träd och buskar 

anläggs även löpande på den östra sidan av ån för att generera en mer sammanhållen och 

rumsbildande miljö i å-rummet. Dessa grupperingar placeras ovanför beräknad översvämningsvolym 

för tvåårsregn. Träd placeras inte söder om dammarna för att på så sätt undvika oönskad 

beskuggning av vattenytan.  

Vegetationen väljs utifrån ett lokalt perspektiv och utgörs främst av inhemska arter som passar 

platsens ståndortsförhållanden. Exempel på träd- och buskvegetation som förordas: Klibbal, glasbjörk, 

sälg, pil, hägg, vårtbjörk, fågelbär, ek, vide, hagtorn, slån, ros, måbär, try, hassel, fläder m.fl.  

Ängsytorna öster om översvämningszonerna föreslås kompletteras med insådd av örter och gräs för 

att öka artrikedom och variation. En tydlig överenskommelse med Stockholm stad kring var gränsen 

mellan parkanläggning och dagvattenanläggning går är av vikt för att få en fungerande helhet. 

En körbar grusväg anläggs utmed Mälarbanan från GC-vägen i söder och vidare norr ut längs med ån. 

Detta möjliggör för driftpersonal att smidigt komma åt såväl Mälarbanan, dammarna och ån som 

ängsområdena och kolonilotterna norr om utredningsområdet. Eventuellt medför denna nya 

skötselväg att de befintliga trummorna strax norr om ledningsrätten kan rivas och möjliggöra att 

ytterligare översvämningsyta tillskapas mellan Hjulsta dagvattenpark och ledningsrätten. 

För att tillgängliggöra miljön med dammarna, fuktängarna och årummet för allmänheten anläggs en 

gångbar stig som slingrar sig fram genom området. Delar av den går uppe på den vall som skapas 

mellan damm 2 och årummet. Genom att tillgängliggöra denna miljö blir dammarna integrerade i den 

befintliga parkmiljön, och stora rekreativa värden kan därmed skapas med relativt små medel. 

I samband med förändring från idrottsyta till vattenrening ändras platsens karaktär och syfte. Här finns 

ett bra tillfälle att lyfta de närboendes kunskap och medvetenhet om vattensystemet och skapa en 

stolthet kring vad området bidrar med. Det är viktigt att förankra och informera de som idag använder 

ytan under processens gång. Trafikkontorets idé om att i samband med anläggandet av dammarna 

skapa en kunskapspark om vattenhantering är ett sätt att göra detta. 

3.5.3 Lokal avvattning 

Vid framtida driftinsatser behöver sediment och växtrester hanteras. Upptagna bottensediment liksom 

vass- och klipprester från vegetationsröjning behöver avvattnas. Lokal avvattning är att föredra ur 

kostnadssynpunkt. Det höga näringsinnehållet i rejektvatten från avvattning gör att det inte är lämpligt 

att leda direkt till ån. Kan det ledas det till dagvattendammarna sker det en rening där. Någon yta för 

lokal avvattning har inte föreslagits, men kan troligen ordnas i närheten av transportvägen mellan 

översvämningszonen och Hjulsta vattenpark. Ytbehovet uppskattas till ca 1 000 m². Mellanlagring och 

avvattning av sediment liksom avledning av rejektvatten behöver prövas enligt miljöbalken. 
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3.6 SCHAKT- OCH GRUNDLÄGGNINGSFÖRHÅLLANDEN 

I gränszonen till fastmarkspartiet i öster råder förhöjd risk för hydraulisk bottenupptryckning vid 

förläggning av dammbotten under grundvattnets trycknivåer. Dammarna föreslagna placeringar har 

dock anpassats med beaktan av detta. För att möjliggöra en detaljanpassning av dammarnas 

bottennivå, läge och utformning med hänsyn till upptryckningsrisk och/eller tätningsbehov krävs dock 

att kompletterande grundvattenrör installeras samt att lermäktigheten bestäms inom riskområdet för 

bottenupptryckning.  

Med dammbottennivåer på +5,5 och +6,0 innebär det att dammarna förläggs upp till ca 2,5 m under 

nuvarande marknivåer. Vid en släntlutning på 1:2 eller flackare bedöms preliminärt ingen särskild risk 

för stabilitetsproblem föreligga. 

Dammvallar med tillhörande konstruktioner bedöms kunna grundläggas utan några förstärknings-

åtgärder, under förutsättning att vissa mindre sättningar kan accepteras. På schaktbotten utläggs ett 

materialskiljande lager av geotextil (typ N1) och därpå ett minst 0,1 à 0,2 m tjockt lager av 

krossmaterial.  

Eventuellt kan  förstärkningsåtgärder krävas i anläggningsskedet, beroende på arbetsmetodik och 

maskinval etc. 

Mellan dammarna planeras en ny pumpstation.  Beroende på jorddjup vid läget för pumpstationen kan 

olika utförandealternativ (sänkbrunn eller spont) bli aktuella. Totalekonomiskt är utförande med 

sänkbrunn troligen att föredra, men det kräver att djupet till underkant lera är större än erforderligt 

schaktdjup. Med nu föreslagen pumpstationsutformning (underkant pumpsump på ca 7,5 m djup under 

markytan) kan det dock bli svårt att hitta planläge med erforderligt jorddjup. Vid nuvarande förslag till 

pumpstationsläge visar tolkningen, baserad på nu tillgängliga uppgifter om jordlagerförhållandena, att 

det finns risk för friktionsjord och/eller berg på mindre än 7 meters djup. Detta innebär att 

pumpstationen i detta läge bedöms behöva utföras inom slagen tätspont som dubbas i berg. Sponten 

behöver även utföras med en bergförankrad betongbalk mot berg vid spontfoten, för att erhålla en tät 

konstruktion och möjliggöra sprängning och bergschakt till större djup. För att motverka risk för 

uppflytning krävs att pumpstationen dimensioneras för en vattennivå som ligger på 1 à 2 m djup under 

markytan. För bestämning av förutsättningarna för utförande av pumpstationen krävs kompletterande 

geotekniska undersökningar. 

Även för planerade VA-ledningar måste schakt- och grundläggningsförutsättningar samt risker för 

hydraulisk bottenupptryckning klarläggas. Den ledning som ska utföras mellan pumpstationen och den 

ledning/brunn som Trafikverket utför i samband med utbyggnaden av Mälarbanan är, med tanke på 

ledningens djup under markytan, troligen lämplig att utföra med schaktfri teknik (rörtryckning). 

I ett detaljprojekteringsskede krävs att kompletterande geotekniska undersökningar utförs för att 

närmare klarlägga schakt- och grundläggningsförutsättningar för de olika anläggningsdelarna.  

Undersökningarna rekommenderas innefatta bl.a. bestämning av lerans mäktighet och 

hållfasthetsegenskaper m.m. samt installation av kompletterande grundvattenrör för 

grundvattenuppföljning i anslutning till planerade djupa schakter. Det är viktigt att påbörja dessa 

mätningar tidigt för att kunna bedöma grundvattennivåns säsongsmässiga fluktuation eller om 

särskilda tillstånd och restriktioner för arbetenas genomförande krävs.  
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3.7 GESTALTNING 

Utredningens mål är dels att tillskapa rening för dagvatten från Lunda industriområde och dels att 

tillskapa större översvämningszoner för Bällstaåns flöde. Dessa två mål konkurrerar om samma yta. I 

avvägningen mellan tillräcklig rening av dagvattnet från Lunda och maximerade översvämnings-

områden för Bällstaån har en utformning med en meandrande å och två långsmala, även de något 

meandrande, dammar tillkommit. Se Bilaga 5, Illustrationsplan. 

Hänsyn har tagits till befintliga ledningsrätter samt den kulverterade delen av Bällstaån. Dammarnas 

placering har bland annat styrts av de geologiska förutsättningarna för att minska risken för 

bottenupptryckning och risk för erosion och inträngning av markvatten från den intilliggande höjden. 

3.7.1 Meandrande stensatt åfåra 

Den del av ån som löper söder om den stora korsande ledningsrätten har getts en ny meandrande 

dragning. Den meandrande formen ger ett vackrare intryck än dagens branta fåra, samtidigt som den 

förbättrar förutsättningarna för kräldjur och skapar en längre färdsträcka för vattnet. Den längre 

färdsträckan ger möjlighet till att hantera större översvämningsvolymer.  

Den nya utformningen av ån ger en smalare åfåra med flackare kanter än idag. Fåran stensätts för att 

stanna i sitt nya läge. Närmast ån anläggs ett område som översvämmas ofta. Även här behöver 

marken stensättas och stabiliseras med vegetationsmattor för att minska erosionshastigheten.  

Artval och utformning av planteringar ska göras så att det bildas en varierande växtlighet som är 

anpassad för hur ofta de olika delarna av översvämningszonen blir stående under vatten. 

3.7.2 Dammarnas utformning 

Slänterna på den norra dammen, damm 2, stensätts och planteras med vegetation. Här är det 

fördelaktigt att kombinera färdiga vegetationsmattor och pluggplantor av lite bättre kvalitet för god och 

snabb etablering. Större stenar och block kan med fördel blandas in i stensättningen. 

Stensättning och vegetation formar en oregelbunden och naturlik strandkant. Den böljande 

strandkanten med omväxlande vegetation skapar bra förutsättningar för fåglar att etablera separata 

revir i skydd från varandra. Dammen får på så sätt ett mer naturlikt uttryck till skillnad från en 

konstruerad damm med raka linjer.  

Damm 1 kan ges ett mer strikt uttryck med mer svårforcerade kanter då den kommer att vara betydligt 

smutsigare än damm 2 och det även finns risk för oljeskimmer på ytan. Det är dock viktigt för 

utformningen att de båda dammarna har ett starkt släktskap, så även här bör en varierande 

stensättning och varierande vegetation anläggas. 

Vegetationen i själva dammarna ska utgöras främst av olika undervattens- och flytbladsväxter som 

exempelvis gäddnäte, hornsärv och axslinga och svalting, samt med olika vassartade växter. 

Slänterna planteras med beståndsbildande eller tuvbildande vegetation som exempelvis vass, 

svärdslilja, starr, vattenmynta, knappsäv och fackelblomster.  

3.7.3 Pumpstationens utformning 

Utformningen av byggnaden för pumpstationen är en viktig fråga för projektet. Utformningen av huset 

bör göras så att det i sitt uttryck berättar om projektets miljömässiga fördelar. Fasad och takmaterial 

som uttrycker hållbarhet bör väljas. Självklart bör huset få ett grönt tak. Kunskapsparken kan sprida 

sig ända hit så att fasaderna kan användas till informationsspridning? 
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3.8 GROD- OCH KRÄLDJURSHABITAT 

Många våtmarksmiljöer har försvunnit p.g.a. utdikning och exploatering de senaste åren. Stockholms 

stad har därför som målsättning att värna om groddjurslokaler och spridningsvägar för groddjur. Detta 

innebär krav på särskilt hänsynstagande vid planering och byggande.  

Groddjur är känsliga för föroreningar, i synnerhet under yngelstadiet och kan fungera som indikatorer 

på den biologiska statusen för ett område. Därmed har den södra dammen uteslutits som gynnsamt 

habitat då dagvatten från Lunda industriområde går direkt till dammen. Norra dammen tar emot vatten 

som först renats i södra dammen och har en bättre vattenkvalité. Vid projektering av södra dammen 

kan slänterna göras brantare för att undvika att skapa goda förutsättningar för grod- och kräldjuren.  

Enligt förslaget utformas därför norra dagvattendammen till att utgöra ett groddjurhabitat. En 

friliggande groddamm som föreslås i biotopvårdsrapporten kan inte anläggas i anslutning till 

dagvattendammarna p.g.a. platsbrist. Alternativet att anlägga den som en del av Bällstaån kan 

fungera men förutsättningar för denna åtgärd behöver studeras vidare. Ett problem med en sådan 

lösning är att skapa ett hinder för fisk att ta sig in i den del av ån som utgör groddjurshabitat.  

För att skapa en gynnsam miljö för grod- och kräldjur har den norra dammens östra gräns anpassats 

för att utgöra ett bra habitat för groddjurens larvutveckling. För målarterna är det väsentligt med en 

tillräckligt lång period då marken är övesvämmad, vilket är fundamentalt för larvutvecklingen. Som 

minimum behöver denna period vara mellan mitten av april till slutet av juni men gärna längre. Vatten-

salamandrar har en längre larvutveckling än grodor och paddor och en mer utdragen äggläggnings-

period. De gynnas av en hydroperiod som varar in på sensommaren eller löper över hela året. 

Damm 2 passar bra för detta ändamål då vattennivån är reglerad och dammen alltid kommer vara 

vattenfylld. Vattentemperaturen är av stor betydelse för ägg- och larvutvecklingen. Optimala 

romläggningsplatser för grodor är platser som värms upp tidigt på våren, exempelvis grunda strand- 

eller översvämningszoner i söderläge. Den östra delen av dammen har därför utformats med en 

bredare zon med grunt vatten, vattendjup på ca 10 cm, med hög solinstrålning som skapar 

gynnsamma förhållanden för groddjuren.  

Plantering av vegetation och träd nära dammen bidrar tillsammans med den omgivande vallen till att 

skapa vindskydd som ger ett gynnsamt mikroklimat runt dammen. Träd har dock inte planterats i 

dammens direkta närhet eftersom trädens skuggning av vattenytan reducerar reningseffekten. För att 

bilda ett sammanhängande habitat för grod- och kräldjuren har den omgivande miljön kompletterats 

med gömställen, övervintringsplatser och födosöksområden. Komplexa mikrohabitatstrukturer med 

död ved och stenrösen byggs upp på upphöjda platser, s.k. groddjurshotell. I samband med 

upprustningsåtgärder för Hjulsta vattenpark bör groddjurhotell även iordningställas i anslutning till 

dammarna i vattenparken. Detta bör tas med i framtida planering för att bilda ett större 

sammanhängande groddjurshabitat.  

Genom området går en träspång som låter besökare att komma nära naturen och väcka 

upptäckarlusten. Här kan ordnas med pedagogiska groddjursvandringar och det blir en plats för 

fågelskådning. En informationstavla med förklarande texter om grod- och kräldjurshabitaten samt 

områdets fågelliv placeras i anslutning till den norra dammen.  

Information om habitat har hämtats från www.grodkollen.se. 

 

http://www.grodkollen.se/
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4 BERÄKNINGAR 

4.1 DIMENSIONERING 

Dimensioner för södra och norra dammen enligt parametrarna i kapitel 3 visas i Tabell 2. 

Tabell 2. Dimensionerande parametrar för föreslagen dagvattendamm. 

 Södra dammen Norra dammen 

Bottennivå (möh, RH 2000) +6,0 +5,5 

Normal vattennivå (möh, RH 2000) +7,5 +7,0 

Reglernivå, max (möh, RH 2000) +7,7  +7,3  

Reglerzonens höjd (m) 0,2  0,3 

Bräddnivå (möh, RH 2000) +7,7 +7,3 

Total dammyta (m2) 1800 3900 

Permanent vattenyta (m2) 1500 3500 

Inflöde medelregn (l/s) 240 240 

Inflöde 90 % av årsflöde (l/s) 500 500 

Strypt utflöde (l/s) 5 15 

Bräddflöde, dammar* (l/s) 500 500 

Medeldjup (m) 1,5 1,5 

Reglervolym (m3) 300 1050 

Grundzonsbredd (m) min 2,0 min 2,0 

Längd:bredd 2:1 5:2 

Släntlutning 1:3 1:3 

*Bräddflöde från Damm 1 till Damm 2, samt från Damm 2 till Bällstaån 

4.2 RESULTAT 

Reningseffekten har beräknat överslagsmässigt i Stormtac (webbversion våren 2017) med ovan 

förutsättningar på djup och area. De redovisas i nedan Tabell 3 baserat på hela årsflödet. 

Inkommande föroreningshalt och mängder har erhållits från SVOA. 

I beräkningarna är reglervolymen inte inkluderad då effekten av denna är svår att uppskatta. Den 

största delen av reningen i en dagvattendamm sker enligt tidigare resonemang (avsnitt 3.3.1) mellan 

regnen och det är därför viktigt att dimensionera dammens permanenta vattenvolym och yta så att den 

blir tillräckligt stor för avrinningsområdet. Reningseffekten bedöms kunna bli något högre om man tar 

hänsyn till reglervolymen och genom att flödet till dammarna kan styras genom pumpstationen. 

Under projektet studerades flera kombinationer av olika storlekar på dammar och antal dammar för att 

optimera användningen av platsen.  I Tabell 3 redovisas också reningseffekten med endast en damm 

(1500 m2 effektiv area). För en damm är den samlade reningseffekten ca 27 % fosfor medan det för 

två dammar är ca 50 %. Den främsta anledningen till skillnaden är att uppehållstiden blir betydligt 

längre med två dammar. I beräkningarna har en funktion för oljeavskiljning i form av dämt utlopp 

antagits vilket ger schablonmässigt en 85 % rening av olja. Då dagvattnet pumpas kan det finnas risk 

för att oljan slås sönder (emulgerar) vilket försvårar avskiljningen i dammarna och reningseffekten kan 

därför i realiteten bli lägre. Det bör beaktas vid val av pumpar. För att minimera risken att olja slås 

sönder vid pumpning bör pumpar med lågt varvtal eftersträvas. Oljeavskiljning genom dämt utlopp 

sker endast i södra dammen. 
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I föreslaget alternativ med två dammar är beräknad reningseffekt för fosfor ca 50% och för zink ca 

60 %. Avskild årlig mängd är 46 respektive 40 kg av fosfor och zink, vilket uppfyller de mål som har 

ställts på reningen enligt det lokala åtgärdsprogrammet för Bällstaån. 

Åns nya utformning med terrasserade svämplan på lägre nivåer än dagens omgivande marknivåer 

innebär att flödet periodvis sprids över större ytor vilket medför en ökad reduktion av föroreningar. 

Utöver redovisade reningseffekter av dammarna kommer alltså även åns ändrade utformning att 

medföra en förbättrad vattenkvalitet för Bällstaån. 

Tabell 3. Beräknade reningseffekt och mängder för vald lösning. I tabellen redovisas också reningseffekten för det 
studerade alternativet med endast södra dammen (gråtext). 

Ämne Inkommande 

mängd (kg/år) 

Reningseffekt 

(1st damm 

1500 m2) (%) 

Reningseffekt 

med (2 st 

dammar) (%) 

Avskild mängd, 

2 dammar (kg/år) 

Fosfor (P) 91 27 50 46 

Kväve (N) 670 14 28 188 

Bly (Pb) 11 41 67 7,4 

Koppar (Cu) 14 30 53 7,4 

Zink (Zn) 65 35 61 40 

Kadmium (Cd) 0,39 24 47 0,2 

Krom (Cr) 4,3 39 66 2,8 

Nickel (Ni) 3,4 20 45 1,5 

Kvicksilver (Hg) 0,024 8.1 27 0,00648 

Susp (SS) 48 000 44 68 32640 

Olja 430 85 85 366 

 

5 ÖVERSIKTLIG KOSTNADSBEDÖMNING 

Kostnaden för att anlägga de föreslagna reningsdammarna, dagvattenpumpstation och 

översvämningsytor har bedömts översiktligt. Total uppgår beräknad kostnad till ca 12 MSEK, fördelad 

enligt följande  

 Damm 1   1,3 MSEK 

 Damm2   1,9 MSEK 

 Översvämningsytor 1,9 MSEK 

 Pumpstation  4,2 MSEK 

 Övrigt   2,6 MSEK 

Med påslag för osäkerheter pga detaljeringsgrad (20%) och oförutsedda kostnader (10%) blir den 

totala kostnaden ca 16 MSEK. I Tabell 4 nedan redovisas sammanställning av bedömningen. 

 



24 | 10243403 ● Förstudie dagvattenanläggning Lunda-Bällstaån 180227 - GRANSKNINSHANDLING 2017-07-13 

Tabell 4 Kostnadsbedömning föreslagna anläggningar. 

 

 

Enhet Antal

Pris/antal 

(kr/antal) Pris (kr)

Jordschakt damm 1 Fall B m³ 3 375             230               776 250 kr

Jordschakt damm 2 Fall B m³ 3 900             230               897 000 kr

Jordschakt damm översvämningszon Fall B m³ 3 745             230               861 350 kr

Jordschakt inom spont Fall B m³ 350                700               245 000 kr

Bergschakt inom spont Fall B m³ 20                  1 200            24 000 kr

Fyllning dammvägar Fall B m³ 420                320               134 400 kr

Fyllning inom spont Fall B m³ 200                600               120 000 kr

Geotextil + 0,2 kross damm 1 Fall B m² 1 700             140               238 000 kr

Geotextil + 0,2 kross damm 2 Fall B m² 3 900             140               546 000 kr

Geotextil + 0,2 kross översvämningszon, del av slänt Fall B m² 420                140               58 800 kr

Släntskoning damm 1 Fall B m² 150                260               39 000 kr

Släntskoning damm 2 Fall B m² 250                260               65 000 kr

Släntskoning översvämningszon Fall B m² 450                260               117 000 kr

Stensättning Bällstaån m² 800                300               240 000 kr

Makadammvall damm 1 m³ 65                  550               35 750 kr

Makadammvall damm 2 m³ 65                  550               35 750 kr

Serviceväg m² 950                300               285 000 kr

Gångstig m² 310                200               62 000 kr

Utsiktsbrygga m² 200                1 500            300 000 kr

Skibord st 1                     5 000            5 000 kr

Skibord st 1                     6 000            6 000 kr

D Ø 200 mm damm  1 m 35                  1 500            52 500 kr

D Ø 200 mm  damm 2 m 15                  1 500            22 500 kr

D Ø  500 mm, PST-damm 1 m 70                  3 500            245 000 kr

Tätspont m² 300                3 500            1 050 000 kr

Pumpstation (Pst) st 1                     2 400 000    2 400 000 kr

Överbyggnad Pst m² 30                  11 000         330 000 kr

Ombyggnad kulvertar st 1                     90 000         90 000 kr

D Ø  500 mm, kulvert-Pst m 10                  3 500            35 000 kr

Växtjord 100 mm m² 5 000             60                 300 000 kr

Växtjord 300 mm m² 400                180               72 000 kr

Maxipluggplantor damm 1 st 200                50                 10 000 kr

Maxipluggplantor damm 2 st 600                50                 30 000 kr

Maxipluggplantor översvämningszon st 500                50                 25 000 kr

Strandmattor damm 1 st 50                  1 500            75 000 kr

Strandmattor damm 2 st 100                1 500            150 000 kr

Strandmattor översvämningszon st 500                1 500            750 000 kr

Strandrullar damm 1 st 50                  1 400            70 000 kr

Strandrullar damm 2 st 100                1 400            140 000 kr

Storsten i slänt damm 1 st 20                  300               6 000 kr

Storsten i slänt damm 2 st 60                  300               18 000 kr

Storsten i slänt översvämningszon st 100                300               30 000 kr

Större träd st 28                  12 000         336 000 kr

Mindre träd st 32                  8 000            256 000 kr

Solitärer st 32                  4 000            128 000 kr

Buskar st 1 200             70                 84 000 kr

Grässådd+gödsling m² 5 000             10                 50 000 kr

Grässådd+gödsling, fuktäng m² 2 000             20                 40 000 kr

SUMMA 11 886 300 kr

Tillägg ca 20% (detaljeringsgrad) 2 377 260 kr

Summa, avrundat 14 263 560 kr 14 500 000 kr

Tillägg ca 10% (budgetreserv) 1 450 000 kr

TOTALT, AVRUNDAT 15 950 000 kr 16 000 000 kr
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6 MILJÖ OCH TILLSTÅND 

6.1 FÖRUTSÄTTNINGAR  

Förutsättningarna för projektet har beskrivits i tidigare kapitel i utredningen. Kortfattat ska dagvatten 

pumpas till två nya dammar som ska rena dagvattnet. Vattnet ska ledas till dammarna som ska ligga i 

serie och därefter leds dagvattnet till Bällstaån. Projektet omfattar även en omdragning av Bällstaåns 

huvudfåra samt skapande av översvämningsytor som syftar till att utjämna flödena i Bällstaån vid höga 

nederbördstillfällen. Anläggningsarbetena skapar ett tillgängligt område med ökade natur- och 

rekreationsvärden jämfört med nuläget. 

6.2 VATTENVERKSAMHET 

Förslaget utgörs av flera åtgärder som enligt Miljöbalken utgör vattenverksamheter. I nuläget kan ses 

följande åtgärder; 

 Anläggande av våtmarker 

 Omledning av Bällstaån 

 Grävning inom befintligt och framtida vattenområdet 

 Anläggande av pumpstation och ledningsdragningar med ny utsläppspunkt för dagvatten inom 

vattenområdet 

 Uppläggning av vallar inom vattenområdet 

 Eventuell sänkning av grundvatten under byggfasen 

Generellt gäller att för all vattenverksamhet ska en tillståndsansökan göras. Men i en del fall kan en 

anmälan till Länsstyrelsen vara tillräcklig. Det gäller t.ex. för nya våtmarker mindre än 5 hektar och 

grävarbeten i ett vattendrag mindre än 500 m².  

Även om det formellt kan vara tillräckligt med en anmälan kan Länsstyrelsen begära att det sker mer 

omfattande utredningar med en komplett miljökonsekvensbeskrivning motsvarande vad som krävs 

inför en miljödom. I princip krävs därmed att ett lika stort underlag behöver tas fram som för en 

tillståndsprövning. 

Eftersom hela projektet omfattar flera olika åtgärder kan Länsstyrelsen även begära att det sker en 

samlad tillståndsprövning för att uppnå en miljödom för vattenverksamheten.  

Att anlägga dammar för dagvattenhantering anses normalt sett inte vara ett anläggande av våtmark i 

den bemärkelsen som anges i miljöbalken. Hantering av dagvatten är inte vattenverksamhet som 

huvudregel, om det inte anses vara markavvattning. Bedömningen av om det är tillstånds- eller 

anmälningspliktigt att anlägga dagvattendammar varierar dock över landet då det är länsstyrelserna 

som är tillsynsmyndighet för den här typen av verksamhet. Att utföra åtgärder i en dagvattendam 

sedan den är anlagd har dock erfarenhetsmässigt bedömts som vattenverksamhet eftersom det då 

bedöms som vattenområde. 

Då verksamheten som helhet omfattar även andra åtgärder i vattenområde, bl.a. omgrävning av 

Bällstaån, görs bedömningen att sannolikheten är hög för att tillstånd för åtgärderna önskas från 

tillsynsmyndigheten på grund av omfattningen av påverkan på området. Detta särskilt sett till att 

åtgärderna är tekniskt och miljömässigt sammanbundna med varandra, vilket enligt domstolspraxis 

kräver en samlad prövning.  
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6.3 STRANDSKYDD 

Enligt vad som framkommer av Länsstyrelsens webbkartor ligger föreslagna anläggning inte inom 

område för strandskydd, men det bör kontrolleras med kommunen. Om strandskydd råder ska en 

dispensansökan göras. Detta kan göras samtidigt med en tillståndsansökan och ingår då i ansökan. 

Vid anmälan görs detta separat. 

6.4 ÖVRIGA ANMÄLNINGAR OCH TILLSTÅND 

Markavvattningsföretag 

Troligen finns det ett avvattningsföretag/dikesföretag för Bällstaån med omgivande mark. Det måste 

kontrolleras vad som gäller här. Om det sker en tillståndsprövning ska den även omfatta en prövning 

av eventuella ändringar i företaget. 

Masshantering 

Kraven på hantering av massor har skärpts genom att det är svårare än tidigare att lägga ut 

överskottsmassor för att exempelvis skapa ett mer varierat landskap. Det finns en större risk att 

utläggningen betraktas som en deponering av massor även om det är s.k. rena massor. Om 

utläggningen av massorna kan motiveras av konstruktionsskäl för vattenanläggningen, som t.ex. vallar 

kring dammarna, kan hanteringen för tillstånd bli enklare. Prövning av tillstånd för utläggning av 

massor som inte har någon funktion för anläggningen kan göras gemensamt med  en 

tillståndsprövning. 

Framtida driftinsatser  

Framtida drift- och skötselinsatser som urgrävning av sediment, uppläggning och avvattning av 

sediment och växtdelar från vegetationsröjning, samt rening av rejektvatten i dammanläggningen är 

tillstånds- eller anmälningspliktiga. Åtgärderna kan inkluderas i en samlad prövning.  

6.5 SLUTSATSER 

Även om det formellt skulle kunna vara tillräckligt med en anmälan om vattenverksamhet, gör vi 

bedömningen att det sannolikt kommer att begäras kompletterande utredningar och en 

miljökonsekvensbeskrivning. Troligen blir det därmed inte något större merarbete att göra en komplett 

tillståndsansökan för att uppnå en miljödom för hela projektet. Det finns även fördelar med att från 

början söka en miljödom. Hela arbetet med ansökan kan göras mer strukturerat från början. Det blir 

även enklare att bedöma tidsåtgång för att uppnå miljödom. En miljödom innebär att man får en rätt att 

utföra de beskrivna åtgärderna, medan en anmälan innebär att det kvarstår ett ansvar för eventuella 

skador om den sökande inte fullt ut beaktat alla risker/konsekvenser. Tillsynsmyndigheten kan även, i 

fallet med en anmälan, återkomma med krav på ytterligare skyddsåtgärder om sådana skulle 

bedömas som nödvändiga. 
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7 FORTSATT ARBETE 

Nedan listas förslag på fortsatt arbete i nästa skede 

 Geoteknisk och hydrogeologisk utredning inklusive markföroreningar för både dammar och 

pumpstation utförs i syfte att klarlägga förutsättningar för anläggande i området, samt om 

dammarna bör tätas eller ej, vilket kan bli aktuellt om naturliga jordar har en genomsläpplighet 

som gör att dammarna riskerar periodvis uttorkning. 

 Projektering av pumpstation, dammar, ledningar, utloppskonstruktioner, översvämningsyta 

och kringytor 

 Klarläggande av omfattning av åtgärder i anläggningsskedet som kan vara 

tillstånds/anmälningspliktiga såsom grundvattensänkning och spontning 

 Projektering av material, växttyper och dylikt 

 Upprättande av ansökningar för erforderliga tillstånd 

 Formalisering av eventuellt samarbete med Trafikkontoret kring Kunskapspark. 

 Upprättande av drift- och skötselinstruktioner samt kontrollprogram 
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Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och 
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kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 36 500 

medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi 

omkring 3 700 medarbetare. 
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Bilaga 1 

 

 Markanvändning Beskrivning Schablonhalter avrinning Avrinnin

gs- 

koefficie

nt 

Koeffici

ent  

basflöde 

 
  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja PAH BaP 

 
  

    µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l     

Tät stadsbebyggelse - Stenstadens bostads- 

och arbetsområden inklusive lokalgator 

 
350,0 1900,0 48,0 52,0 176,0 1,100 10,000 11,000 0,110 185000,

0 

1300,0 0,640 0,100 0,7 
 

Tät stadsbebyggelse - Stenstadens bostads- 

och arbetsområden inklusive lokalgator - 

basflöde 

 
81,2 1619,0 2,4 6,1 46,9 0,091 0,831 4,599 0,020 13000,0 150,0 0,050 0,017 

 
0,040 

Gles stadsbebyggelse - Bostadsområden 

(flerfamiljshus) och arbetsområden inklusive 

lokalgator 

 
290,0 1700,0 18,0 26,0 120,0 0,850 8,500 8,800 0,038 85000,0 1100,0 0,600 0,075 0,5 

 

Gles stadsbebyggelse - Bostadsområden 

(flerfamiljshus) och arbetsområden inklusive 

lokalgator - basflöde 

 
87,0 1400,2 1,8 8,3 33,5 0,064 1,993 4,869 0,010 17433,4 120,3 0,050 0,008 

 
0,070 

Gles stadsbebyggelse - Småhusområden 

inklusive lokalgator 

 
230,0 1400,0 11,0 23,0 83,0 0,550 5,000 6,500 0,018 45000,0 500,0 0,600 0,050 0,2 0,000 

Gles stadsbebyggelse - Småhusområden 

inklusive lokalgator - basflöde 

  72,5 1269,0 1,4 6,9 28,5 0,054 0,997 3,787 0,008 11207,2 103,1 0,050 0,008 0,0 0,080 

Industrifastigheter med miljöfarlig verksamhet  Återvinningscentral 220,0 1700,0 20,0 30,0 220,0 0,600 11,000 35,000 0,020 95000,0 4000,0 1,000 0,120 0,7 
 

  Återvinningscentral - 

basflöde 

63,8 1487,7 3,6 10,2 73,7 0,082 1,827 5,140 0,044 23659,7 150,0 0,083 0,020 
 

0,040 

 
Återvinningsstation 

för metallskrot 

300,0 3000,0 22,0 120,0 150,0 0,320 1,900 5,600 0,020 13000,0 33000,

0 

6,000 1,000 0,7 
 

  Återvinningsstation 

för metallskrot - 

basflöde 

87,0 2625,4 2,6 32,2 51,2 0,029 0,316 3,030 0,008 3237,6 150,0 0,500 0,167 
 

0,040 

  Flygplats 90,0 1200,0 1,2 7,0 31,0 0,120 3,350 3,600 0,050 75000,0 100,0 1,700 
 

0,7 
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  Flygplats - basflöde 29,0 1531,5 0,1 1,9 14,2 0,014 0,556 1,948 0,020 32376,4 25,8 0,142 0,008 
 

0,040 

Övriga industrifastigheter  tak 200,0 1000,0 3,0 15,0 150,0 0,800 4,000 4,000 0,004 40000,0 0,0 0,400 0,010 0,9 0,000 

 
P-yta 120,0 1300,0 38,0 44,0 176,0 0,670 17,000 5,200 0,110 204000,

0 

920,0 1,860 0,068 0,7 
 

 
P-yta- basflöde 29,0 962,7 3,6 11,0 46,9 0,041 2,492 2,164 0,020 34866,9 137,5 0,142 0,010 

 
0,040 

Terminalområde   120,0 1300,0 38,0 44,0 176,0 0,670 17,000 5,200 0,110 204000,

0 

920,0 1,860 0,068 0,7 
 

Terminalområde - basflöde   29,0 962,7 3,6 11,0 46,9 0,041 2,492 2,164 0,020 34866,9 137,5 0,142 0,010 
 

0,040 

Större parkeringsanläggningar  
 

120,0 1300,0 38,0 44,0 176,0 0,670 17,000 5,200 0,110 204000,

0 

920,0 1,860 0,068 0,7 
 

Större parkeringsanläggningar - basflöde 
 

29,0 962,7 3,6 11,0 46,9 0,041 2,492 2,164 0,020 34866,9 137,5 0,142 0,010 
 

0,040 

Handelsplatser tak 200,0 1000,0 3,0 15,0 150,0 0,800 4,000 4,000 0,004 40000,0 0,0 0,400 0,010 0,9 0,000 

 
P-yta 120,0 1300,0 38,0 44,0 176,0 0,670 17,000 5,200 0,110 204000,

0 

920,0 1,860 0,068 0,7 
 

  P-yta- basflöde 29,0 962,7 3,6 11,0 46,9 0,041 2,492 2,164 0,020 34866,9 137,5 0,142 0,010 
 

0,040 

 Koloniområden ev Gles 

stadsbebyggelse - 

Småhusområden 

inklusive lokalgator 

200,0 5000,0 5,0 15,0 50,0 0,200 2,000 1,000 0,012 38000,0 100,0 0,000 0,000 0,3 
 

 Koloniområden- basflöde   58,0 4375,7 0,6 4,1 16,7 0,018 0,332 0,541 0,005 9463,9 17,2 0,000 0,000 
 

0,080 

Vägar med hög trafikintensitet Trafikleder 10 000 - 

15 000 fordon/dygn 

170,0 2400,0 14,0 43,0 198,0 0,360 40,000 9,000 0,080 93000,0 820,0 0,620 0,023 0,8 
 

  Trafikleder 10 000 - 

15 000 fordon/dygn-

basflöde 

52,4 2100,3 2,0 12,9 77,3 0,034 6,975 5,392 0,032 24515,4 143,3 0,060 0,004 
 

0,030 

 
Trafikleder 15 000 - 

30 000 fordon/dygn 

210,0 2400,0 23,0 60,0 332,0 0,430 47,000 13,000 0,080 116000,

0 

860,0 1,000 0,033 0,8 
 

 
Trafikleder 15 000 - 

30 000 fordon/dygn- 

basflöde 

52,4 2100,3 2,0 12,9 77,3 0,034 6,975 5,392 0,032 24515,4 143,3 0,060 0,004 
 

0,030 

  Trafikleder > 30 000 

fordon/dygn 

420,0 2400,0 71,0 149,0 1035,0 0,800 62,000 34,000 0,080 236000,

0 

1100,0 3,100 0,085 0,8 
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  Trafikleder > 30 000 

fordon/dygn- 

basflöde 

52,4 2100,3 2,0 12,9 77,3 0,034 6,975 5,392 0,032 24515,4 143,3 0,060 0,004 
 

0,030 

Banvall 
 

15,0 2200,0 5,0 23,0 45,0 0,300 3,900 5,900 0,010 12000,0 110,0 0,150 
 

0,5 0,000 

Gräsmark – intensiva skötselmetoder 
 

120,0 1200,0 6,0 11,0 25,0 0,300 3,000 2,000 0,020 12000,0 130,0 
  

0,1 
 

Gräsmark – intensiva skötselmetoder - 

basflöde 

 
34,8 1050,2 0,7 4,1 8,4 0,027 0,498 1,082 0,008 12203,4 34,4 0,000 0,000 

 
0,090 

Gräsmark – moderata skötselmetoder 
 

200,0 1000,0 9,0 15,0 30,0 0,380 4,200 2,000 0,005 45000,0 130,0 
  

0,0 
 

Gräsmark – moderata skötselmetoder - 

basflöde 

 
34,8 1050,2 0,7 4,1 8,4 0,027 0,498 1,082 0,008 12203,4 34,4 0,000 0,000 

 
0,100 

Skog och buskmark 
 

35,0 750,0 6,0 6,5 15,0 0,200 4,600 6,300 0,030 34000,0 130,0 0,000 0,000 0,0 
 

Skog och buskmark - basflöde 
 

30,0 700,0 0,8 4,0 10,0 0,030 0,400 0,500 0,004 1500,0 70,0 0,000 0,000 
 

0,100 

Våtmark   50,0 900,0 6,0 3,0 5,0 0,150 0,150 0,500 0,005 16000,0 100,0 0,000 
 

1,0 0,000 

Jordbruksmark   220,0 5300,0 4,0 11,0 20,0 0,100 7,000 10,000 0,005 100000,

0 

150,0 0,000 0,000 0,0 
 

Jordbruksmark - basflöde   220,0 5300,0 9,0 14,0 20,0 0,100 1,000 0,500 0,005 19000,0 150,0 0,000 0,000 
 

0,200 

 


