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SAMMANFATTNING  

I samband med detaljplaneläggning av fastigheten Vrå 1:64 i Alsike, Knivsta kommun har Tyréns 

fått i uppdrag att genomföra en dagvattenutredning. Fastigheten är långsmal och i nuläget 

bevuxen av gallrad tallskog med viss inblandning av löv och är omgiven av stadsbebyggelse. 

Den planerade exploateringen består av tre områden av varierad bebyggelse gällande 

utformning och höjd. De är benämnda som Yta 1, 2 och 3 i rapporten. Övrig mark planläggs 

som allmän platsmark, antingen som väg eller naturmark.  

 

Utredningen utgår från Knivsta kommuns dagvattenstrategi och checklistor som syftar att bidra 

till en hållbar samhällsutveckling bland annat genom förbättrad vattenkvalitet i sjöar och 

vattendrag, naturlig vattenbalans och anpassning till ökade nederbördsmängder.  

 

Med hjälp av schabloner för planerad bebyggelse av radhus och flerfamiljshus har beräkningar 

utförts gällande flöde, volym och föroreningsgrad av det dagvatten som avrinner från 

fastigheten före respektive efter exploatering. Efter exploateringen uppstår behov av att rena 

och fördröja dagvatten före anslutning till kommunala dagvattennätet för att inte försämra 

vattenkvaliteten i recipienten Pinglaström/Knivstaån. 

 

Dagvattenlösningar för Yta 1, 2 och 3 begränsas av infiltrationssvårigheter på grund av markens 

lerhalt och berg i dagen. Lämpliga reningsanläggningar för dagvatten föreslås i rapporten med 

yt- och volymsstorlek, ungefärlig placering samt reningsgrad. För två av gatorna föreslås 

nedsänkta regnväxtbäddar med trädplantering för att rena vägdagvatten. Dagvatten-

anläggningarna har också en bedömning av ekosystemtjänster som nyttjas eller ges 

förutsättningar till. 

 

Med de reningsanläggningar för dagvatten som föreslås i rapporten bedöms både 

föroreningshalt och -mängd minska från planområdet vid den föreslagna exploateringen. Detta 

är till stor del på grund av reningen som sker av delar av vägdagvattnet för redan befintliga 

vägar som förbättrar situationen.  
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1 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING 

TB-GRUPPEN Bostad AB planerar att exploatera en fastighet för bostäder i Alsike tätort i Knivsta 

kommun. Inför planläggning utreds förutsättningar för dagvattenhantering på fastigheten.  

 

Tyréns utredning omfattar endast utredning med antaganden och ska därför inte förväxlas med 

en byggnadshandling. Alla ingående delar behöver utredas närmare innan det projekteras och 

dimensioneras.  

1.1 SYFTE 

TB-GRUPPEN Bostad AB har uppdragit åt Tyréns AB att genomföra en utredning för dagvatten på 

fastigheten Vrå 1:64 i Knivsta kommun. Uppdraget innefattar beskrivning av nuläge, 

avrinningsvolymer samt beräkning av förorening och fördröjning, samt att ge principförslag på 

reningstekniker. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 GÄLLANDE PLANER  

Fastigheten Vrå 1:64 är inte planlagd sen tidigare. I exploateringsskiss föreslås bebyggelse med 

instick av grönområden. Söderut finns en detaljplan från 2007 för skola och bostäder. Norrut är 

det intilliggande området planlagt sen 2014 för bostäder och centrumändamål.  

 

I Översiktsplanen beskrivs det att dagvatten ska bidra till en attraktiv stadsmiljö, anläggningarna 

ska utformas så att de främjar så många ekosystemtjänster som möjligt samt vara 

kostnadseffektiva (Knivsta kommun, 2017a). Bebyggelse och dagvattenhantering ska anpassas 

efter platsens förutsättningar. Översiktsplanen från 2017 vann laga kraft januari 2020. 

2.2 KRAV PÅ DAGVATTENHANTERING 

Dagvattenutredningen utgår från skriftliga krav i checklistor från Roslagsvatten (2019) samt 

Knivsta kommun (2019) gällande underlag och innehåll.  

 

Knivsta kommun har ett antal övergripande mål för dagvattenhantering (Knivsta kommun, 

2017b), de omfattar att 

• Dagvattenhanteringen ska bidra till att förbättra vattenkvaliteten i Knivstas sjöar och 

vattendrag.  

• Vattnets naturliga rörelse och grundvattennivån ska påverkas så lite som möjligt av  

stadsbyggandet.  

• Stadsbyggandet och dagvattenhanteringen ska vara anpassade till ökande  

nederbördsmängder och längre perioder av torka så att skador på allmänna och  

enskilda intressen minimeras.  

• Dagvattenhanteringen ska bidra till en attraktiv stadsmiljö.  

• Dagvattenanläggningar ska utformas så att de gynnar så många ekosystemtjänster  

som möjligt.  

• Dagvattenhanteringen ska vara kostnadseffektiv. 

3 NULÄGE 

3.1 OMRÅDESBESKRIVNING 

Planområdet är beläget i Alsike mellan järnvägen i väst och motorväg E4 i österut, ca 3 km från 

Knivsta (Figur 1). Det gränsar i norr mot Morängatan, i syd mot Brännkärrsskolan och i väst mot 

Källbacken. I öst gränsar området först mot blandskog som sen övergår i aktiv åkermark. 

Fastigheten Vrå 1:64 delas av Brunnbyvägen som är en av de större gatorna i Alsike, men är inte 
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en huvudled. Vägen kantas av gång- och cykelbana. Utredningsområdet benämns som Yta 1-3 

och ligger samtliga inom fastigheten Vrå 1:64. Bilder från platsbesök 2018-09-04 finns i Bilaga 

1. 

 

  

Figur 1. Översiktbild över utredningsområdet. Utredningsområdet är numrerat 1-3. ©Lantmäteriet 

Knivsta kommun har en grönstrukturplan (Knivsta kommun, 2016) där det i närområdet finns 

både påtagligt skyddsvärde samt visst skyddsvärde i klassningskarta (Figur 2). En separat 

naturvärdesinventering är genomförd för området. 

 

Grönstrukturplanen pekar ut en korridor i höjd med Trunsta träsk i öst-västlig riktning som ska 

bevaras. Korridoren ligger inte i närheten av planområdet. Vanligen sparas små enklaver av skog 

inne i nybyggda områden och mellan områden. Det kommer att sparas skogspartier även i detta 

planområde. 

  

Figur 2. Klassningskarta för skyddade områden. Utredningsområdet är ungefärligt markerat. Källa: Knivsta 
kommun, 2016 

Enligt SGUs jordartskarta (2017) över området är de dominerande jordarterna i närområdet 

sandig morän, glacial samt postglacial lera (Figur 3). Tyréns utförde fältbesök på platsen 2018-

09-18 för att översiktligt kartera marken i området. Undersökning utfördes med en sticksond. På 

flera ställen finns berg i dagen och runt om dessa är moränen tunn och osammanhängande. Lera 

återfinns mest i sänkor med en uppmätt tjocklek mellan 0,2-0,5 meter. Under leran återfinns 

morän och sedan berg i de undersökta punkterna. 

 

Yta 1 
 

Yta 2 
 

Yta 3 
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Bedömt utifrån dessa förutsättningar kan infiltration av dagvatten vara svårt att få till i 

planområdet. Det är troligt att marken inte kan ta hand om dagvattnet vid större regn utan att 

avrinning sker oftast på markytan och leds genom höjdsättning till föreslagen 

dagvattenhantering inom de tre bebyggelseytorna.  

 

Ingen åkermark tas i anspråk inom utredningsområdet. Inga grundvattenförekomster har 

noterats. Utifrån jordarterna bedöms det inte finnas några in- eller utströmningsområden för 

grundvatten. Det finns inga uttalade markavvattnings- eller dikesföretag i närheten. 

 

  

Figur 3. Jordartskarta över närområdet av det markerade utredningsområdet. ©SGU 

3.2 LÅGPUNKTER OCH AVRINNING 

Den planerade bebyggelsen är tänkt att placeras i relativt flacka områden. Vissa bergsknallar och 

platåer sticker upp ca 8 meter enligt höjdkurvorna. Platån i norra delen av fastigheten övergår i 

en dal vilket syns med rinnpilarna i Figur 4. Berget höjer sig sedan igen. Naturliga vattendelare 

finns inom fastigheten i form av avskärande dal som bidrar till att vatten på och under mark leds 

åt olika håll. 

 

Ytavrinningen i området sker från norr mot söder och västerut. I närområdet finns några mindre 

vägdiken, bland annat ett grunt dike leds utmed gång- och cykelväg parallellt med Brunnbyvägen 

som delar området mellan Yta 2 och 3 (Bilaga 1). Viss infiltration sker i områdets 

vegetationsklädda områden med ris, gräs och mossa men avrinning sker även mot 

Brunnbyvägen och Morängatan där dagvattnet leds ner i rännstensbrunnar. Dagvattensystemetet 

avleder mot nordväst utmed Brunnbyvägen med utlopp i en kommunal dagvattendamm som i 

sin tur avleder vattnet till recipienten Pinglaström. Denna kommunala damm ligger vid 

Lustigkulla, markerat Figur 5. 

 

En lågpunktskartering har gjorts i programmet ArcGIS med Bluespot som visas i Figur 4. 

Lågpunkter som är djupare än 0,2 m visas i figuren. Djupare lågpunkter upp till 0,4 m kan finnas 

vid Dammgatan. Det är osäkert hur nybyggda fastigheter i området påverkar lågpunkternas 

lokalisering och egentliga djup. En park med en rund dagvattendamm är en naturlig lågpunkt. 

Dessa osäkerheter påverkar inte bedömningen av sekundära rinnvägar eller 

översvämningsrisker. 

 

För planområdet finns en mindre sänka i Yta 3 i korsningen Brunnbyvägen – Stenbrottsgatan. 

Sänkan utgörs av ett dike som tros vara dåligt dränerat i nuläget. Med en god dränering runt 

fastigheten försvinner de eventuella problemen. Någon negativ påverkan förväntas inte efter 

exploatering. 

 

I Figur 4 syns de troliga rinnvägarna med mörkblå pilar som indikerar åt vilket håll avrinning 

sker. Rinnvägarna har identifierats genom höjdinformation från Lantmäteriet (RH2000). Eftersom 

området i princip saknar diken och trummor bedöms rinnvägarna stämma ganska väl. Det finns 

tydliga rinnvägar utmed Brunnbyvägen västerut på grund av vägens lägre profil jämfört med 

omkringliggande mark. Morängatan ligger som högst +42,5 och sluttar ner till +36,9 vid 

korsningen av Brunnbyvägen. Stenbrottsgatan har en svag lutning mot Brunnbyvägen från +37,8 

Teckenförklaring 
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till +36,7. Själva Brunnbyvägen har höjden +37,4 mellan Yta 2 och 3, och sluttar sen mot väst 

men en konstant lutning. I höjd med Dammparken är vägens höjd +36,6. Omkringliggande mark 

ligger hela tiden strax högre än Brunnbyvägen.  

 

   

 

Figur 4. Översiktskartor med fastighetsgräns och höjdkurvor. Pilar markerar ytavrinning. ©Lantmäteriet 

3.3 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER  

Planområdet ligger inom huvudavrinningsområdet Norrström. Idag avvattnas området dels 

genom skogsområdet och dels via rännstensbrunnar som avvattnar gatorna i Alsike. Dagvattnet 

från planområdet når en nyanlagd kommunal dagvattendamm nära Lustigkulla före recipienten 

Pinglaström. 

 

Vattendraget som utgör recipient byter namn flera gånger under sin färd mot Mälaren. I 

skogsområdet Lunsen är recipienten en skogsbäck och med namnet Pinglaström som avrinner 

via Trunsta träsk mot Knivsta tätort (Figur 5). Där byter den namn till Knivstaån och mynnar först 

i Lövstaån sen i Garnsviken, Mälaren. Söder om Trunsta träsk är ån till stora delar uträtad och 

liknar mest ett brett dike där den rinner mellan åkrarna. Trunsta träsk har en liten ytvattenspegel 

där en ökad volym av dagvatten kan vara positivt för att träsket ska återgå till sjö, som det en 

gång var (Knivsta kommun, 2012). Det är viktigt att det är ett renat dagvatten som når dit.  

 

För varje detaljplan är det ett krav att hantera dagvatten så att tillskottet av näringsämnen och 

föroreningar, som kan påverka den ekologiska eller kemiska statusen, inte ökar i sjöar och 

vattendrag jämfört med situationen före exploatering (Knivsta kommun, 2017b). Syftet med EU:s 

Vattendirektiv (2000) är att inga vattenförekomster försämras, vilket i vägledande domslut har 

tolkats som att inga förändringar får göras som leder till att en kvalitetsfaktor för en 

vattenförekomst nedklassas, eller äventyrar att miljökvalitetsnormerna uppnås (Weserdomen, 

2016). Om klassningen är ’dålig’ får den inte försämras alls.  

 

Vattendraget Pinglaström ingår i Knivstaån och är klassat som preliminära vattenförekomst för 

innevarande förvaltningscykel, 2016-2021 (VISS, 2018). Knivsta ån har från sommaren 2019 

beslutad status men saknar miljökvalitetsnormer. Den nedströms liggande Lövstaån är bedömd 

som vattenförekomst och innehar både status och miljökvalitetsnormer (MKN). Knivstaån tas 

Noterad lågpunkt 
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ändå med i bedömningen för reningsbehovet av dagvatten från utredningsområdet. Statusen är 

en övergripande bedömning av hur vattnet mår. Miljökvalitetsnorm är bestämmelser om kraven 

på kvaliteten i vattnet. 

 

   

Figur 5. Recipienten för utredningsområdets dagvatten är Pinglaström. Utredningsområdet är markerat 
och avrinning från Vrå 1:64, streckat i blått väster ut. Källa: VISS, Vatteninformationssystem Sverige  

Miljöproblem för Recipient av planområdets dagvatten enligt Länsstyrelsernas karttjänst VISS är 

övergödning, miljögifter och morfologiska förändringar.  

 

Miljökvalitetsnormernas krav är att god ekologisk status uppnås till 2021 samt att god kemisk 

ytvattenstatus uppnås med undantag i form av mindre stränga krav för bromerade difenyleter 

och kvicksilver samt kvicksilverföreningar.  

 

I Pinglaström och Knivstaån har en kväve-fosforkvot beräknats som visar att fosfor styr 

övergödningssymptomen i vattendraget (Knivsta kommun, 2018). Kväveunderskottet/ 

överskottet är måttligt. Det innebär att fosfor är det ämne som styr övergödningseffekten, vilket 

är det vanliga i inlandsvatten. 

 

Tabell 1. Sammanfattning av miljökvalitetsnorm och status för recipient för planområdets dagvatten. 

Knivstaån/Pinglaström 

SE662938-160925 

Ekologisk Kemisk 

Preliminär vattenförekomst Påverkad av reningsverk, 

jordbruk, enskilda avlopp och 

morfologiska förändringar 

Påverkad av urban 

markanvändning och atmosfärisk 

deposition 

Statusklassning Måttlig Uppnå ej god 

Knivsta ån 

SE662439-656579 

  

Preliminär vattenförekomst Påverkad av reningsverk, 

jordbruk, enskilda avlopp och 

morfologiska förändringar 

Påverkad av urban 

markanvändning och atmosfärisk 

deposition 

Statusklassning Dålig 

 

Främsta orsak är fosfor 

Uppnår ej god 

 

Främsta orsak är arsenik och 

uran 

Lövstaån 

SE662018-161144 

Ekologisk Kemisk 

Miljökvalitetsnorm God ekologisk status 2021 God kemisk ytvattenstatus 

Statusklassning Måttlig 

 

Främsta orsak är övergödning, 

miljögifter, morfologiska 

förändringar 

Uppnår ej god 

 

Undantag, mindre strängare krav 

på bromerade difenyler och 

kvicksilver/ -föreningar 

Pinglaström 

Knivsta ån 

Lövstaån 

Mälaren 

Pinglaström 

Dagvatten-

damm 
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4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt dagvatten. Dagvatten för gata, med 

ett antal gallerbrunnar finns i nuläget på Morängatan. Två serviser för dricksvatten, spillvatten 

och fastighetsdagvatten finns på Morängatan och Stenbrottsgatan. Ledningsritning från 

Roslagsvatten finns i Bilaga 2. En till servis behövs troligen på Morängatan för Yta 1. 

 

Bebyggelseytorna benämnda som Yta 1-3 bedöms ha något olika förutsättningar för lokala 

dagvattenlösningar (Figur 6). Yta 1 i norr, i tidigt stadie planerad för radhus, har mer berg runt 

sig än övriga ytor. Yta 2 är planerad med flerfamiljshus, här är jordarten mer sandig morän 

enligt SGU. Jordtäcket är osammanhängande och i några svackor återfinns lera också här. 

Området söder om Brunnbyvägen, Yta 3, planeras för radhus. Även här är området blockigt med 

sammanhängande jordtäcke och siltig lera i grunda svackor. Underjordiska parkeringsgarage 

planeras under Yta 2. 

 

Den allmänna platsmarken som utgörs av naturmark, söder om Yta 3 och norr om Yta 1, 

planläggs men har ingen förändrad markanvändning efter planens genomförande. Ett antal 

vägar utgör också allmän platsmark.  

 

Figur 6. Ovan: Planområdet med exploatering i Yta 1-3, vägar samt allmän platsmark med sparade 
skogsområden. Källa: TB-gruppen Bostad AB. Nedan: Bild ur Kvalitets- och gestaltningsprogram, Tyréns 
2020-02-27. 

4.1 AVRINNINGSBERÄKNING 

Beräkningar har genomförts enligt rationella metoden och Dahlströms ekvation (Svenskt Vatten, 

2004) och med nederbördsdata från Svenskt Vatten (2011a). Antaganden har gjorts utifrån 

exploateringsskiss daterad 2020-02-24 vad gäller markanvändning, beräknad area, 

avrinningskoefficienter och reducerad area, gräns för detaljplanen samt riktlinjer från Svenskt 

Vatten (2016, 2011b).  

 

I checklista från Roslagsvatten (2019) anges att beräkning av flöde före och efter exploatering 

för planerad tätortsbebyggelse ska redovisa flöden för 5-, 20- och 100-års regn. Planområdet 

definieras som gles bostadsbebyggelse enligt P110 vilket innebär att VA-huvudmannen ansvarar 

för dimensionering av nya dagvattensystem vid återkomsttid på 2 år för fylld ledning och 10 år 

för trycklinje i markyta (Svenskt Vatten, 2016). 

 

Yta 1 
Yta 3 Yta 2 

Allmän platsmark 

naturmark 

Allmän platsmark 

naturmark 

Utpekade träd som ska sparas nära exploatering 
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Klimatfaktor 1,25 har använts för att ta hänsyn till framtida klimat, efter exploatering, för ökad 

avrinning. Den sammanvägda avrinningskoefficienten (snitt φ) samt ytstorleken baseras på 

kartmaterial och platsbesök. 

 

Vid beräkning av dimensionerande regn utgår man från rinnsträckan på fastigheten och den 

bedömda hastigheten. Den dimensionerande rinnsträckan blir genom Yta 1 och 2 ner mot 

Brunnbyvägen. Sträckan motsvarar ett regn 40 minuters varaktighet (Tabell 2).  

 

Följande avrinningskoefficienter har använts: 

Skogsmark  0,1 

Radhusområde 0,35 

Flerfamiljshusområde 0,35 

Väg  0,8 

 

Avrinningskoefficienterna är valda utifrån StormTac som också anger föroreningshalt för 

bebyggelsetyperna som redovisas i rapporten. Avrinningen är satt något lägre än vad P110 

anger för småhusbebyggelse. Bedömning är gjord utifrån exploateringsskissens bebyggelsegrad 

för Yta 1-3, se Figur 6. Allmän platsmark för naturmark som inte exploateras har inte tagits med 

i beräkning för fördröjning eller rening av planområdets dagvatten. Avrinning från dessa 

områden leds inte mot ytor som ska exploateras och hårdgöras. 

 

Tabell 2. Avrinningsberäkning för Yta 1-3 samt vägar. Dimensionerande regn är beräknat på 40 minuters 

varaktighet på grund av fastighetens storlek.  

Markanvändning Area 

(ha) 

Snitt φ Klimat-

faktor 

Avrinning 

2-årsregn 

(l/s) 

Avrinning 

5-årsregn 

(l/s) 

Avrinning 

10-års 

regn (l/s) 

Avrinning 

20-års 

regn (l/s) 

Avrinning 

100-års 

regn (l/s) 

Nuläget  2,36 0,3 1,0 40 55 70 85 145 

Efter 

exploatering 

2,36 0,5 1,25 80 110 135 170 290 

 

Efter exploatering har förslag på bebyggelseområde synliggjorts genom att redovisas separerat i 

Tabell 3. Den dimensionerande avrinningen efter exploatering har därför räknats med 10 

minuters regn för att kunna dimensionera varje bebyggelseyta för sig. 

 

För samtliga ytor som avses bli exploaterade bedöms en ökad avrinning av dagvatten ske. Dels 

på grund av ökad hårdgörande av ytan så som hustak, uppfarter och områdesvägar, men även 

den tillagda klimatfaktorn påverkar detta. De beräknade vägarna är de samma som finns i 

nuläget, inga nya vägar tillkommer. 

 

Tabell 3. Avrinning från områdena efter exploatering med klimatfaktor 1,25. Dimensionerande regn är 
beräknat på 10 minuters varaktighet. 

Exploatering Area 

(m
2

) 

Snitt φ Avrinning 

2-års regn 

(l/s) 

Avrinning 

5-års regn 

(l/s) 

Avrinning 

10-års regn 

(l/s) 

Avrinning 

20-års regn 

(l/s) 

Avrinning 

100-års 

regn (l/s) 

Yta 1 5600 0,35 30 45 55 70 120 

Yta 2 7700 0,35 45 60 80 100 165 

Yta 3 3350 0,35 20 30 30 40 70 

Vägar 6940 0,80 95 125 160 200 340 

Summa 23480 0,48 190 260 325 410 695 

4.2 FÖRORENINGAR I DAGVATTEN 

Genom exploatering av naturmark, i detta fall skogsmark, är det naturligt att vissa ämnen ökar i 

halt och mängd. För beräkning av föroreningssituationen före och efter exploatering har 

StormTac använts. Beräkningarna ska ses som en uppskattning. Markanvändningstyper som 

använts är väg som trafikeras av upp till 2000 fordon per dygn (ÅDT) samt radhusområde för Yta 

1 och 3 och flerfamiljsområde för Yta 2 efter exploatering. Detta bedöms enligt StormTac ge en 

mer säker föroreningsberäkning än att dela upp i mer detaljerad markanvändning. Det finns mer 

tillförlitliga data för denna grövre indelning i markanvändning.  
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Föroreningsnivån efter exploatering jämförs med de ytor som kommer att bebyggas samt de 

existerande vägarna. I Tabell 4 jämförs halten av de standardämnen som används för dagvatten i 

StormTac. Av dessa överstigs halt efter exploatering jämfört med före exploatering av samtliga 

utom tre ämnen. De som sticker ut med höga halter är fosfor, bly och zink. Att tungmetaller 

ökar är att räkna med vid urbanisering. 

 

När mängder i det beräknade dagvattnet jämförs i Tabell 5 syns samma ämnen överstiga mängd 

före exploatering, bortsett från krom. Här fortsätter fosfor och zink att sticka ut med höga 

värden. Men att ökningen av mängden bly inte motsvara ökning som syns i halt i Tabell 4. 

 

Tabell 4. Schablonmässig föroreningshalt enligt StormTac web v.20.1.1. Markerade värden* anges som 
osäkra mätvärden i StormTacs databas. 

Ämne 
Nuläge, före exploatering Efter exploatering, före rening 

(µg/l) (µg/l) 

Fosfor P  88 180 

Kväve N 1300 1400 

Bly Pb 3,1 7,7 

Koppar Cu  15 18 

Zink Zn  16 61 

Kadmium Cd  0,2 0,4 

Krom Cr  5 5,5 

Nickel Ni 4,5* 6,1 

Kvicksilver Hg 0,05 0,03 

Suspenderad substans SS 48 000 43 000 

Oljeindex Olja 480 260 

Bens(a)pyren BaP 0,008* 0,03 

Arsenik As 2,1* 3,2 

 

Tabell 5. Schablonmässig föroreningsmängd enligt StormTac v.20.1.1. Markerade värden* anges som 
osäkra mätvärden i StormTacs databas. 

Ämne 

  

Nuläge, före exploatering Efter exploatering, före rening 

(kg/år) (kg/år) 

Fosfor P  0,6 1,1 

Kväve N 8,3 8,5 

Bly Pb 0,02 0,05 

Koppar Cu  0,09 0,1 

Zink Zn  0,1 0,4 

Kadmium Cd  0,001 0,002 

Krom Cr  0,03 0,03 

Nickel Ni 0,03* 0,04 

Kvicksilver Hg <0,001 <0,001 

Suspenderad substans SS 310 260 

Oljeindex Olja 3,1 1,6 

Bens(a)pyren BaP <0,001* <0,001 

Arsenik As 0,01* 0,02 

4.3 100-ÅRSREGN  

Ett 100-årsregn sker i genomsnitt en gång på 100 år vilket innebär att sannolikheten är 1 % varje 

enskilt år. Risken ökar på grund av att risken ackumuleras. På 100 år blir den ackumulerade 

risken är 63 % att 100-årsregnet inträffar. Ett 100-årsregn skulle över planområdet innebära ca 

290 mm nederbörd (Tabell 2). 

 

Vid kraftig nederbörd, eller vid händelse av långvariga regn så att marken mättad, medför att 

dagvattnet till största del avrinner på markytan när det inte längre kan eller hinner infiltrera de 
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volymer som regnat. Vid dessa händelser kan ytor inom och utanför planområdet påverka 

varandra negativt. Höjdmässigt avrinner Yta 1 mot Yta 2. Höjdsättningen av utredningsområdet 

bör planeras för att klara hanteringen av sekundära avrinningsvägar, när mycket dagvatten 

avrinner på markytan. Detta kan uppnås genom marken runt planerade byggnader höjdsätts så 

att inga stängda områden skapas, områden där vatten inte kan rinna bort ytledes. Mer om detta 

beskrivs i kapitel 5.1. 

 

Det är bedömt att delar av Brunnbyvägen utgör en så kallad sekundär avrinningsväg. Vägen 

ligger höjdmässigt lägre än både Vrå 1:64 och redan exploaterade områdena och har en lutning 

västerut. Vid skyfall är det sannolikt att alla de högre liggande områdenas dagvatten ytledes 

rinner mot vägen.  

 

Parken mellan Dammgatan och Morängatan utgör också en lågpunkt där vatten kan komma att 

ställa sig men att det utgör låg risk för negativ påverkan på omkringliggande byggnationer. 

5 PRINCIPFÖRSLAG DAGVATTENHANTERING 

5.1 HÖJDSÄTTNING 

Bedömt utifrån höjder i området och hur vägarna kan bli vid extrema skyfall är det mest troligt 

att korsningen Morängatan - Brunbyvägen kan bli påverkad av detta. Fastigheter utmed detta 

stråk i Yta 3 rekommenderas därmed att färdig golvhöjd ligger på ca 0,3 m över gatunivå. I 

rekommendation från Roslagsvatten bör marklutning från huset vara 15 cm på 3 m. 

 

Utjämning av visa markytor kommer ske i byggskedet för exploateringen, till exempel den något 

låga delen ut mot Brunnbyvägen i Yta 3 som kommer jämnas ut och få en plan yta med god 

dränering. Inga andra betydande lågpunkter har identifierats som kan ge negativ inverkan i 

planområdet.  

 

De tre exploateringsytorna, Yta 1-3, föreslås att avvattnas både ytligt på mark och i något fall 

med direkt avledning av takvatten till fördröjningsanläggning inom planområdet. 

Bebyggelseytorna bedöms kunna uppnå självfall i ledning mot förbindelsepunkter till det 

allmänna ledningsnätet. Genom gestaltningsförslag med byggnation utmed Morängatan kan 

öppna ytor förhindras att avrinna direkt ut mot Morängatan som ligger i lutning mot 

Brunnbyvägen. Det bedöms därför inte finnas något ökad risk för översvämning mot 

exploatering i Yta 3 på grund av avrinning på Morängatan över mot Stenbrottsgatan. 

 

För att skapa goda avrinningsvägar vid kraftigare skyfall föreslås att områdesvägar ligger lägre 

än omgivande mark. På så sätt förhindras att avrinning från ett område leds direkt till nästa. 

Gång- och cykelvägen leds mot parkering utmed Skogsgläntevägen som lutar söder ut mot 

Brunnbyvägen.  

 

Enligt Länsstyrelserna (2015) rekommenderas lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid 

Mälaren på +2,7 (RH2000) för ny sammanhållen bebyggelse. Enligt höjddata från Lantmäteriet 

ligger Vrå 1:64 som lägst på +36,7. Det finns därmed ingen risk att Mälarens vattennivå kan 

påverka hus- eller källarbyggnation i utredningsområdet. 

5.2 HANTERING AV DRÄNVATTEN 

Husgrundsdräneringar som anläggs i området kommer att anslutas till allmän dagvattenledning. 

Dräneringsledningar runt husgrunderna föreslås avledas mot lågstråk för att minska behov av 

pumpning. Detta kan göras antingen separat för respektive byggnad med enskilda ledningar 

alternativt anläggs en gemensam tät dräneringsvattenledning som samlar upp dräneringsvatten 

inom området och ansluts mot servis.  

5.3 BEHOV AV FÖRDRÖJNING 

Enligt Knivsta kommun ska fördröjning och rening ske av 20 mm dagvatten räknat över 

fastighetens reducerade area. Efter det kan den kommande bebyggelsens dagvatten anslutas till 

det kommunala dagvattennätet. Hur mycket fördröjning som skulle krävas per yta redovisas i 
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Tabell 6. Den reducerade arean tas fram genom multiplicering av arean och 

avrinningskoefficienten (φ). I beräkningen bedöms viss mängd vatten infiltrera eller avdunsta, 

men med avvägning att utredningsområdet består av lerhaltiga jordar och berg. 

 

Tabell 6. Beräknad erforderlig magasinsvolym per yta vid fördröjning av 20 mm nederbörd.  

Exploatering Area (m
2

) Reducerad area 

(m
2

) 

Fördröjningsvolym 

(m
3

) 

Yta 1 5600 1960 38 

Yta 2 7700 2700 53  

Yta 3 3350 1170 23 

Morängatan 2600 2980 42 

Skogsgläntevägen 1350 1080 22 

5.4 RENINGSPRINCIP AV DAGVATTEN 

Dagvatten från de tre ytorna som exploateras föreslås renas mekaniskt och biologiskt genom till 

exempel sedimentering i sandfångsbrunnar och fördröjningsmagasin samt genom infiltration i 

marklager i gräsmattor, makadamdiken och regnväxtbäddar. Förslag på dagvattenlösningar 

beskrivs nedan, i Figur 7 samt visas med bildexempel i Bilaga 4. 

 

 

Figur 7. Principskiss av reningsanläggningar och förslag på lokalisering. Föreslagna anläggningar är 

skalenligt ritade. Källa: TB-gruppen Bostad AB 

Ansvarsgränser gällande ägandeskap och skötsel av föreslagna dagvattenlösningar bör vara att 

respektive fastighetsägare ansvarar för anläggningar inom Yta 1-3. De föreslagna 

regnväxtbäddarna för gator hanterar vägdagvatten och bör ägas av kommunala väghållaren. 

Eventuellt kan skötsel där avtalas med kommunala parkförvaltarna. VA-huvudmannen ansvar 

startar vid servisernas förbindelsepunkt, men har inget juridiskt ansvar på privat mark.   

 

YTA 1 

Dagvattnet i detta föreslagna radhusområde föreslås avrinna på markytan mot slingrande 

kvartergator som förbinder grupper av radhus och parhus. Utmed denna gata föreslås ett ca 0,4 

m djupt makadamdike sträcka sig. Makadamdiket kan antingen ha en synlig makadamsträng i 

markytan eller vara gräsbeklätt med en lätt svacka. Dikets djup beror på det naturliga jorddjupet 

i området. Om diket anläggs som ca 150 m långt med dräneringsledning 0,15 m från botten 

bedöms diket kunna fördröja ca 40 m
3

 dagvatten som avleds mot anslutningspunkt för allmänt 

dagvatten. Volymen motsvarar kommunens krav på rening av 20 mm nederbörd. Om 

utkastare från stuprör inte önskas i området kan takvatten ledas ner i en separat 

fördröjning uppbyggd med makadam, kassett- eller rörmagasin. Om avledning från grusade 

parkeringar sker direkt till ett fördröjningsmagasin kan en oljeavskiljande anläggning behöva 

tillsättas. Men om avrinning istället sker mot makadamdike bör inte oljeavskiljning behövas för 

detta dagvatten.  

 

Ekosystemtjänster nyttjas i form av viss infiltration i gräs/markyta samt makadamdiket som 

också ger en vattenrening. 

Yta 3 Yta 2 Yta 1 
Teckenförklaring 

               

     Fördröjningsmagasin 

 

Regnväxtbädd i 

förgårdsmark 

 

Regnväxtbädd för 

vägdagvatten 

 

      Makadamdiken 

 

      Svackdike 

 

       

 

Morängatan 
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YTA 2 

Yta 2 är planerat för flerfamiljshus med ett större underjordiskt garage. En innergård kan skapas 

mellan byggnaderna och utformas utifrån behovet för de som kommer att bo där. För att hantera 

dagvattnet föreslås att både tak- och markvatten avleds till regnväxtbäddar. Minsta totala 

ytbehovet för regnväxtbäddar är ca 200 m
2

 som kan delas upp i mindre ytor och läggas i 

förgårdsmark. Regnväxtbäddarna föreslås vara uppbyggda med 0,4 m växtjord och ca 0,35 m 

makadam. Ska träd planteras i regnväxtbäddarna behöver substratdjup ökas samt skelettjord 

läggas till. Fördröjningsvolymen i regnväxtbäddarna bedöms till ca 40 m
3

.  

 

För att nå upp den kravsatta fördröjningen på 54 m
2

 utifrån rening kan antingen ytterligare 

regnväxtbäddar anläggas eller så anläggs ett underjordiskt magasin i hörnet av Yta 2 ut mot 

Morängatan där anslutningsservis finns. Magasinet ska då dimensioneras utefter hur mycket 

ytterligare fördröjning som krävs från området när regnväxtbäddarnas fördröjningsvolym 

subtraherats. Magasinet föreslås förläggas som rörmagasin.  

 

Ekosystemtjänster skapas i form av biologisk mångfald och gröna estetiska miljöer med 

möjlighet till pollinering samt vattenrening. Att välja inhemska växter i gårdsplantering som är 

torktåliga samt fleråriga örter och halvgräs med lång blomningstid eller växter som avlöser 

varandra i blomningstid för att gynna pollinerare. Växterna hjälper också till att behålla 

strukturen och den hydrauliska konduktiviteten i jorden, eftersom rotsystemen bildar kanaler 

som vattnet lättare kan infiltrera igenom. 

 

YTA 3 

I Yta 3 planeras radhus byggas. Här föreslås att takvatten, som bedöms som relativt rent, leds 

via stuprör direkt till ett fördröjande magasin. Det dagvatten som avrinner på marken föreslås 

att ledas med hjälp av marklutning mot ett svackdike i bortre änden av tomterna. Svackdiket kan 

både infiltrera och för en tid magasinera dagvatten där kupolbrunnar avvattna diket om 

vattennivån skulle bli för hög. Kupolen fungerar som ett översvämningsskydd. Svackdiket har en 

liknande konstruktion som ett makadamdike men är mer påtagligt skålat, släntlutning på 1:4 

eller 1:5, för att samla dagvatten från omkringliggande markyta. Beroende på utformning kan 

svackdiket ha en fördröjande funktion. Rening sker genom infiltration i dikets uppbyggda botten 

av makadam.  

 

Där det planeras parkeringsytor kan dagvatten avledas till uppsamlande makadamdike i svacka 

innan det leds bort. Om dagvattnet istället leds direkt mot fördröjningsmagasin kan en 

oljeavskiljande anläggning tillsättas i ledning mot magasin. Yta 3 ska fördröja minst 23 m
3

 

dagvatten och föreslås ske i rörmagasin eller kassetter. I beräkningar har ett enda magasin 

beräknats för hela ytan, dit vatten från tak, baksida och parkering leds. 

 

Ekosystemtjänster nyttjas i form av viss infiltration i gräs/markyta samt i svackdike som också 

ger en vattenrening. 

 

VÄGAR 

Utmed Morängatan och Skogsgläntevägen föreslås regnväxtbäddar med trädplantering. För att 

få bästa rening av vägdagvattnet bör vägarna skevas mot inlopp till regnväxtbäddarna. För 

Moränvägen föreslås en yta på ca 480 m
2 

för regnväxtbäddar mellan gång- och cykelväg och 

bilväg. Denna yta beräknas kunna fördröja 42 m
3

 dagvatten. Utmed Skogsgläntevägen föreslås 

en yta på ca 170 m
2

 även den mellan gång- och cykelväg och bilväg, en yta som kan fördröja 22 

m
3

. För att träden ska få en god etablering rekommenderat att det finns minst 15 m
2

 yta per 

träd. Dessa anläggningar föreslås ägas och driftas av Knivsta kommun eftersom de tar hand om 

dagvatten från kommunal väg. 

 

Med en uppbyggnad av regnväxtbäddarna med 0,6 m växtjord och skelettjord på 0,4 m bedöms 

vägarnas dagvatten kunna renas och fördröjas i anläggningarna före anslutning till allmän 

dagvattenledning med god marginal. De tilltagna ytorna bottnar i reningskravet för 

exploateringen. Med en fördröjning av 20 mm nederbörd för vägarna skulle det resultera i 

fördröjning av 42 m
3

 på Morängatan respektive 22 m
3

 för Skogsgläntevägen.  
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Ekosystemtjänster skapas i form av biologisk mångfald och gröna estetiska miljöer med 

möjlighet till pollinering samt vattenrening. Det är viktigt att välja växter i vägarnas 

regnväxtbäddar som är torktåliga och salttåliga, om vägarna i området saltas på vintern. Med 

tåliga grässorter som undervegetation och träd med ovala trädkronor 

 

I Tabell 7 och 8 visas den schablonmässiga reningsnivå som uppnås utifrån reningsprinciper 

föreslagna ovan för Yta 1-3. Vid jämförelse mellan halt före och efter exploatering med rening av 

dagvattnet minskar samtliga utsläpp. Det samma gäller för beräknade föroreningsmängder före 

och efter exploatering. Det innebär att icke-försämringskravet på recipient uppnås och ingen 

försämring förväntas av miljökvalitetsnorm eller status. Eventuellt kan en förbättring av vattnet 

ske.  

 

Bakomliggande beräkningar med varje yta redovisad för sig finns i Bilaga 3.  

 

Tabell 7. Avskilda föroreningshalter efter rening av dagvatten jämfört med schablonhalter före rening. 
Halter som överskrider icke-försämringskravet är markerade i rött. 

Ämne 

Nuläge, före 

exploatering 

Efter exploatering, 

före rening 

Efter exploatering, 

efter rening 

Reningsgrad efter 

exploatering och 

rening  

(µg/l) (µg/l) (µg/l) (%) 

Fosfor P  88 180 58 68 

Kväve N 1300* 1400 700 50 

Bly Pb 3,1* 7,7 1,2 84 

Koppar Cu  15* 18 6,8 62 

Zink Zn  16* 61* 8,4 86 

Kadmium Cd  0,2 0,4 0,1 75 

Krom Cr  5 5,5 2,7 51 

Nickel Ni 4,5* 6,1* 2,3 62 

Kvicksilver Hg 0,05 0,03* 0,02 33 

Suspenderad 

substans 
SS 48 000 43 000 18 000 58 

Oljeindex Olja 480* 260* 190 27 

Bens(a)pyren BaP 0,008* 0,03* 0,006 80 

Arsenik As 2,1* 3,2 0,9 72 

*Markerade värden anges som osäkra mätvärden i StormTacs databas. 

 

Tabell 8.Avskilda föroreningsmängder efter rening av dagvatten jämfört med schablonmängder före 
rening. Mängder som överskrider icke-försämringskravet är markerade i rött. 

Ämne 

  

Nuläge, före 

exploatering 

Efter exploatering, 

före rening 

Efter exploatering, 

efter rening 

Reningsgrad efter 

exploatering och 

rening 

(kg/år) (kg/år) (kg/år) (%) 

Fosfor P  0,6 1,1 0,5 55 

Kväve N 8,3* 8,5 6,2 27 

Bly Pb 0,02* 0,05 0,01 80 

Koppar Cu  0,09* 0,1 0,06 40 

Zink Zn  0,1* 0,4* 0,07 83 

Kadmium Cd  0,001 0,002 <0,001 - 

Krom Cr  0,03 0,03 0,02 33 

Nickel Ni 0,03* 0,04* 0,02 50 

Kvicksilver Hg <0,001 <0,001* <0,001 - 

Suspenderad 

substans 
SS 310 260 158 39 

Oljeindex Olja 3,1* 1,6* 1,6 0 

Bens(a)pyren BaP <0,001* <0,001* <0,01 - 

Arsenik As 0,01* 0,02 0,008 60 

*Markerade värden anges som osäkra mätvärden i StormTacs databas. 
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Värden markerade som osäkra enligt StormTac i Tabell 7 och 8 beror på att för få mätvärden 

finns registrerade i databas för flerfamiljshus och för skogsmark. Osäkerheterna påverkar mest 

schablonvärden för metaller. 

 

Innan dagvatten från Vrå 1:64 når recipienten Pingslaström passerar det en nyanlagd kommunal 

dagvattendamm vid Lustigkulla. Här sker en ytterligare fördröjning av dagvatten från Alsike och 

en chans till ytterligare rening. Dock är denna rening inte medräknad i denna rapport. 

6 FÖRESLAGNA PLANBESTÄMMELSER 

De planbestämmelser som väljs ska ha stöd i 4 kap. PBL måste kommunen också skilja på 

vad som är en användningsbestämmelse och vad som är en egenskapsbestämmelse. 

 

Förslag på planbestämmelse som skapar förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering 

är att förgårdsmark ska möjliggöra dagvattenhantering samt att reglera markens höjd och 

lutning med angivna plushöjder och lutningsförhållanden inom allmän platsmark som ger 

skydd för säker avvattning. Lägsta golvnivå samt möjlighet att anlägga källare får regleras för 

enskilda fastigheter.  

7 BEHOV AV YTTERLIGARE UTREDNING 

När underjordiska garage projekteras i området kan grundvattennivåer behöva undersökas i 

samband med detta. Vid undersökning i oktober 2018 uppmättes nivåer på +35.94 samt +36.01 

(Tyréns, 2018). Om stora volymer grundvatten behöver avledas kan anmälan krävas enligt 

kapitel 11 miljöbalken. 

 

Vid detaljprojektering av reningsanläggningar och fördröjning av dagvatten bör beräkningar 

göras för de jord- och stenmaterial som väljs, för att få till rätt dimensionering och fördröjning.  

 

Dimension på serviser för dagvatten är okända. Ledningar i gata är angivna med innerdiameter 

på 174 samt 276 mm i Bilaga 2. 

8 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

Med föreslagen rening och fördröjning av exploateringsytorna 1, 2 och 3 samt tillhörande vägar 

bedöms att rening och fördröjning av dagvatten uppfyller krav från Knivsta kommun och 

Roslagsvatten. I kraven anges att reningsanläggningar ska dimensioneras för 20 mm nederbörd, 

vilket i detta fall ger en total fördröjningsvolym på ca 178 m
2

 för exploateringen inom 

planområdet. 

 

Föroreningshalt och -mängd efter exploatering bedöms kunna ge positiv effekt för recipient 

Pinglaström, Knivstaån och Lövstaån gällande ekologisk och kemisk status samt 

miljökvalitetsnormer. Exploateringen bedöms inte försämra möjligheterna för dessa 

vattenförekomster att uppnå god status i framtiden uppnår god status. 

 

För att nå målen i kommunens dagvattenstrategi behöver dagvattnet tas omhand vid källan med 

hjälp av biologisk rening och fördröjning. Att nyttja vegetation för rening så mycket som möjligt 

och få en långsam avledning är positivt samtidigt som det ger upphov till samt nyttjar 

ekosystemtjänster. 

 

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i form av infiltration bedöms inte vara möjlig som 

dagvattenhantering för ytorna 1-3 på grund av nära till berg samt lerhaltig mark, bedömt utifrån 

de geotekniska förhållandena. Dagvatten fördröjs istället i anlagda tekniska renings- och 

fördröjningsanläggningar i form av makadamdike, svackdike, regnväxtbädd eller underjordiska 

magasin – beroende på vilken bebyggelseyta man tittar på.  
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Med föreslagen höjdsättning minimeras risk för översvämning inom planområdet samt påverkan 

på omkringliggande fastigheter. Höjdsättning i området ska göras så att goda marginaler 

säkerställs för att klara dagens och framtidens extrema regn. Det är viktigt att inga instängda 

partier skapas vid höjdsättning av planområdet. Höjdsättningen ska vara utförd på ett sådant 

sätt att det finns tydliga lågstråk, där vatten kan rinna undan utan att skada hus och fast 

egendom även vid extrema nederbördssituationer. Höjdsättning av Yta 1, 2 och 3 ska utföras så 

att det dagvatten som uppkommer inom planområdet leds till respektive dagvattenlösning.  

 

Anläggnings- och driftkostnader inom kvartersmark bekostas av byggherre/fastighetsägare. 

Anläggningskostnader inom allmänplats (gatumark) regleras via exploateringsavtal mellan 

kommunen och byggherre, samt via gällande VA-taxa. Driftkostnader inom gatumark bedöms i 

stort motsvara befintliga drift- och underhållskostnader för nuvarande gatumark. Asfaltytor inom 

befintlig gatumark minskas jämfört med befintligt planlagd gatumark, vilket på sikt leder till 

lägre underhållskostnader, samtidigt tillkommer nya grönytor som ökar skötselbehovet något. 

Planteringar i gatumark ska utformas för god rening/fördröjning av dagvatten och för att stödja 

ekosystemtjänster, samt för låga skötselkostnader. 
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BILAGA 1 

Samtliga foton är tagna av Tyréns AB vid platsbesök september 2018.  

 

  

Bild 1 och 2. Övergångsställe mellan Yta 2 och 3 på Brunnbyvägen som delar fastigheten Vrå 

1:64 i två delar. Foto taget norrut. 

 

  

Bild 3. Mindre dike vid cykelvägen från bild 1 och 2 utemed Brunnbyvägen. Foto taget österut. 

Bild 4. Bilparkering sker idag utmed Morängatan, norrut. Här i höjd med Yta 2, planerad för 

flerfamiljshus. 

 

  

Bild 5. Foto taget söderut på samma parkeringsyta som bild 4. Tydlig lutning kan ses. 

Bild 6. Foto taget österut in i skogen där bergsklack är synlig och delvis bortbruten i tidigare 

markarbeten. 
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Bild 7. Foto västerut över den park som rymmer ett underjordiskt magasin samt en damm med 

öppen vattenyta vid Dammgatan. 

Bild 8. Foto söder ut från korsningen i bild 1 och 2 mot hörnet på Stenbrottsgatan med 

eventuellt fuktigare mark där vass växer. Planerad för Yta 3. 

 

  

Bild 9 och 10. Typiska bilder inifrån det smala skogsområdet som fastigheten Vrå 1:64 utgör. 

Delvis plana områden och delvis höjder på uppemot 8 meter.  
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BILAGA 2 

 

VA-ledningar väster om Vrå 1:64 från Roslagsvatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Servis dagvatten  
Okänd dim. 

Magasin för 
dagvatten 
öster ifrån, 
bl.a. skolan. 

Servis dagvatten  
Okänd dim. 

Dagvatten dim.  
200/174 mm 

Dagvatten dim.  
315/276 mm 

Endast 
vattenspegel 
i dammen. 
Ingen 
fördröjning. 
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BILAGA 3 

Beräkning av årlig förororeningsmängd (kg/år) med jämförelse mellan nuläge före exploatering och med rening efter exploatering av Yta 1-3 samt 

vägar. I kolumnen vägar ingår ytor och föroreningar från Skogsgläntevägen, Morängatan, Brunnbyvägen och Stenbrottsgatan. 

 

Ämne 

Yta 1 Yta 2 Yta 3 Vägar 

Före explo. Efter explo. 

med rening. 

Före explo. Efter explo. 

med rening. 

Före explo. Efter explo. 

med rening. 

Före explo. Efter explo. 

med rening. 

Fosfor P 0,01 0,06 0,4 0,08 0,6 0,03 0,5 0,3 

Kväve N 0,3 0,5 3,6 1,2 4,7 0,5 7,5 3,9 

Bly Pb 0,003 <0,001 0,01 0,002 0,01 <0,001 0,01 0,007 

Koppar Cu 0,004 0,006 0,03 0,009 0,04 0,003 0,08 0,04 

Zink Zn 0,01 0,01 0,09 0,01 0,09 0,01 0,07 0,04 

Kadmium Cd <0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 

Krom Cr 0,002 0,002 0,01 0,007 0,01 0,001 0,03 0,01 

Nickel Ni 0,002 0,003 0,01 0,003 0,01 0,002 0,02 0,01 

Kvicksilver Hg <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Suspenderad 

substans 
SS 13 8,7 96 17 100 7,6 270 125 

Oljeindex Olja 0,09 0,05 0,6 0,26 0,5 0,04 2,8 1,3 

Bens(a)pyren BaP <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Arsenik As 0,002 <0,001 0,008 0,002 0,01 <0,001 0,009 0,005 
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BILAGA 4 

Exempel på dagvattenlösningar som omnämns i rapporten. Foto: Tyréns AB 

 

 

 

 
Figur A. Exempel på olika sätt att arbeta med höjdsättning för att vattnet ska välja en bestämd 

avrinningsväg med versioner av svackdiken. 

         
Figur B. Exempel på utformning av makadamdike, med synlig sten eller gräsklätt. Med ett djupare 
växtsubstrat benämns lösningen som ett biofilter. 
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Figur C. Exempel på regnväxtbäddar på innergård eller ut med fasad. Växter ska väljas som klarar torka. 

  


