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Sammanfattning 

 

En detaljplan ska upprättas för Alsike Nord Etapp 2b i Knivsta kommun. 

Utredningsområdet som dagvattenutredning avser, utgör cirka 1,85 ha av 

planområdets totala 3,6 ha. Marken i utredningsområdet som idag utgörs av i 

huvudsak ett blandat grönområde, planeras bebyggas med bostäder, lokalgator 

och sporthall.  

 

I utredningsområdet finns befintlig dagvattendamm som omhändertar dagvatten 

från bostadskvarter i Alsike Nord Etapp 1, norr om utredningsområdet. Dammen 

planeras utrivas i samband med exploateringen och dagvattnet ledas om till en 

nyligen anlagd dagvattendamm inom planområdet (Damm BC). 

 

Dagvatten från framtida bebyggelse föreslås omhändertas genom rening och 

fördröjning av det första 20 mm inom utredningsområdet. Den totala 

fördröjningsvolymen beräknas till 206 m3. Dagvatten från lokalgatan på allmän 

platsmark föreslås avledas till makadamdike. På kvartersmarken, vars utformning 

inte är fastställd, föreslås avledning till makadammagasin. På grund av dåliga 

infiltrations- och perkolationsmöjligheter behöver dagvattenmagasinen dräneras 

till dagvattenledningsnätet för att säkerställa tömning. En ytlig inledning till 

makadammagasin föreslås för att möjliggöra en bättre reningseffekt samt att 

undvika djupa magasin inom området med hänsyn till höga grundvattennivåer. 

Tätning av magasin med hänsyn till risk för grundvatteninträning bör beaktas. De 

norra delarna av utredningsområdet föreslås anslutas till dagvattendamm BC 

genom en ny dagvattenledning. Anslutningen möjliggör att dagvatten från delar 

av kvartersmarken och den allmänna platsmarken renas och flödesregleras i två 

steg. För den nya dagvattenledningen till Damm BC behöver ett u-område 

upprättas i plankartan för åtkomst till allmän ledning som anläggs på 

kvartersmark. I makadamdiken längs lokalgatan som inte ansluts till damm BC 

föreslås, för optimerad rening innan avledning till Pinglaström, inblandning av 

biokol i makadamfyllnaden. Med föreslagna åtgärder fördröjs och renas dagvatten 

i enlighet med Roslagsvattens krav. 

 

Recipienten Pinglaström/Knivstaån uppnår ej god ekologisk status på grund av 

förhöjda halter av näringsämnen samt hydromorfologisk påverkan.  

Föroreningsberäkningar indikerar en ökad belastning av fosfor, nickel, krom och 

BaP. Belastningen av fosfor ökar marginellt (beräknat 10 g P/år). Naturmarken 

närmast intill Pinglaström planeras bevaras för att inte påverka morfologin 

negativt. Sammantaget bedöms inte exploateringen, med föreslagna åtgärder för 

dagvattnet, försämra möjligheterna att uppnå MKN.  

 

Höjdsättning av området föreslås planeras så att vattnet vid ett skyfall kan 

avledas ytligt via Norra Alängsvägen till Pinglaström. Sammantaget bedöms inte 

exploateringen ha en negativ påverkan på översvämningssituationen i Pinglaström 

eller nedströms bebyggelse. 
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Dagvattenutredning Alsike Nord Etapp 2b 

(PM/Rapport) 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
En detaljplan ska upprättas för Alsike Nord Etapp 2b i Knivsta kommun. Området 

som planläggs utgör en yta på cirka 3,6 ha. Marken inom planområdet är delvis 

bebyggd med idrottspark och en dagvattendamm. Sydöst om idrottsparken och 

dagvattendammen planläggs marken för ny bebyggelse varpå denna 

dagvattenutredning tas fram. Området som dagvattenutredningen avser benämns 

hädanefter som ”utredningsområdet” och området som detaljplanen omfattar, 

”planområdet”. Utredningsområdet utgör cirka 1,85 ha. 

 

1.2 Uppdragsbeskrivning 
Dagvattenutredningen ger förslag på åtgärder för fördröjning, rening och 

avledning av dagvatten utifrån givna förutsättningar. Dagvattenutredningen 

innefattar även en beskrivning av recipienten och dess miljökvalitetsnormer, 

flödes- och föroreningsberäkningar samt en värdering av planens påverkan på 

recipienten efter föreslagna åtgärder. Dagvattenutredningen ger förslag 

dagvattenåtgärder i utredningsområdet samt en analys av lågpunkter och 

rekommendationer kring planområdets höjdsättning ur ett skyfallsperspektiv. 

2. Dagvattenhantering i Knivsta kommun 

Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Knivsta kommun följer sex övergripande mål 

som sammanfattas i Knivsta kommuns dagvattenstrategi (diarienummer KS-

2017/821) enligt följande: 

 

• 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 efter 

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. 
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Detaljplanen kommer att ingå i kommunalt verksamhetsområde för vatten- och 

avlopp. VA-huvudman i Knivsta kommun är Knivstavatten AB och utförare är 

Roslagsvatten. Inom ramen för detta uppdrag har Roslagsvatten och Knivsta 

kommuns utgångspunkt varit att dagvattenanläggningar för fördröjning 

dimensioneras för 20 mm nederbörd. Denna dimensioneringsförutsättning gäller 

såväl allmän platsmark som kvartersmark. Vid ett omhändertagande av de första 

20 mm nederbörd kan ungefär 90 % av den årliga nederbörden fördröjas och 

renas (Stockholms stad, 2016). 

 

Som vägledande dokument har Knivsta kommuns och Roslagsvattens checklistor 

för dagvattenutredningar använts. 

 

• Checklista för dagvattenutredningar i detaljplaneprocessen, Roslagsvatten, 

daterad 2019-01-29  

• Checklista: dagvattenutredning för detaljplaneprogram eller detaljplan, 

Knivsta kommun, daterad 2019-04-15 

• PM Övergripande dagvattenhantering för Alsike Nord, Knivsta kommun, 

daterad 2019-12-18 

2.1 Svenskt Vatten 
Dimensionerande beräkningar utförs i enlighet med Svenskt Vattens publikation 

P110. Planområdet bedöms efter exploatering motsvara tät bostadsbebyggelse 

varför dagvattenledningsnätet ska dimensioneras för regn med återkomsttid 5 år 

för fylld ledning och 20 år för trycklinje i marknivå, båda med klimatfaktor 1,25. 

Ansättning av avrinningskoefficienter görs också i enlighet med P110.  

2.2 Vattenförekomster och miljökvalitetsnormer (MKN) 
EU:s vattendirektiv (ramdirektivet för vatten) syftar till att skydda och förbättra 

vattenkvaliteten i samtliga unionens vattenförekomster. Vattendirektivet infördes i 

svensk lagstiftning 2004 och innebär bland annat att statusen på våra 

vattenförekomster inte får försämras till följd av ny- eller ombyggnation. 

Miljökvalitetsnormer för vatten som fastställs av vattenmyndigheten, utgör 

kvalitetskrav och är ett av de verktyg som arbetet med att förvalta och förbättra 

Sveriges vatten baseras på. Recipientens möjlighet att uppfylla beslutade 

miljökvalitetsnormer (MKN) får inte försämras till följd av genomförandet av en 

detaljplan.  

2.2.1 Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Pinglaström/Knivstaån 
Recipienten Pinglaström/Knivstaån uppnår ej god ekologisk status på grund av 

förhöjda halter av näringsämnen och en hydromorfologisk påverkan på 

vattendraget. Ett underlag till ett lokalt åtgärdsprogram har tagits fram 2018 för 

recipienten med syfte att definiera åtgärder inom avrinningsområdet för att uppnå 

en god vattenstatus.  

 

Särskilda identifierade ämnen inom åtgärdsprogrammet är fosfor, arsenik och 

uran. Den totala årliga belastningen av fosfor via dagvattnet till Pinglaström har 
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beräknats till 185 kg P/år. För att uppnå en god ekologisk status i recipienten har 

en årlig reducering av 104 kg P/år beräknats vara erforderlig.  

 

För att uppnå en god ekologisk status har inom avrinningsområdet för Pinglaström 

har två åtgärder identifierats i underlaget till lokalt åtgärdsprogram; byggnation 

av en damm för rening av utbyggda områden och dess dagvatten samt införandet 

av en våtmark i anslutning till Pinglaström med en beräknad kapacitet till 

minskning av föroreningsbelastning på ca 97 kg P/år. De föreslagna åtgärderna 

ligger nedströms planområdet. Införandet av våtmarken är politiskt beslutat och 

kommunen har erhållit bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (LONA) för 

denna åtgärd och åtagit sig att genomföra den under 2020. Våtmarken är 

planerad att vara cirka 1,5 km nedströms planområdet. Det procentuella 

förbättringsbehovet för fosfor är definierat till 56 % till Pinglaström. Utöver 

åtgärder i tillrinningsområdet för dagvatten föreslås även åtgärder som riktas mot 

enskilda avlopp och näringsläckage från jordbruk för att minska belastningen av 

fosfor.   

2.3 Underlag 
Som underlag till dagvattenutredningen har, förutom tidigare utförda utredningar, 

använts: 

 

• VISS, 2020, Knivstaån Pinglaström, VISS EU_CD: SE662938-160925 

• Sveriges Geologiska Undersökning, Jordartskarta 1:25 000-1:50 000 

• Svenskt Vatten P110, 2016, Avledning av dag- drän- och spillvatten  

• Svenskt Vatten P105, 2011 Hållbar dag- och dränvattenhantering – råd 

vid planering och utformning 

• PM Geoteknik, WSP, 2020-03-06 

3. Befintliga förhållanden 

3.1 Områdesbeskrivning 
Planområdet utgörs idag av en idrottspark, två dagvattendammar samt ett 

blandat grönområde där ny bebyggelse planeras.  

 

Inom utredningsområdet utgörs markanvändningen i huvudsak av blandade 

grönområden (naturmark), en tillfällig grusplan samt grusade vägar som löper 

längs områdesgränsen. Längs med områdesgränsen i söder löper Lustigkullagatan. 

Lustigkullagatan ansluter till huvudgatan Brunnbyvägen i norr och till Norra 

Alängsvägen i söder. En dagvattendamm återfinns i den sydöstra delen av 

utredningsområdet. En översikt av utredningsområdet redovisas i Figur 1.  
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Figur 1. Översikt av utredningsområdet. Ungefärlig gräns för utredningsområdet 
är markerat med röd linje. Foto: ©Lantmäteriet ortofoto 0.16 m, hämtat via 

SCALGO Live. 

 

3.2 Geologi, geotekniska förhållanden och hydrologi 
I Figur 2 ses SGU:s jordartskarta över området. Enligt denna utgörs marken i 

plan- och utredningsområdet till största del av lera. I norr, där marken ligger 

högre belägen, återfinns berg och sandig morän. 
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Figur 2. Jordartskarta 1:25 000–1:100 000 (SGU). Utredningsområdets 
ungefärliga utbredning är markerad med svart streckad linje. 

 

Det har tagits fram ett geoteknisk projekterings PM för utredningsområdet (WSP, 

2020). Det konstateras att i undersökta punkter utgörs det översta skiktet, 0,2–

2,2 m av fyllning eller mulljord. De mäktigaste lerdjupen återfinns i de södra 

delarna av området.  

 

Det har inom utredningsområdet inte utförts några grundvattenmätningar. 

Grundvattennivån har tidigare kontrollerats genom grundvattenrör strax nordväst 

om utredningsområdet. Det kunde utläsas att grundvattendjupet varierade mellan 

0,6–1,4 m under befintlig marknivå. Grundvattennivåerna förväntas variera under 

året.  

 

Utifrån ovan bedöms möjligheterna till infiltration och perkolation från 

dagvattenmagasin till underliggande mark i området vara begränsad. Dränering 

och tömning av nya dagvattenmagasin för fördröjning och rening bör därför 

säkerställas genom att dessa ansluts till dagvattenledningsnätet. För att 

säkerställa magasinsvolymen, med hänsyn till risk för inträngande grundvatten, 

kan magasinen även behöva tätas. 

3.3 Befintlig avvattning och topografi 
Topografin i området varierar med ett kuperat parti i östra och norra delen av 

utredningsområdet och flackare mark i väst och sydväst. Högsta punkt återfinns i 

norr på cirka +33 och lägsta punkt invid utloppet till Pinglaström där marknivån är 

cirka +20.5 (RH 2000). 

 

Den befintliga avvattningen i utredningsområdet illustreras i Figur 3, här redovisas 

även befintliga VA-ledningar samt de dagvattendammar som återfinns i området.  

Marken inom utredningsområdet avvattnas idag ytligt via öppna diken till 

Pinglaström. Längs med Norra Alängsvägen finns befintliga vägdiken som via 
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trummor avleds till Pinglaström. Befintliga dagvattenledningar och 

dagvattendammar beskrivs närmare i avsnitt 3.3.1. 

 

 

Figur 3. Befintlig avvattning och VA-ledningar.  

3.3.1 Befintliga dagvattendammar 
I den sydöstra delen av utredningsområdet finns en befintlig dagvattendamm, 

damm C. Till damm C leds dagvatten från bostadsområden i Alsike Nord Etapp 1, 

norr om planområdet, via en 800-ledning (BTG) i Lustigkullagatan. Ledningen 

mynnar i ett befintligt vägdike som leder dagvatten till dammen, se Figur 3.  

 

Damm C planeras i samband med exploateringen utrivas och befintlig D 800 i 

Lustigkullagatan ledas om till en nyligen anlagd dagvattendamm, damm BC. 

Damm BC återfinns i parkområdet väster om utredningsområdesgränsen, se Figur 

4. 
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Figur 4. T.v. Befintlig dagvattendamm inom planområdet benämnd BC. T.h. 
dammutlopp till Pinglastöm.  

 

Damm BC renar och fördröjer dagvatten från bebyggelse i Alsike Nord Etapp 1 

norr om planområdet, samt idrottsparken inom aktuellt planområdet. Utloppet 

från dammen är försett med en munkbrunn för vattennivåreglering. 

Utloppsledningen mynnar i ett krossbelagt, erosionsskyddat utloppsdike varvid 

dagvatten sedan rinner vidare till Pinglaström. Vid dammens östra sida finns en 

färdigställd och proppad inloppsledning av dimension 800 BTG för anslutning av 

nya ytor. Dammen är dimensionerad för att ansluta befintlig D 800 i 

Lustigkullagatan men anslutningen har inte genomförts än. 

 

Damm BC är dimensionerad för ett 20-årsregn. Av relationshandling för 

dammarna framgår att den permanent vattenytan är a 1260 m2 och totala 

reglerytan (maxnivå vid 20-årsregn) är ca 2120 m2.  

 

Tabell 1. Vattenareor och plusnivåer (RH2000) i Damm BC 

Permanent vattenyta Total regleryta 

1260 m2 +20.40 2120 m2 +21.50 

 

Ytor inom utredningsområdet skall efter rening och fördröjning av 20 mm regn 

anslutas till Damm BC innan utsläpp till Pinglaström. Efter exploatering av 

utredningsområdet och anslutning av befintliga bostadsområden beräknas den 

totala reducerade ytan som belastar dammen uppgå till cirka 6,6 ha.  
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Tabell 2. Befintliga och planerade ytor till Damm BC 

Område Total area Reducerad area 

Befintlig bebyggelse Alsike Nord Etapp 1 10 ha 4,8 ha 

DP Alsike Nord Etapp 2b 3,4 ha 1,8 ha 

 

För dagvattendammar utgör normalt permanent vattenarea, överslagsmässigt 70–

250 m2/hared (Larm, 2011). Detta innebär att den permanenta vattenytan bör ligga 

i storleksordningen ca 465–1660 m2. Den permanenta vattenarean i damm BC är 

1260 m2, motsvarande 190 m2/hared, vilket ligger inom och i den övre delen av 

intervallet. Dammens permanenta vattenyta, som är viktig ur reningssynpunkt, 

bedöms därför vara tillräckligt stor.  

3.4 Markavvattningsföretag 
Det finns i området inga aktuella markavvattningsföretag. Torrläggningsföretaget 

Ekeby-Trunsta låg tidigare nedströms planområdet, men det upphävdes 2007 i 

samband med att Trunsta träsk restaurerades (Dom M 3231-07).  

3.5 Recipienten och dess statusklassning 
Utredningsområdet avvattnas till Knivstaån/Pinglaström som rinner vidare söderut 

via Trunsta träsk genom Knivsta tätort där vattendraget övergår till Knivstaån 

(Knivstaån genom Knivsta) genom. Cirka 6 km från planområdet rinner Knivstaån 

vidare till Lövstaån. I Figur 5 ses recipientens sträckning. 

 

 

Figur 5. Recipientens sträckning. Observerad att fetmarkerad ljusblå linje enligt 
VISS, 2019 är felaktig. Verklig sträckning ses med tunn ljusblå linje. Ungefärlig 
placering av planområde är markerat med svart.  

 

Verklig 

sträckning 
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Enligt VISS finns inga fastställda MKN för Knivstaån/Pinglaström, dock har 

vattnets status har klassificerats. Denna statusklassning utgör en grund för 

kommande fastställning av MKN och sammanfattas i Tabell 3. 

 

Knivstaån/Pinglaström har klassats att erhålla måttlig ekologisk status (2019-07-

04) med hänsyn till två kvalitetsfaktorer; förhöjda halter av näringsämnen samt 

otillfredsställande morfologiskt tillstånd i recipienten. Detta beror på en förändring 

i recipientens utformning efter omgrävningar och påverkan från omkringliggande 

mark.  

 

Recipienten uppnår ej god kemisk ytvattenstatus (2019-05-28) vilket beror på 

förhöjda halter av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) i fisk. Dessa 

ämnen är överallt överskridande i Sveriges samtliga vattenförekomster.   

 

Ett underlag för ett åtgärdsprogram för vattendraget Knivstaån/Pinglaström har 

tagits fram (Sweco, 2018). De särskilt prioriterade ämnena för recipienten var 

fosfor, arsenik och uran. För dessa ämnen har beting för en minskning av utsläpp 

till recipienten definierats för att uppnå en god status i recipienten.  

 

Tabell 3. Översikt statusklassning och miljökvalitetsnormer (kvalitetskrav) för 

ekologisk status och kemisk status i vattenförekomsten. VattenInformations-
System Sverige (VISS, 2020) 

Grundinformation Ekologisk status Kemisk status 

EU-ID Vattenförekomst 
Ekologisk 

status 

Kvalitetskrav 

och tidpunkt 

Kemisk 

status 
Kvalitetskrav 

SE662938-

160925 
Knivstaån/Pinglaström Måttlig - 

Uppnår 

ej god 
- 

 

Det finns inga fastställda MKN för Knivstaån genom Knivsta men vattendragets 

status har klassificerats till dålig ekologisk status och vattendraget uppnår ej god 

kemisk status. MKN för Lövstaån (VISS EU_CD: SE662018-161144) är god 

ekologisk status 2021 samt god kemisk ytvattenstatus. Lövstaåns ekologiska 

status är måttlig och vattendraget uppnår ej god kemisk ytvattenstatus.  
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4. Framtida förhållanden 

4.1 Framtida utformning 
Plankartan för detaljplanen ses i Figur 6, utredningsområdet är markerad med gul 

linje. I de centrala delarna av utredningsområdet planeras för flerfamiljshus på 

kvartersmark. Norr om kvartersmarken planeras för ett skolområde som bebyggs 

med en ny sporthall. Längs den södra och östra gränsen möjliggörs en lokalgata 

på allmän platsmark. Naturmarken i väst, där dammutloppet idag är anlagt, samt 

i öst planeras lämnas orörd. 

 

 

Figur 6. Utkast till plankarta för Alsike Nord Etapp 2B. Gränsen för 
utredningsområdet är markerad med gul linje. Källa: Knivsta kommun, 2020-03-
16. 

 

I Figur 7 ses en strukturskiss för utredningsområdet. Strukturskissen har främst 

tagits fram i syfte att utreda lämplig lokalisering av den nya sporthallen. 

Föreslagen sporthall utgör cirka 1800 m2. Inom kvartersmarken planeras 

flerfamiljshus och tillhörande anslutande gator. 
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Figur 7. Preliminär situationsplan över utredningsområdet. Källa: White Arkitekter.  

 

Utifrån plankartan i Figur 6 har markanvändning, areor och avrinningskoefficienter 
beräknats och ansatts enligt Tabell 4. 

 
Den reducerade arean beräknas utifrån förhållandet: 

 

𝐴𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 = 𝐴 ∙    (1) 

 

där 𝐴𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 är den reducerade arean, A den totala arean och  är 

avrinningskoefficienten. 
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Tabell 4. Markanvändning och avrinningskoefficienter inom utredningsområdet 

Markanvändning 
Area 

ha 

Avrinningskoeff. 

- 

Reducerad area 

ha 

Befintlig situation    

Norra Alängsvägen (grusväg) 0,06 0,4 0,02 

Lustigkullagatan (asfalterad) 0,24 0,8 0,19 

Grusyta (tillfällig fotbollsplan) 0,19 0,4 0,08 

Naturmark 1,37 0,1 0,14 

Totalt  1,85  0,42 

Framtida situation    

Skolområde med sporthall (exkl. 

takyta för sporthall) 
0,25 0,5 0,12 

Takyta sporthall 0,18 0,9 0,16 

Flerfamiljshusområde 0,74 0,5 0,37 

Lokalgata 0,48 0,8 0,38 

Parkmark 0,12 0,1 0,01 

Naturmark 0,09 0,1 0,01 

Totalt 1,85   1,05 

 

4.2 Erforderliga fördröjningsvolymer 
Tabell 5 redovisar vilka volymer som behöver fördröjas inom planområdet för att 
uppnå åtgärdsnivån på 20 mm. Fördröjningsvolymerna är beräknade utifrån 
förhållandet: 

 

𝑉𝑓ö𝑟𝑑𝑟ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐴𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑚2 ∙ 0,02 𝑚   (2) 

 

Tabell 5. Erforderliga fördröjningsvolymer för 20 mm åtgärdsnivå 

 
Reducerad area 

m2 

Erforderlig volym 

m3 

Skolområde exkl. sporthall 1 200 24 

Takyta sporthall 1 600 32 

Flerfamiljshusområde 3 700 74 

Lokalgata 3 800 76 

Totalt 10 300 208 
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5. Föreslagen dagvattenhantering 

Föreslagen dagvattenhantering baseras på allmänna principer och 

kravspecifikationer från Knivsta kommun. Totalt behöver 206 m3 fördröjas och 

renas inom utredningsområdet för att omhänderta 20 mm nederbörd.  

 

Utifrån föreslagen dagvattenhantering för framtida markanvändning har 

utredningsområdet delats in i två tekniska delområden, se Figur 8. 

 

 

Figur 8. Framtida föreslagna delområden. 

 

Ett förslag till utformning av områdets dagvattenhantering redovisas i Figur 9 och 

Bilaga 1. Två nya kommunala dagvattenledningar föreslås anläggas i samband 

med exploatering av utredningsområdet för avledning av dagvatten från 

delområde 1 respektive delområde 2. 
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Figur 9. Föreslagen dagvattenhantering inom utredningsområdet.  

 

Delområde 1 föreslås avledas till en ny dagvattenledning, Dagvattenledning 1. 

Ledningen föreslås anläggas i gata inne på kvartersmarken och ansluta till Damm 

BC via befintlig inloppsledning (vg-nivå +20,67). Föreslagen ledningsdimension är 

800 mm med hänsyn till dimension på befintlig inloppsledning och befintlig D800 

BTG i Lustigkullagatan. Det sammanlagda flödet från Delområde 1 som skall ledas 

i 800-ledningen, utan hänsyn till fördröjningsåtgärder, beräknas till 145 och  

185 l/s vid ett 5-års respektive 20-årsregn med klimatfaktor 1,25 (se resultat från 

flödesberäkningar kap. 6). Enligt VA-huvudman, Roslagsvatten, bedöms 

dimensionen D800 vara av tillräcklig kapacitet för det tillkommande flödet.  

 

Ett u-område föreslås upprättas i plankartan. Storleken på u-området behöver 

säkerställas med VA-huvudman, ungefärlig utbredning (8 m) redovisas i Figur 9 

tillsammans med ledningens föreslagna sträckning. 

 

Delområde 2 föreslås avledas till en ny Dagvattenledning 2 som anläggs i 

lokalgatan Norra Alängsvägen för avledning av vägdagvatten samt dränering av 

vägkonstruktionen. Dimensionerande 5-årsflöde från Delområde 1, exklusive 

parkmarken som ytligt rinner till Pinglaström, beräknas till 155 l/s (se 

Flödesberäkningar kap. 6). Erforderlig dimension på ledningen med en antagen 

lutning på 5 ‰ beräknas med Colebrook White-diagram till 400 mm. Vidare skall 
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det vid val av ledningsdimension för Dagvattenledning 2 tas höjd för eventuell 

kommande exploatering av marken söder om utredningsområdet, Fornåsa 

detaljplan (SBK 2018–7). 

 

Dagvattenledning 2 föreslås anslutas till befintlig utloppsledning från damm BC. 

Ledningen är av dimension 630 i PP-material. Utloppsledningen mynnar i det 

krossbelagda diket med vg-nivå +19,44. Marknivån i Norra Alängsvägen är i höjd 

med utloppet ca +21,0 enligt Lantmäteriets höjddata (upplösning 2x2 meter). 

Avståndet mellan markyta och vg-nivå är således cirka 1,5 meter vilket ger 

utrymme för den erforderliga ledningsdimensionen (400 mm) för 

utredningsområdet. Det bedöms även finnas plats för en större ledning, 

exempelvis 600 mm, för att ta höjd för kommande exploatering av detaljplanen 

Fornåsa. Djupet på vägöverbyggnaden kan dock behöva minskas vid den större 

ledningsdimensionen. 

5.1 Dagvattenhantering på allmän platsmark 
Den allmänna platsmarken inom utredningsområdet består av Norra Alängsvägen 

och Lustigkullagatan samt planerad parkmark som ligger i direkt anknytning till 

Pinglaström. I och med att parkmarken planeras vara intakt omfattas den inte av 

fördröjning- och reningskrav.  

 

Både Lustigkullagatan och Norra Alängsvägen planeras att asfalteras i och med 

exploateringen och föreslås anläggas med ett gräsbeklätt makadamfyllt dike på 

dess västra respektive norra sida för hantering av vägdagvatten. Dagvatten 

föreslås att ytligt avledas till diket där vatten kan renas genom infiltration och 

sedimentation. En dräneringsledning föreslås dränera diket till föreslagen 

dagvattenledning i Lustigkullagatan respektive Norra Alängsvägen. Diket kan 

även, med hänsyn till högra grundvattennivåer, behöva tätas mot omgivande 

mark så att hela fördröjningsvolymen kan utnyttjas. Den totala fördröjningsvolym 

som behöver inrymmas är cirka 76 m3.   

 

Då grundvattennivån enligt utförda mätningar i närområdet ligger upp till 

0,6 meter under marknivån, föreslås ett grunt makadamdike som även tätas för 

att säkerställa hela fördröjningsvolymen. I Figur 10 ses en principskiss för ett 

makadamfyllt dike. 
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Figur 10. Principskiss på en gatusektion med ett infiltrationsstråk med 

makadamfyllnad (Svenskt Vatten P105). 

 

Om makadamdiket utformas med en bottenbredd 2,5 m, ett djup på 0,5 m och 

släntlutning 2:1 uppgår bredden på infiltrationsstråket till 3 m. Med ett 

makadamdjup på 0,3 meter och en porositet på 30 % i makadamfyllnaden fås en 

effektiv volym i makadamfyllnaden på 0,24 m3 per meter träcka. 

Infiltrationsstråket ovanpå makadamen fungerar som en fri yta där dagvattnet kan 

tillåtas stiga. Med en höjd på 0,2 m från (räknat från makadamytan) och en 

släntlutning 1:4 ökas den totala effektiva volymen med 0,44 m3 per meter 

sträcka. Den totala erforderliga längden på makadamdiket med en sektion enligt 

ovan uppgår till ca 115 m. Sektionen illustreras förenklat i Figur 11.  

 

 

Figur 11. Principsektion för makadamdike med infiltrationsstråk. 

 

Inom delar av området kan sektionering av diket behövas för att säkerställa den 

dimensionerande fördröjningsvolymen. Sektioneringen kan förslagsvis upprättas i 

anknytning till infartsgator till kvartersmarken och/eller med dämmen i de 

brantare partier som återfinns i norra delen av Lustigkullagatan. 

 

Om en enkel skevning av vägen inte kan erhållas längs med hela gatan kan den 

södra delen av gatan anläggas med rännstensbrunnar för att via dessa kunna leda 

vatten vidare till diket.   

 

Efter fördröjning och rening i makadamdiket avleds dagvatten från Delområde 1 

via Dagvattenledning 1 till damm BC för ytterligare rening och fördröjning. 
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Makadamdiken i Delområde 2 ansluts till Dagvattenledning 2 där fördröjt och 

renat dagvatten avtappas till Pinglaström. I makadamdiken inom Delområde 2 

föreslås inblandning av biokol i makadamfyllnaden för ökad reduktion av 

näringsämnen. 

 

5.2 Dagvattenhantering på kvartersmark 
Den erforderliga volymen för bostadskvarteren är beräknad utifrån en 

schablonmässig avrinningskoefficient 0,5, det vill säga under antagandet att 50 % 

av den totala ytan av kvarterens bostäder och innergårdar etcetera genererar 

avrinning. Utifrån detta antas kvarter planeras så att minst 50 % av dess totala 

area är genomsläpplig. 

 

Inom bostadskvarter finns generellt en stor andel takytor som ger en hög 

avrinning men som bidrar med relativt lite föroreningar i dagvattnet i jämförelse 

med exempelvis körytor. Takvattnet föreslås hanteras lokalt genom avledning 

makadamfyllda magasin, exempelvis stenkistor, eller dagvattenkasetter.  

 

Utifrån den information som finns om grundvattennivåer är anläggningsdjupet för 

magasinering av dagvatten begränsat. Avledningen till magasinen föreslås därför 

ske ytligt genom att takdagvattnet med hjälp av exempelvis utkastare på stuprör 

och rännor avleds grönytor eller andra genomsläppliga ytor där dagvatten får 

infiltrera ned till magasinet. Magasinen förses reglerad/strypt utloppsledning som 

sedan ansluts till dagvattennätet och vidare till damm BC för ytterligare rening och 

fördröjning. Brunnar med kupolsil föreslås anläggas infiltrationsytorna för 

bräddning av större regn. 

 

I Tabell 6 ges exempel på vilka volymer makadam som erfordras för att rymma 20 

mm nederbörd från ytorna i Delområde 1 och Delområde 2. Med en antagen 

porositet på 30 % i makadamfyllnaden kan en uppskattning av magasinets yta 

göras. 

 

Tabell 6. Makadamvolymer och uppskattning av magasinets ytbehov vid 
magasinering av 20 mm nederbörd.  

 
 Ytbehov  

 
Reducerad 

area 

Effektiv 

volym 

Volym 

makadam 

Djup 

makadam 

0,35 m 

Djup 

makadam 

0,6 m 

 m2 m3 m3 m2 m2 

Delområde 1      

Skolområde (exkl. 

takyta för sporthall) 

1 200 24 80 230 135 

Flerfamiljshusområde 900 18 60 170 100 

Delområde 2      

Flerfamiljshusområde 2 800 56 190 535 310 
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Föreslås ett djupare anläggningsdjup bör anläggningarna tätas för att säkerställa 

att den dimensionerande volymen i magasinen.  

 

Taket på sporthallen föreslås avvattnas via stuprör direkt till Dagvattenledning 1 

(Figur 9) och damm BC. Dimensionerande 20-årsflöde från takytan (1800 m2) 

inklusive klimatfaktor 1,25 beräknas till 58 l/s. Avledning till dammen utan 

föregående magasinering, ska göras i samråd med Roslagsvatten. För att reducera 

avrinningen från takytan föreslås att taket helt eller delvis anläggs som ett grönt 

vegetationsbeklätt tak. Ur dagvattensynpunkt bör ett vegetationsklätt tak ha låg 

lutning (0–5 grader) eller vara platta, detta eftersom takets förmåga att 

magasinera regnvatten avtar med tilltagande lutning. Val av växter för det 

vegetationsklädda taket bör göras utifrån att minimera behovet av gödsling, detta 

i syfte att begränsa tillförseln av näringsämnen till recipienten. 

6. Flödesberäkningar 

Dimensionerande flöden har beräknats i syfte att få en uppfattning om 

ledningsdimensioner för framtida bebyggelse. 

 

6.1 Metodik 
Dimensionerande flöden har beräknats med rationella metoden. Den matematiska 

formel som beskriver den rationella metoden ges av Ekvation 3 nedan (Svenskt 

Vatten, 2016). 

 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓   (1) 

 

qdim är det dimensionerande flödet (l/s), A är avrinningsområdets area (ha), φ är 

avrinningskoefficienten (-) och i(tr) är den dimensionerande regnintensiteten (l/s, 

ha), beräknad med Dahlström 2010 (Svenskt Vatten 2011). tr står för regnets 

varaktighet vilken i rationella metoden likställs med områdets rinntid tc (s). kf är 

klimatfaktorn (-) som används för att kompensera för framtida klimatförändringar.  

 

Rinntiden tc avser den tid det tar för hela avrinningsområdet att bidra till flödet i 

beräkningspunkten. Rinntider har uppskattats utifrån den längsta sträcka som 

vattnet rinner i varje delområde och vattenhastigheter i olika typer av avledning, 

hämtade från Svenskt Vattens publikation P110 (Svenskt Vatten 2016).  

 

6.2 Resultat flödesberäkningar 
 

I dagens situation beräknas den dimensionerande varaktigheten för regnet 

(rinntiden) till 60 minuter, detta utifrån att avrinningen från ytor inom 

utredningsområdet till Pinglaström sker via markytan (flödeshastighet 0,1 m/s). I 
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framtida situation beräknas dimensionerande flöden till dammen då flödet från 

dammen regleras via befintliga ledningar och brunnar. Dimensionerande 

varaktighet för regnet i framtida situation beräknas till cirka 10 minuter utifrån att 

flödet går i ledning till dammen (flödeshastighet 1,5 m/s). Flödeshastigheterna är 

hämtade från tabell 4.5 i P110 (Svenskt Vatten, 2016).  

 

Dimensionerande flöden från ytor inom utredningsområde vid regn med 

återkomsttid 5 respektive 20 år redovisas i Tabell 7 och Tabell 8.  

 

Tabell 7. Dimensionerande flöde vid för 5-årsregn. 

 Befintliga förhållanden  Framtida förhållanden 

 Hela 

utredningsområdet 
Delområde 1 Delområde 2 

Varaktighet (min) 60 10 10 

Regnintensitet (l/s, 
ha) 

57,1 228 228 

Klimatfaktor (-) 1 1,25 1,25 

Reducerad area (ha) 0,42 0,51 0,55 

Flöde (l/s) 25 145 155 

 

Tabell 8. Dimensionerande flöde vid 20-årsregn. 

 Befintliga förhållanden  Framtida förhållanden 

  
Hela 

utredningsområdet 
Delområde 1 Delområde 2 

Varaktighet (min) 60 10 10 

Regnintensitet (l/s, 
ha) 

89,4 286,7 286,7 

Klimatfaktor (-) 1 1,25 1,25 

Reducerad area (ha) 0,42 0,51 0,55 

Flöde (l/s) 40 185 190 

 

Till utredningsområdet avleds även ett externt dagvattenflöde från bebyggelse i 

Alsike Nord Etapp 1. I dagens situation leds flödet in i området via en D800 BTG 

och stryps sedan efter damm C med 160-ledning i plast. Det teoretiska maxflödet 

från utloppsledning från befintlig damm C utifrån en antagagen lutning på 5 ‰ 

beräknas till 14 l/s. I framtida situation kommer det externa dagvattenflödet gå i 

800-ledning direkt till damm BC. Det teoretiska maxflödet i 800-ledningen med en 

antagen lutning på 5 ‰ beräknas till 975 l/s, se Tabell 9. 

Tabell 9. Möjliga maxflöden i ledningar enligt Colebrook-White. 

Dimension & material Lutning Råhetstal Q max 

160 mm PP 5 ‰ 0,01 14 l/s 

800 mm BTG 5 ‰ 1 975 l/s 
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7. Föroreningsberäkningar 

7.1 Metod 
Föroreningsberäkningar har utförts i det webbaserade verktyget StormTac 

(v20.1.1). I StormTac beräknas förorening utifrån schablonhalter som baseras på 

långa, flödesproportionella provtagningsserier och motsvarar 

årsmedelkoncentrationen vid normalnederbörd. I simuleringen för planområdet 

användes normalnederbörden 580 mm (motsvarande 527 mm inkl. 

korrigeringsfaktor 1,1 för systematiska mätfel enligt rekommendation i StormTac). 

Nederbördsmängden hämtades från SMHI:s mätstation med klimatnummer 97490 

i Ultuna.  

 

Föroreningsberäkningarna omfattar både inläckande grundvatten, så kallat 

basflöde och dagvatten. De ämnen som ingår i beräkningen är näringsämnena 

kväve (N) och fosfor (P), tungmetaller (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Hg), suspenderad 

substans (SS), oljeindex.  

 

7.2 Osäkerheter i beräkningsverktyget StormTac 
I modellen sammanställs schablonvärden i form av årliga avrinningskoefficienter 

och schablonhalter för olika markanvändning. Dessa uppdateras kontinuerligt efter 

kännedom om nya undersökningar.  

  

Vid kalibrering av schablonhalter har främst svenska undersökningar använts, 

vilket innebär att schablonhalterna i StormTac är mest tillförlitliga för svenska 

förhållanden. På grund av bristen på data för vissa föroreningar och vissa 

markanvändningar har dock även internationella studier använts. Tillförlitligheten 

är generellt högst (spridningen i data minst) för markanvändningskategorierna för 

olika bostadsområden och genomfartsvägar samt för ämnena partiklar (SS), 

näringsämnen och metaller, undantaget kvicksilver.  

  

StormTac är inget exakt beräkningsverktyg och bör endast användas för att få en 

generell bild av hur föroreningssituationen efter ombyggnad kan se ut. Det ger 

dock en indikation på vilka ämnen som tenderar att öka/minska vid ett 

framtidsscenario inom planområdet. Antaganden om framtida marktyper inom 

planområdet påverkar beräkningsresultatet. 
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7.3 Resultat föroreningsberäkningar 
 

I Tabell 10 redovisas resultat av föroreningsberäkningar vad gäller beräknade 

halter före, efter och efter exploatering med föreslagna reningsåtgärder.  

 

Tabell 10. Föroreningshalter (µg/l) i dagvattnet före- och efter exploatering, efter 
rening samt beräknad halt (löst form). Röda fetmarkerade värden indikerar ökade 
halter jämfört med befintligt scenario, och grönmarkerade kursiverade värden 
indikerar att halterna beräknas minska.  

 Ämne Före Efter utan rening Efter med rening 

 (µg/l) (µg/l) (µg/l) 

P 78 190 54 

N 1300 1600 610  

Pb 2,6 8,7 1,6 

Cu 10 22 4,3 

Zn 16 58 8,4 

Cd 0,15 0,45 0,065 

Cr 2,0 8,5 1,9 

Ni 1,5 6,9 1,5 

Hg 0,026 0,042 0,014 

SS 32 000 62 000 11 000 

Olja 250 620 31 

PAH16 0,25 0,34 0,028 

BaP 0,0065 0,029 0,0076 

 

Halterna för samtliga studerade ämnen beräknas minska efter föreslagna 
reningsåtgärder i jämförelse med befintliga förhållanden. 
 
I Tabell 11 redovisas föroreningsberäkningar för belastningen från området före, 
efter och efter exploatering med rening.  

 

Tabell 11. Föroreningsmängder (kg/år) i dagvattnet före- och efter exploatering, 
samt efter rening. Röda fetmarkerade värden indikerar en ökad 
föroreningsbelastning jämfört med befintlig situation, och grönmarkerade 
kursiverade värden indikerar en minskad föroreningsbelastning.  

Ämne Före Efter utan rening Efter med rening 

Förändring årlig 

förorenings-

belastning 

 (kg/år) (kg/år) (kg/år) (%) 

P 0,33 1,4 0,34 3 

N 5,4 12 3,8 -30 

Pb 0,011 0,065 0,010 -9 

Cu 0,044 0,17 0,0027 -39 

Zn 0,066 0,43 0,053 -20 

Cd 0,00061 0,0033 0,00041 -33 

Cr 0,0085 0,063 0,012 41 

Ni 0,0064 0,051 0,0094 47 

Hg 0,00011 0,00032 0,0001 -9 

SS 130 460 72 -45 

Olja 1,1 4,6 0,23 -79 

PAH16 0,001 0,0025 0,00021 -79 

BaP 0,000027 0,00022 0,000047 89 
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Belastningen ökar marginellt i jämförelse med befintliga förhållanden för ämnena 

fosfor (P), nickel (Ni), krom (Cr) och benso(a)pyren (BaP). För resterande 

studerade ämnen minskar belastningen i och med föreslagna reningsåtgärder från 

planområdet. 

7.3.1 Påverkansbedömning recipient 
Pinglaström är klassad att erhålla en måttlig ekologisk status. Detta beror på 

förhöjda halter av näringsämnen samt en hydromorfologisk påverkan på 

recipienten.  

 

Befintlig damm C som är belägen inom utredningsområdet omhändertar dagvatten 

från uppströms ytor från Alsike Nord Etapp 1. För befintliga förhållanden har det 

vid föroreningsberäkningarna för utredningsområdet inte tagits hänsyn till vare sig 

reningseffekten i damm C eller tillkommande ytor från Alsike Nord Etapp 1. I 

föreslagen dagvattenhantering leds dagvatten från Alsike Nord Etapp 1 om till 

damm BC. Den reningseffekt som uppkommer i damm BC har enbart simulerats 

med hänsyn till att bebyggelse av utredningsområdet.  

 

Inom utredningsområdet föreslås fördröjning och rening inom allmän platsmark 

och kvartersmark i makadamdike och därefter anslutning till befintlig 

dagvattendamm BC inom planområdet. Föroreningsberäkningarna indikerar att 

halterna av samtliga undersökta ämnen minskar i jämförelse med befintliga 

förhållanden (utan hänsyn till vare sig reningseffekt i damm C eller till anslutande 

ytor från Alsike Nord Etapp 1 vid befintliga förhållanden). I och med en ökad andel 

hårdgjorda ytor inom utredningsområdet ökar flödena och således även 

mängderna av vissa av de studerade ämnena. De ämnen vars belastning på 

recipienten beräknas öka, är fosfor, nickel, krom och BaP. Recipienten har en 

befintlig problematik med övergödning, att belastningen av fosfor ökar marginellt 

från utredningsområdet anses dock inte förhindra möjligheterna till att uppnå en 

god ekologisk status i recipienten. Föroreningsberäkningar indikerar en ökad 

belastningen med 10 g P/år. Kommunen har tagit fram underlag till ett 

åtgärdsprogram för recipienten där flera åtgärder har pekats ut, bland annat 

anläggning av en våtmark inom avrinningsområdet till Pinglaström samt en 

meandring av recipienten, det totala betinget som behöver minskas till recipienten 

är cirka 104 kg P/år. Att ytterligare reningsåtgärder skall föreslås inom 

planområdet anses inte ekonomiskt och miljömässigt effektivt.  

 

Exploatering av området innebär att befintlig gräs- och naturmark bebyggs och 

den befintliga sträckningen av Norra Alängsvägen asfalteras. Naturmarken 

närmast intill Pinglaström planeras hållas intakt och reserveras som parkmark för 

att bevara naturen i närheten till recipienten. Den sträcka på 30 m inom 

utbredningen av Pinglaström som definierats som särskild känslig för byggnation 

skall det inte uppföras byggnation med hänsyn till att inte förändra morfologin 

negativt. Därmed bedöms planen inte bidra till att försämra möjligheterna till att 

uppnå en god ekologisk status i recipienten vad gäller den fysiska morfologin och 

påverkan på svämplanet. Dagvatten inom utredningsområdet föreslås hanteras i 
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öppna dikesstråk för att efterlikna befintliga miljöer och värna om de befintliga 

ekosystem som finns i området.   

 

Med föreslagen dagvattenhantering regleras dagvattenflöden till recipienten i två 

steg; genom fördröjning av de första 20 mm inom utredningsområdet och därefter 

genom anslutning till befintlig dagvattendamm vilken har ett reglerat utflöde till 

recipienten. Exploatering av utredningsområdet bedöms i termer om ökade flöden 

till recipienten därmed inte påverka hydrologin negativt. 

8. Lågpunktskartering och skyfallsanalys 

Ytliga rinnvägar och en lågpunktskartering redovisas i Figur 12. Det finns inga 

befintliga lågpunkter inom utredningsområdet och att den ytliga avrinningen sker i 

västlig riktning längs med Norra Alängsvägen mot Pinglaström.   

 

 

Figur 12. Avrinningsvägar inom utredningsområdet. Ungefärlig 
utredningsområdesgräns är markerad med rött. Källa: SCALGO Live.  

Parkmark 
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Området söder om Norra Alängsvägen består idag av några enstaka befintliga 

fastigheter men planeras i framtiden planläggas med syfte att tillgängliggöra 

Pinglaström och byggandet av bostäder. Det anses därmed som eftersträvansvärt 

att behålla befintliga rinnstråk för att minimera eventuella konsekvenser på 

nedströms bebyggelse. Vid höjdsättning av området föreslås det vid bräddning av 

diken längs med Norra Alängsvägen att möjliggöra en ytlig avledning till planlagd 

parkmark där en naturlig översilning och fördröjning av flöden kan ske innan 

vattnet avleds till Pinglaström. Den planerade byggnationen av utredningsområdet 

förväntas utifrån SCALGO Live inte ha en negativ påverkan på nedströms 

bebyggelse och översvämningssituationen i Pinglaström.  

8.1 Rekommendationer för fortsatt höjdsättning 
Vid höjdsättning av området ska det säkerställas att det inte skapas instängda 

områden som kan medföra risk för skada på byggnader eller fara för människor. 

Vid höjdsättning av området är det viktigt att byggnader placeras högre än 

omkringliggande gator för att möjliggöra en ytlig avrinning vid skyfall. Utifrån 

preliminär situationsplan föreslås att lokalgator höjdsätts för att kunna agera som 

skyfallsleder vid höga flöden och att vatten inte leds intill byggnader.  

 

9. Fortsatt arbete 

Innan projektering av området påbörjas bör grundvattennivåerna i området 

säkerställas för att definiera en lämplig grundläggningsnivå för och behov av 

tätning av dagvattenanläggningar i området.  

 

Storleken på byggrätterna samt lämplig placering för byggnation bör även 

säkerställas innan projektering av utredningsområdet påbörjas.  

 

Det aktuella planområdet är ett av många områden som planeras att exploateras 

inom avrinningsområdet för Pinglaström. Även om utredningsområdet i sig inte 

bedöms medföra negativ påverkan på befintlig bebyggelse vid skyfall, 

rekommenderas med hänsyn till den planerade exploatering av området i stort, 

att ta ett helhetsgrepp gällande översvämningssituationen för Pinglaström. Detta 

för att säkerställa planerad och befintlig bebyggelse intill recipienten. För att göra 

detta rekommenderas att en hydraulisk skyfallsmodellering som tar hänsyn till 

planerad bebyggelse för att säkerställa att lämpliga ytor för skyfallshantering 

avsätts. 

 


