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SAMMANFATTNING 
I nordvästra Alsike planeras exploatering med bostadshus på ett ca 4 ha stort område. I samband 
med detaljplanearbetet har Sigma Civil fått i uppgift att upprätta en dagvattenutredning för att se 
konsekvenserna av planen. Dagvattenutredningen utgår från Knivsta kommuns checklista för 
dagvattenutredningar och innehåller flödes- och förororeningsberäkningar samt skyfallsanalys. 

Befintlig dagvattenledning söder om planområdet ansluter till Pinglaström vilken är recipienten för 
områdets ytavrinning. Området infiltrationsförmåga bedöms som låg p.g.a. markförhållandena som 
består till stor del av lera och berg. Den geotekniska undersökningen visar på att grundvattennivåerna 
varierar kraftigt inom planområdet från 0,6 m ovan mark (artesiskt grundvatten) närmast Pinglaström 
till 5,4 m under markytan i de nordöstra delarna.

Dagvattenlösningar föreslås i första hand bestå av ytliga lösningar bestående av regnbäddar och 
skelettjordar för att uppnå erforderlig fördröjning och rening. Utredningen visar på att utrymme och 
anslutning finns för omhändertagande av dagvatten samt att mindre åtgärder bör utföras för 
hantering av skyfall. Utifrån föroreningsberäkningar är bedömningen att recipienten minskar 
föroreningsbelastningen och nedströms vattenförekomst bedöms påverkas positivt för nå MKN. 
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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND
I nordvästra Alsike planeras fastigheterna Alsike Vrå 1:11, 1:655 m.fl. att exploateras. Området, som 
är ca 4 ha, är indelat i fyra delområden och ska innehålla flerbostadshus med 2-3 våningsplan samt 
parhus med två våningsplan. Sigma Civil har fått i uppdrag att upprätta en dagvattenutredning som 
underlag i det fortsatta detaljplanearbetet.

1.2 SYFTE OCH MÅL
Utredningen ska beskriva konsekvenser och åtgärder för dimensionerande regn, skyfall och 
föroreningsbelastning.

Målsättningen är att dimensionerande regn ska kunna  fördröjas inom planområdet enligt 
dagvattenstrategin och bidra till att förbättra vattenkvalitén hos recipienten.  Nedan följer en 
sammanfattning av dagvattenstrategin:

1. Dagvattenhanteringen ska bidra till att förbättra vattenkvaliteten i Knivstas sjöar och vattendrag.
2. Vattnets naturliga rörelse och grundvattennivån ska påverkas så lite som möjligt av 

stadsbyggandet.
3. Stadsbyggandet och dagvattenhanteringen ska vara anpassade till ökande nederbördsmängder 

och längre perioder av torka så att skador på allmänna och enskilda intressen minimeras.
4. Dagvattenhanteringen ska bidra till en attraktiv stadsmiljö.
5. Dagvattenanläggningar ska utformas så att de gynnar så många ekosystemtjänster som möjligt.
6. Dagvattenhanteringen ska vara kostnadseffektiv.

1.3 UNDERLAG
Underlag som använts i samband med utredningen är:

 Dagvattenstrategi för Knivsta kommun
 Uppdaterat utkast samrådskarta Fornåsa, 2020-08-26
 Dagvattenutredning Alsike stationssamhälle. Ramböll, daterad 2017-06-07
 Checklista dagvattenutredning för detaljplaneprogram eller detaljplan, Knivsta kommun
 Höjddata (dwg)
 Befintligt VA-system (dwg)
 Befintliga ledningar, erhållen från ledningskollen.se
 Markteknisk undersökning (MUR), Sigma Civil, daterad 2019-12-12
 Översvämningsutredning Pinglaström, Sweco, 2018-05-14

2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING
Det aktuella området, ca 4 ha stort, består till största del av obebyggd naturmark med enstaka 
bostadshus i områdets västra del. Enligt utförda inmätningar varierar marknivåerna mellan +17,5 och 
+25,8. Marknivåerna varierar naturligt i området. Generellt är området öster om Fornåsvägen mer 
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flackt än området väster om Fornåsvägen. Området avgränsas av Källbacken i söder och Norra 
Alängsvägen i norr samt av Fornåsvägen i väst. Pinglaström går genom området i nordsydlig riktning.

Figur 1. Planerad exploatering inom gul markering.

2.2 GEOLOGISKA & HYDROLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Den geotekniska rapporten visar på att grundvattennivån i november 2019 varierar mellan 0,6 m ovan 
mark (artesiskt grundvatten) närmast Pinglaström till att inget grundvatten påträffat (borrdjup 6 m) i 
nordöst, se Figur 2. Värt att notera är att grundvattennivåerna varierar under tid, vilket åskådliggörs 
i Tabell 1. Extra stora variationer sker i mätpunkt 19SC28 och 19SC31 där grundvattennivån växlar 
4,7 m respektive 4,1 m, inom en 18 dagarsperiod. Båda dessa mätpunkter ligger längs med 
Pinglaström och dess direkt avrinningsområde vilket är en bidragande orsak till de stora 
fluktuationerna, då perioder med regn ger lokalt höga grundvattennivåer.       

Mätningar gjorda i slutet av augusti 2020 visar generellt på något lägre grundvattennivåer jämfört 
med år 2019:s högsta nivåer.
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Figur 2. Sex stycken grundvattennivåmätningar inom planområdet.

Tabell 1. Utförda grundvattennivåmätningar från MUR.

Grundvattenrör Datum Djup till GV under 
markyta

GV - nivå

2019-11-09 Torr (6 m) Torr +19,5
2019-11-27 5,4 m +20,119SC01
2020-08-26 2,54 m +22,96
2019-11-09 Torr (2,6 m) Torr +21,9
2019-11-27 2,4 m +22,119SC03
2020-08-26 Torr (2,6 m) Torr +21,9
2019-11-09 2,2 m +19,2
2019-11-27 2,2 m +19,219SC06
2020-08-26 2,56 m +18,84
2019-11-09 1,8 m +18,2
2019-11-27 1,2 m +18,819SC12
2020-08-26 1,48 m +18,52
2019-11-09 5,3 m +16,9
2019-11-27 0,6 m ovan mark +22,819SC28
2020-08-26 0,11m ovan markyta +22,31
2019-11-09 5,2 m +13,9
2019-11-27 1,1 m +1819SC31
2020-08-26 1,45 m +17,65

Jordlagerföljden utgörs ytligast av organisk jord med en generell mäktighet om ca 0,2-0,3 m. Under 
den organiska jorden påträffas ett tunnare lager, ca 1 m, torrskorpelera som underlagras av varvig 
lera på morän på berg. Lagret med varvig lera har generellt en mäktighet omkring 3-5 m.  

2.3 RECIPIENT
Förorenat dagvatten kan försämra statusen på den slutliga recipienten vilket i sin tur kan förhindra 
uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna. Dagvatten innehåller bland annat kväve, fosfor, metaller, 
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partiklar och oljeföroreningar som kan försämra kvaliteten på vattnet och livsbetingelser för 
vattenlevande växter och organismer

Dagvattnet inom området leds till Knivstaån-Pinglaström, som utgör recipient för området. 
Vattenförkomsten fortsätter nedströms planområdet och går via Trunsta träsk vidare till 
Knivstaån/Lövstaån. Knivstaån-Pinglaström är inte klassad med miljökvalitetsnorm men har en 
statusklassning enligt nedan för förvaltningscykel 3 (2017-2021). Framtida förvaltningscyklar finns 
inte redovisade i VISS (Vatten informationssystem Sverige).

2.3.1 Status Knivstaån-Pinglaström
Den ekologiska statusen är klassificerad som måttlig baserad på kvalitetsfaktorerna övergödning, 
konnektivitet och morfologi. Gällande övergödning är näringsämnen och/eller kiselalger 
klassificerade till sämre än god status till följd av höga närsaltshalter. För kvalitetsfaktor 
konnektivitet och morfologi är bedömningen att vattendraget påverkats av grävningar, aktiv brukad 
mark eller tätort i vattendragets närhet. Även påverkan finns på vattendragsfårans kanter, svämplan 
och närområde. Det senare definieras som området inom 30 m från vattendragets vattenlinje. En 
vattenförekomst som har t.ex. otillfredsställande/måttlig status på morfologiskt tillstånd tål generellt 
inga ytterligare ingrepp i närmiljö/fåra/svämplan utan att riskera en försämring. För att vara på den 
säkra sidan bör man inte exploatera inom 30 m från vattendraget men alla förbättringsåtgärder som 
vidtas inom 30 m från vattenförekomsten bör tvärtom leda till en förbättring. Inom närområdet finns 
det en befintlig byggnad med tomtmark och takyta. Om detta intrång ersätts med någon typ av 
grönyta på kvartersmark, skulle det kunna vara en förbättringsåtgärd och vara gynnsamt för 
recipienten.  
 

Figur 3. Förbättringspotential för Pinglaströms närområde (grön linje) då befintlig byggnad och tomtmark 
skulle kunna ersättas med grönyta.
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Den kemiska statusen uppnår inte god stats på grund av förhöjda halter av kvicksilver och 
polybromerade difenyletrar, PDBE. Halter av bromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver (Hg) 
överskrids i alla yt- och kustvatten i Sverige. De höga halterna av Hg kommer från atmosfärisk 
deposition från långväga globala utsläpp. Det har sedan ackumulerats i humuslagret på marken 
varifrån det sker kontinuerligt läckage till ytvatten. Problemet med PBDE beror också på långväga 
luftburna transporter av föroreningar. Bedömningen är att problemet med dessa ämnen har en sådan 
omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att lösa det. Därför har 
det beslutats om att dessa ämnen omfattas av ett undantag.

2.3.2 MKN och status Lövstaån
Nedströms planområdet ansluter Knivstaån till Lövstaån vilken har miljökvalitetsnorm enligt 
vatteninormationssytem Sverige (VISS). Lövstaån har kvalitetskravet god ekologisk status 2021. 
Befintlig status (2019 förvalningscykel 3) är måttlig baserat på kvalitetsfaktorerna; övergödning, 
särskilt förorenande ämnen samt konnektivitet och morfologi. Kvalitetsfaktor övergödning har inte 
god ekologisk status p.g.a. bristande lagstiftning, bristande finansiering eller otillräcklig 
administrativ kapacitet. Kvalitetsfaktor särskilt förorenande ämnen har inte god ekologisk status 
därför att mätningar  visar på gränsöverskridande för ammoniak. Berörande konnektivitet och 
morfologi finns det vandringshinder i form av dammar och vattendragets närmiljö saknar ekologiska 
funktionella kantzoner.   

Lövstaån har kvalitetskravet god kemisk ytvattenstatus men har status uppnår ej god. Halter av bromerade 
difenyletrar (PBDE) och kvicksilver (Hg) överskrids i alla yt- och kustvatten i Sverige. De höga halterna 
av Hg kommer från atmosfärisk deposition från långväga globala utsläpp. Det har sedan ackumulerats 
i humuslagret på marken varifrån det sker kontinuerligt läckage till ytvatten. Problemet med PBDE 
beror också på långväga luftburna transporter av föroreningar. Bedömningen är att problemet med 
dessa ämnen har en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska 
förutsättningar att lösa det. Därför har det beslutats om att dessa ämnen omfattas av ett undantag.

Tabell 2. Miljökvalitetsnorm (MKN) för recipienten Lövstaån.
Ekologisk status 
Kvalitetskrav Status 2019 Motivering

God ekologisk status 2021 Måttlig
Övergödning, särskilt förorenande ämnen samt 
konnektivitet och morfologi

Kemisk ytvattenstatus 
Kvalitetskrav Status 2019 Motivering

God kemisk ytvattenstatus
Uppnår ej god Hg (Hg-föreningar) och PBDE har 

gränsöverskridande värden.

2.4 MARKFÖRORENINGAR
Enligt länsstyrelsens register EBH-stödet finns det ingen förorenad mark inom planområdet.

2.5 BEFINTLIG YTAVRINNING
Teoretisk ytavrinning inom planområdet sker uteslutande mot de centrala delarna, Pinglaström, enligt 
Figur 4. Grönt avrinningsområde ligger inom planområdet och leder ytavrinning till Pinglaström. Rött 
område ligger inom planområdet och leder ut från planområdet. Grått område ligger utanför 
planområdet men leder ytavrinning till planområdet.
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Analysen av ytavrinningen tyder på att det kan/bör finnas en trumma vid korsningen 
Fornåsavägen/Källbacken (grön ring) som avvattnar det östra avrinningsområdet (ljusgrönt och grått). 
En eventuell trumma påträffades inte vid platsbesöket men skulle kunna finnas då det inte är ovanligt 
att diken växer igen och trummor döljs av vegetation.  

Figur 4.  Befintlig ytavrinning mot Pinglaström (blå linje). Gröna område har ytavrinning mot Pinglaström inom 
planområdet. Röda områden leder ut från planområdet och grå områden ligger utanför men leder till 
planområdet. Grön cirkel redovisar område där en trumma bör/kan finnas.

Planerade markhöjder fanns inte tillgängliga vid upprättandet av rapporten, varför en detlajerad 
analys av ytavrinning inte går att genomföra för planförslaget. Figur 5 redovisar befintlig ytavrinning 
med föreslagen exploatering i bakgrunden vilket visar på de mest utsatta områden för dagvatten är 
placerade i de södra delarna.

Figur 5. Befintlig ytavrinning med föreslagen exploatering i bakgrunden.
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2.5.1 Skyfall avrinningsområden
Lågpunkt inom planområdet utgörs av Pingla ström vilken får förhöjda vattenstånd vid skyfall men 
inga identifierade byggnader eller anläggningar finns i dess närhet inom planområdet. Det mest 
utsatta området är beläget i södra delarna där det krävs en höjning av Pingla ström på ca +1,8m innan 
Fornåsavägen svämmar över.

Översvämningsutredningen utförd av Sweco visar Pinglaströms utbredning vid flöden för 50- och 100-
årsregn. Översvämningsutredningen visar på att 50- och 100-årsregn har nästan samma utbredning, 
se Figur 6, där orange yta motsvarar 50-årsregn och röd yta 100-årsregn. Utbredningen begränsar sig 
inom Pinglaströms närområde och utbreder sig inte över Fornåsavägen.

Figur 6. Pinglaströms utbredning vid 50-årsregn (orange yta) och 100-årsregn (röd yta). Blå linje illustrerar 
Pinglaström och gröna linjer avgränsning för närområdet (30 m). Urklipp från 
översvämningsutredningen.

2.6 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING OCH LEDNINGAR
En befintlig dagvattenledning BTG500 (50 promille vid planområdet) är belägen längs med Källbacken 
med utlopp i Pinglaström, se Figur 7. Kapaciteten i dagvattenledningen bedöms uppgå till 900 l/s och 
belastas uppströms av ett ca 6,1 ha stor avrinningsområde som innefattas av vägar, villaområde och 
naturmark, se Figur 8. Dimensionerande förutsättningar för avrinningsområdet är en regn varaktighet 
på 10 min baserat på att dagvattnet färdas genom ledningar längs hela sträckan på ca 700 m. Detta 
ger en rinntid på ca 8 min vilket understiger minimum gränsen på 10 min enligt Svenskt Vatten P110. 
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Flödet från avrinningsområdet vid 5- och 20-årsregn skattas till ca 340 respektive 540 l/s utan hänsyn 
till att det kan förekomma fördröjning. Detta ger en återstående kapacitet på ca 560 l/s vid 5-årsregn 
och ca 360 l/s vid 20-årsregn.    

Det finns inga identifierade markavvattningsföretag inom området.

Figur 7. Befintliga VA-ledningar (grön linje) med möjlig dagvattenanslutning söder om planområdet.

Figur 8. Blå linje illustrerar det avrinningsområde som i dagsläget belastar dagvattenledning
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3 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN
En situationsplan har tagits fram där planområdet har delats in i fyra delområden som planeras att 
exploateras av 4 olika intressenter. Det planeras innehålla flerbostadshus med 2-3 våningsplan samt 
parhus med två våningsplan. Intressenter för respektive fastighet redovisas nedan:

 Vrå 1:1 och 1:1655 –  Knivsta pastorat/ Slottsflygeln III & IV AB
 Vrå 1:35 – Nordiska Kvalitetshus AB
 Vrå 1:110 – Altuna Bygg & Mekaniska AB
 Vrå 1:11 & 1:112 – Slottsflygeln III och IV AB

Figur 9. Planerad bebyggelse enligt uppdaterad samrådskarta. OBS! Fastighet i nordväst (Vrå 1:11 & 1:655) 
har skissad yta för placering av byggnad som motsvarar största byggnadsarea (25% e1). 

3.1 BERÄKNINGAR
Beräkningar har utförts för dagvattenflödet från nuvarande markanvändning samt den planerade 
inom planområdet. Fördröjningsberäkningar utförs för dimensionerande regn med 5 respektive 20 års 
återkomsttid och skyfallsberäkningar utgår ifrån ett 100-årsregn. En klimatfaktor på 1,25 används vid 
beräkningarna enligt Svenskt Vatten P110, avsnitt 1.8.3 ” Bedömning av ökad nederbörd fram till 
2100”. 

Erforderlig fördröjning beräknas utifrån Roslagsvattens krav på fördröjning av 20 mm regn från 
hårdgjorda ytor.
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3.1.1 Beräkning av dimensionerande regnintensitet och flöden

Beräkningar av dimensionerande regn sker enligt Svenskt Vatten publikation P110 med hjälp av 
Dahlström-ekvationen (1) nedan:

 (1)𝑖 = 190 3 Å ∗ 𝑙𝑛 𝑡𝑟/𝑡𝑟0,98 + 2

där i: regnintensitet [l/s*ha]
tr: regnvaraktighet [min]
Å: återkomsttid [mån]

Det dimensionerande dagvattenflödet Qdim beräknas med ekvation (2).

(2)𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖 ∗ 𝑘

där Qdim: dimensionerande flöde [l/s]
A: avrinningsområdets area [ha]
φ: avrinningskoefficient
i: regnintensitet [l/s*ha]
k: klimatfaktor (sätts till 1,25)

3.2 RESULTAT
Flödesberäkningar före exploatering presenteras i tabell 1 och efter exploatering i tabell 2-6. 
Tabellerna redovisar ytor med uppskattade avrinningskoefficienter, ϕ, som har bestämts m.h.a. 
Svenskt Vatten P110 och Stormtac. Kvartersmark exklusive tak har tilldelats en avrinningsfaktor på 
0,45. Detta innebär att området kan utgöras av 50% grönyta och 50% hårdgjort. Skulle andelen 
hårdgjord yta öka, krävs det större erforderlig fördröjning. Alternativ markanvändning som t.ex. 
grusyta och gräsarmering kan också användas så länge som den sammanvägda 
avrinningskoefficienten inte överstiger 0,45. Ytterligare åtgärder skulle kunna vara att traditionella 
tak ersätts med gröna vilket kan minska den erforderliga fördröjningen.
      
Illustrationsplanen har delats in i fyra stycken delområden samt ett femte delområde för allmän 
platsmark baserat på intressenternas fastighetsindelning, enligt Figur 10. 
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Figur 10. Indelning av fem delområden vid flödesberäkningarna.

3.2.1 Befintliga dagvattenflöden
Tabell 3. Befintliga flödesberäkningar för delområde 01.

Marktyp φ Area
[ha]

Red.area
[ha]

Qdim. 5-årsregn
[l/s]

Qdim. 20-
årsregn

[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Tak 0,9 0,023 0,021 5 7 13
Skog 0,05 0,430 0,021 5 8 13

Grusväg 0,45 0,024 0,011 2 4 7

Totalt:  0,477 0,053 12 19 32
 
Tabell 4. Befintliga flödesberäkningar för delområde 02.

Marktyp φ Area
[ha]

Red.area
[ha]

Qdim. 5-årsregn
[l/s]

Qdim. 20-årsregn
[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Skog 0,05 0,495 0,025 6 9 15
Ängsmark 0,075 0,163 0,012 3 4 7

Totalt:  0,658 0,037 8 13 23

Tabell 5. Befintliga flödesberäkningar för delområde 03.

Marktyp φ Area
[ha]

Red.area
[ha]

Qdim. 5-årsregn
[l/s]

Qdim. 20-årsregn
[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Ängsmark 0,075 0,329 0,025 6 9 15

Totalt:  0,329 0,025 6 9 15



Sigma Civil AB RAPPORT-092996

www.sigmacivil.se 12(26) Version 3.0

Tabell 6. Befintliga flödesberäkningar för delområde 04 - Väst.

Marktyp φ Area
[ha]

Red.area
[ha]

Qdim. 5-årsregn
[l/s]

Qdim. 20-årsregn
[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Skog 0,05 0,135 0,007 2 2 4
Ängsmark 0,075 0,375 0,028 6 10 17

Totalt:  0,510 0,035 8 12 21

Tabell 7. Befintliga flödesberäkningar för delområde 04 - Öst

Marktyp φ Area
[ha]

Red.area
[ha]

Qdim. 5-årsregn
[l/s]

Qdim. 20-årsregn
[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Skog 0,05 0,148 0,007 2 3 5
Ängsmark 0,075 0,359 0,027 6 10 16

Totalt:  0,507 0,034 8 12 21

Tabell 8. Befintliga flödesberäkningar för delområde 05.

Marktyp φ Area
[ha]

Red.area
[ha]

Qdim. 5-årsregn
[l/s]

Qdim. 20-årsregn
[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Skog 0,05 0,148 0,007 2 3 5
Ängsmark 0,075 0,359 0,027 6 10 16

Totalt:  0,507 0,034 8 12 21

3.2.2 Flöden exploatering – innan fördröjning
Tabell 9. Exploatering flödesberäkningar för delområde 01.

Marktyp φ Area
[ha]

Red.area
[ha]

Qdim. 5-årsregn
[l/s]

Qdim. 20-
årsregn

[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Tak 0,9 0,079 0,071 16 25 43
Kvartersmark 

ex. tak
0,45 0,398 0,179 41 64 110

Totalt:  0,477 0,250 57 90 153

Tabell 10. Exploatering flödesberäkningar för delområde 02.

Marktyp φ Area
[ha]

Red.area
[ha]

Qdim. 5-årsregn
[l/s]

Qdim. 20-årsregn
[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Tak 0,9 0,298 0,268 61 96 164
Komplementb. 0,9 0,068 0,061 14 22 37
Kvartersmark 

ex. tak
0,45 0,286 0,129 29 46 79

Totalt:  0,652 0,458 104 164 280
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Tabell 11. Exploatering flödesberäkningar för delområde 03.

Marktyp φ Area
[ha]

Red.area
[ha]

Qdim. 5-årsregn
[l/s]

Qdim. 20-årsregn
[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Tak 0,9 0,120 0,108 25 39 66
Komplementb. 0,9 0,070 0,063 14 23 38
Kvartersmark 

ex. tak 0,45 0,139 0,063 14 22 38

Totalt:  0,329 0,234 53 84 143

Tabell 12. Exploatering flödesberäkningar för delområde 04 - Väst.

Marktyp φ Area
[ha]

Red.area
[ha]

Qdim. 5-årsregn
[l/s]

Qdim. 20-årsregn
[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Tak 0,9 0,202 0,181 41 65 111
Komplementb. 0,9 0,088 0,079 18 28 48
Kvartersmark 

ex. tak
0,45 0,220 0,099 22 36 61

Totalt:  0,510 0,359 81 129 220

Tabell 13. Exploatering flödesberäkningar för delområde 04 - Öst.

Marktyp φ Area
[ha]

Red.area
[ha]

Qdim. 5-årsregn
[l/s]

Qdim. 20-årsregn
[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Tak 0,9 0,274 0,246 56 88 150
Kvartersmark 

ex. tak 0,45 0,234 0,105 24 38 64

Totalt:  0,507 0,351 80 126 215

Tabell 14. Exploatering flödesberäkningar för delområde 05.

Marktyp φ Area
[ha]

Red.area
[ha]

Qdim. 5-årsregn
[l/s]

Qdim. 20-årsregn
[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Tak 0,9 0,010 0,009 2 3 6
Väg 0,8 0,093 0,074 17 27 46

GC-väg 0,8 0,062 0,050 11 18 30
Grönyta 0,1 0,047 0,005 1 2 3

Totalt:  0,212 0,137 31 49 84

3.2.3 Erforderlig fördröjning
Beräkning av erforderlig fördröjningsvolym baseras på Stockholms stads PM beräkningsmetodik 
m.h.a. ekvation (3), där 20 mm ska fördröjas för hårdgjorda ytor.

(3)𝑈𝑖 = 𝑑𝑟 ∗ 𝐴𝑖 ∗ 𝜑𝑖 = 𝑑𝑟 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑑.

där Ui: fördröjningsvolym [m3]
dr: regnvolym som ska hanteras [mm]
Ai: area [m2]
φi: markanvändningsspecifik avrinningskoefficient
Ared.: area reducerad [m2]
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Detta ger erforderliga fördröjningsvolymer för delområden enligt Tabell 15, där också flöden 
redovisas före och efter fördröjning.

Tabell 15. Erforderlig fördröjning och flöden före och efter fördröjning.

Delområde Erforderlig fördröjning
[m3]

Flöden vid 20-årsregn
efter fördröjning [l/s]

Flöden vid 20-årsregn
före fördröjning [l/s]

01 50 51 90
02 78 93 164
03 47 47 84

04 - Väst 72 73 129
04 - Öst 70 71 126

05 27 28 49
Totalt 344 363 641

Befintlig dagvattenledning har en bedömd kapacitet att kunna avleda ett flöde på ca 360 l/s vid ett 
20-årsregn, se avsnitt 2.6. Delområde 01 kommer inte att ansluta till denna dagvattenledning vilket 
innebär att planområdet kommer att belasta den befintliga dagvattenledningen med ett tillkommande 
flöde på ca 310 l/s vid ett 20-årsregn. Detta innebär att anslutning är möjlig men dagvattenledningen 
använder ca 95% av sin kapacitet.  

3.3 HÖJDSÄTTNING
För att säkerställa god avrinning och minskad risk för uppdämning av dag- och dräneringsvatten bör 
lägsta golvnivå sättas med hänsyn till lutning av intilliggande mark på ett sådant sätt att lokala 
lågpunkter, i vilka dagvatten kan ansamlas, i möjligaste mån undviks. Lägsta golvnivå ska vara högre 
än gatunivå vid förbindelsepunktför dagvatten för att en tillfredsställande avledning av dag- och 
dräneringsvatten ska kunna erhållas. 

Planerade golvnivåer bör placeras högre än omgivande mark, på ett sådant sätt att 
fördröjningslösningar blir den naturliga lågpunkten för all ytavrinning. Vid nybyggnation 
rekommenderas att dämningsnivå för anslutna servisledningar för dagvatten/husgrundsdränering 
anläggs med en viss marginal. Enligt Svenskt vatten P110 bör dämningsnivå för dagvattensystemet 
vara 0,3 m över markytans nivå i förbindelsepunkt.

3.4 SKYFALL – SEKUNDÄRA AVRINNINGSVÄGAR
Vid mycket stora regn kommer dagvattensystem inte kunna avleda allt dagvatten med en gång. Detta 
gäller både för korta regn med hög intensitet och långa regn med låg intensitet. Ytavrinning till 
planområdet kan komma ske enligt avsnitt 2.5 (Figur 4).

Planerade byggnader är utanför recipientens närområde (30m fån vattenlinje) vilket är mycket god 
marginal till höga vattenstånd i Pinglaström. Inga större lågpunkter har identifierats inom 
planområdet men ett utsatt område finns längs med Källbacken där en skyfallsväg kan uppstå vid 
mycket stora regn. Denna skyfallsväg passerar över kvartersmark varför man bör gör någon åtgärd i 
form av förslagsvis:

1) Del av kvartersmark omvandlas till allmän platsmark för upprättande av dike
2) Del av kvartersmark omvandlas till t.ex. E-område för upprättande av dike
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Skyfallsvägen når korsningen Fornåsavägen/Källbacken där en trumma bör anläggas om det inte 
finns en befintlig. En truminventering bör därför utföras för området. 

Figur 11. Utsatt område i södra delen av planområdet med risk för ytavrinning på kvartersmark.

4 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING
I dagsläget består planområdet i huvudsak av natur- och ängsmark vilket ställer stora krav på 
reningen då målsättningen är att exploateringen ska förbättra vattenkvalitén hos recipienten. 
Takavvattningen föreslås passera ett renings- och fördröjningssteg bestående av regnbäddar eller 
skelettjordar, där valet faller på det som bäst passar situationen/gestaltningen. Exempelvis kan 
skelettjordar vara utrymmes effektivare då skelettjorden kan placeras under markyta. Det kan t.ex. 
vara där fördröjnings-/reningslösningar hamnar vid fastighetsgräns/gata p.g.a. att taklutning. För att 
minska andelen regnbäddar/skelettjordar  anläggs förslagsvis 30% gröna tak.

4.1 HÄNSYN TILL GRUNDVATTEN
Grundvattennivån är direkt beroende på val av dagvattenlösning. Inom områden med hög 
grundvattennivå bör inte underjordiska dagvattenlösningar anläggas då dessa riskerar att 
vattenfyllas. Underjordiska lösningar behöver därför i dessa områden vara slutna. Detta är dock en 
sekundärlösning då dagvattenstrategin främjar öppna ytliga lösningar i första hand. För att få en 
uppfattning av grundvattennivåerna inom planområdet har en generell zonindelning utförts utifrån 
grundvattennivåmätningarna och höjdkurvor. Zoner med grundvattennivåer som ligger 1-2 meter 
under markyta bör ta extra hänsyn till grundvattennivån.         
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Figur 12. Generell indelning av grundvattennivåzoner där grundvattennivån mäts under markyta.

4.2 DELOMRÅDE 01
Läge för byggnad är okänt utifrån illustrationsplanen varför ett område ritats in enligt Figur 13. Dock 
är storleken korrekt inritad enligt anvisning. Förslagsvis förses 30% av takytan med gröna tak, där 
takavvattning leds till regnbäddar. Mark som inte får förses med byggnad leds till regnbäddar eller 
skelettjordar. Utlopp och bräddning sker till Pinglaström i delområdets sydöstra hörn. Total erforderlig 
fördröjning uppgår till 50 m3 med en anläggningsyta på ca 147 m2. Skulle istället 30% gröna tak 
anläggas minskar erforderlig fördröjning till 48 m3 och anläggningsytan till ca 140 m2. Värden för 
takytor redovisas i svart/grön text och värden för mark som inte får förses med byggnad med röd text. 

Figur 13. Förslag till dagvattenhantering för delområde 01. Byggnad är skissat men rätt tillstorleken.
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4.3 DELOMRÅDE 02
Förslagsvis förses 30% av takytan med gröna tak, där takavvattning leds till regnbäddar. Skelettjordar 
kan vara aktuellt  för ytor med begränsad åtkomst t.ex. ut mot gata. Dagvattenanslutning sker mot 
delområde 05 (ny lokalväg) där en ny kommunal dagvattenledning anläggs. I väst skulle ett mindre 
utlopp kunna etableras då det krävs en relativt lång dagvattenledning för anslutning till det 
kommunala dagvattensystemet. Utloppet skulle kunna samverka med en ny grönyta som 
förbättringsåtgärd åt Pinglaström (se avsnitt 2.3.1). Mark som inte får förses med byggnad leds 
förslagsvis till regnbäddar eller skelettjordar, utifrån vad som passar gestaltningen.

Erforderlig fördröjning uppgår till 92 m3 med en anläggningsyta på  ca 269 m2. Skulle istället 30% 
gröna tak anläggas minskar erforderlig fördröjning till 81 m3 och anläggningsytan till ca 237 m2. 

Värden för takytor redovisas i svart/grön text och värden för mark som inte får förses med byggnad 
med röd text.

Figur 14. Förslag till dagvattenhantering för delområde 02.
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4.4 DELOMRÅDE 03
Förslagsvis förses 30% av takytan med gröna tak, där takavvattning leds till regnbäddar. Skelettjordar 
kan vara aktuellt  för ytor med begränsad åtkomst t.ex. ut mot gata. Anslutning sker mot delområde 
05 (ny lokalväg) där en ny kommunal dagvattenledning anläggs. Mark som inte får förses med 
byggnad leds exempelvis till regnbäddar eller skelettjorda, utifrån vad som passar gestaltningen..

Erforderlig fördröjning uppgår till 47 m3 med en anläggningsyta på 137 m2. Skulle istället 30% gröna 
tak anläggas minskar erforderlig fördröjning till 41 m3 och anläggningsytan till ca 121 m2. Värden för 
takytor redovisas i svart/grön text och värden för mark som inte får förses med byggnad med röd text.

Figur 15. Förslag till dagvattenhantering för delområde 03.
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4.5 DELOMRÅDE 04 – VÄST & ÖST
Förslagsvis förses 30% av takytan med gröna tak, där takavvattning leds till regnbäddar. Skelettjordar 
kan vara aktuellt  för ytor med begränsad åtkomst t.ex. ut mot gata. Anslutning sker mot delområde 
05 (ny lokalväg) där en ny kommunal dagvattenledning anläggs. Mark som inte får förses med 
byggnad leds till förslagsvis till regnbäddar eller skelettjordar, utifrån vad som passar gestaltningen.

Erforderlig fördröjning på västra området uppgår till 72 m3 med en anläggningsyta på 240 m2 och för 
det östra området 70 m3 med en anläggningsyta på 207 m2. Skulle istället 30% gröna tak anläggas 
minskar erforderlig fördröjning för västra området till 63 m3 och anläggningsytan till ca 211 m2, 
respektive 60 m3 och anläggningsytan till ca 178 m2 för östra området. Värden för takytor redovisas i 
svart/grön text och värden för mark som inte får förses med byggnad med röd text. Det västra området 
förväntas få en större anläggningsyta p.g.a. att området ligger inom en högre grundvattennivåzon, se 
Figur 12, vilket innebär att anläggningsdjupet bör begränsas till ca 0,5 m.

Det västra området kan också vara tvunget att ansluta dagvatten i västlig riktning p.g.a. begränsad 
åtkomst mot den kommunala ledningen. Förslagsvis ändras byggrätten eller upprättas ett u-område 
för området vid transformatorstationen.

I öst bör ett avskärande dike anläggas för att leda dagvatten till Källbacken istället för in i delområdet.

Figur 16. Förslag till dagvattenhantering för delområde 04.
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4.6 DELOMRÅDE 05
Delområde 05 utgörs av ny lokalväg genom 
planområdet som har en vägsektion enligt Figur 18. 
Ytavrinning föreslås gå direkt till regnbäddar längs 
med sträckan. Beroende på utformning uppskattas 
det behövas ca 5-6 stycken regnbäddar längs med 
gata. I de södra delarna finns det risk för högt 
grundvatten varför hänsyn bör tas till 
anläggningsdjupet. Anslutning sker till befintlig 
dagvattenledning (BTG500) längs med Källbacken.

Figur 18. Angiven sektion för gata.

Erforderlig fördröjning uppgår till 27 m3 med en 
anläggningsyta på 89 m2, värden redovisas med 
röd text.

Ytterligare fördröjningsåtgärder är att anlägga 
nedsänkta gröna diken mellan trädgroparna i 
gatan. Infarter och trägropar upptar ca 30% 
vardera av sträckan, vilket lämnar kvar ca 40% till 
dagvattenhantering. Beroende på utformning krävs 
det ca sex stycken trädgropar vilket resulterar i lika 
många gröna diken. Dessa skulle kunna utformas 
utan utlopp så att de tillåts att vattenfyllas men bör 
hållas grunda (<0,2 m) för att inte utgöra en 
säkerhetsrisk. Bräddning sker antingen till brunn i 
markyta eller till trädgrop som redan har 
bräddutlopp.  Med en skiss enligt Figur 19 bedöms 
ca 20 m3 totalt kunna fördröjas ytligt. Denna åtgärd 
bedöms innebära att ytterligare ca 30 l/s kan 
fördröjas vilket resulterar i att anslutande 
dagvattenledningen får en belastning på 90% 
istället för 95% vid det dimensionerande 20-
årsregnet. 

Figur 19. Skiss på ytlig omhändertagande i dike mellan trädgropar.

Figur 17. Förslag till dagvattenhantering 
delområde 05.
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4.7 SAMMANSTÄLLNING DELOMRÅDEN
Tabell 16. Sammanställning dagvattenhantering som omfattas av fördröjnings- och reningsbehov samt 

planerade dagvattenanläggningars ytbehov. 

Delområde Anläggningsyp Erforderlig fördröjning
[m3]

Anläggningsyta
[m2]

01 Regnbädd, (30% gröna tak) 50 (48) 147 (140)
02 Regnbädd/skelettjord, (30% gröna tak) 92 (81) 269 (237)
03 Regnbädd/skelettjord, (30% gröna tak) 47 (41) 137 (121)

04 - Väst Regnbädd/skelettjord, (30% gröna tak) 72 (63) 240 (211)
04 - Öst Regnbädd/skelettjord, (30% gröna tak) 70 (60) 207 (178)

05 Skelettjord 27 89
Totalt 357 1089

4.8 FÖRSLAG TILL ANSVARSGRÄNSER
Fastighetsägaren ansvarar för dagvattenanläggningen fram till förbindelsepunkt till den allmänna 
VA-anläggningen (delområde 01 till 04). Ansvar för delområde 05 bör falla på Alsike vägförening men 
är också i kommuns intresse då en misskött dagvattenanläggning direkt påverkar kommunens 
dagvattenledning. Skyfallsväg över delområde bör falla på kommuns ansvar då kommunen har 
skyldighet att se till att inte skador sker vid 100-årsregn.

4.9 FÖRSLAG TILL PLANBESTÄMMELSER  
Planen bör hantera skyfallsproblematiken som uppstår söder om delområde 04-väst, se avsnitt 3.4. 
Om det är möjligt vore det bra om planen kunde reglera kvartersmark som inte ska förses med 
byggnad, till att ha en sammanvägd avrinningskoefficient som inte överstiger 0,45. Detta skulle kunna 
genomföras genom att 50% av området ska bestå av grönyta. Alternativt att andra genomsläppliga 
ytor nyttjas på ett sådant sätt att den sammanvägda koefficienten inte överstiger 0,45.

4.10 DAGVATTENHANTERING I BYGGSKEDET
All erforderlig länshållning samt dränerande åtgärder ingår i byggskedet. Erforderlig länshållning ska 
fortgå genom hela entreprenaden och får ej avslutas innan samråd med beställaren och godkännande 
erhållits. Vid avledning av vatten ska åtgärder vidtas för effektiv avskiljning av sand, slam och ev. 
olja innan vatten släpps ut från planområdet. Oaktsamhet medför skyldighet att rensa befintliga 
dagvattensystem.

5 DAGVATTENLÖSNINGAR
Förutsättningarna för LOD bedöms som mycket begränsade då området huvudsakligen består av lera.
Nedan följer olika förslag på fördröjnings-/reningslösningar som skulle kunna tillämpas inom 
planområdet. Gröna tak är alternativ lösning som inte är med i dagvattenförslaget men som skulle 
kunna anläggas för ytterligare fördröjning/rening.

5.1 REGNBÄDDAR
Regnbäddar används för att infiltrera dagvatten från närliggande ytor som tak, vägar och 
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parkeringar. Det ställs krav på att växterna ska klara perioder av både torka och höga 
vattennivåer. Med en välkomponerad vegetationsmix fås växtbäddar som fyller en teknisk funktion 
med fördröjning och rening men också ett vackert inslag i gatumiljön eller i anslutning till parken. 
Den bör dock ej placeras direkt över några ledningsstråk. Se Figur 20 för exempel på en förhöjd 
regnbädd som lämpar sig för takavvattning. För omhändertagande av dagvatten från vägar lämpar 
sig nedsänkta regnbäddar, se Figur 21.

Figur 20. Upphöjd regnbädd med översvämningsskydd, bräddavlopp och dränering. Movium Faktablad, 2015.

Figur 21. Till vänster, nedsänkt regnbädd med inlopp genom nedsänkt kantsten. (sigmacivil.se). Till höger, 
regnbädd med trädplantering i anslutning till parkering, foto: Björn Embrèn.

5.2 SKELETTJORDSANLÄGGNING MED TRÄDPLANTERING
Skelettjordar har utvecklats för att träd ska kunna utvecklas till trivselskapande element i hårdgjord 
miljö. Skelettjord är en volym av grov ensartad makadam (100-150 mm) som innehåller ca 25-30 % 
hålrum fyllda med luft samt fuktighets- och näringshållande växtjord. Konstruktionen måste utföras 
så att den både garanterar ett bra rotningsutrymme och samtidigt uppfyller de krav som ställs på 
bärighet för tung trafik. För att klara av regntillfällen större än dimensionerande regnintensitet måste 
anläggning förses med dräneringsledning i botten för att avleda överskottsvattnet. Extra viktigt är det 
med dräneringsledning p.g.a. att området har låg infiltrationskapacitet. Dräneringsledningen i sin tur 
måste kopplas till närmaste anslutningspunkt. Varje trädkrona kan magasinera omkring 10 mm 
nederbörd över den yta som kronan upptar. Rotsystemen suger dessutom åt sig vatten från 
kringliggande mark vilket leder till att markens magasineringskapacitet återhämtas fortare vid längre 
nederbördstillfällen. Förutom detta kan träd omhänderta mindre mängder föroreningar och minska 
bullernivån.
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Figur 22. Makadamlager och utplacering av trädgallerram, foton: Björn Embrèn, Anders Ohlsson Sjöberg.

5.2.1 Vattenutkastare
Enklaste lösningen till LOD är att förse stuprör med vattenutkastare som fördelar dagvattnet över en 
grönyta innan det når dagvattenbrunnarna med hjälp av ränndalar. Små regn kan på detta sätt helt 
omhändertas lokalt, beroende på storleken hos grönytor som ackumulerar dagvattnet. Vid mycket 
stora regn fungerar utkastare som en fördröjare av det första vattnet vilket minskar belastningen på 
dagvattensystemet.

Om grönyta som t.ex. översilningsyta och växtplantering inte finns att tillgå intill fastigheten, kan 
öppna rännor anläggas. Öppna rännor syftar i första hand till att transportera dagvatten till planerade 
regnbäddar och skelettjordar. Dessa går att anlägga med galler, så kallade markrännor, för att på så 
vis göra körbara. Öppna rännor kan vara estetiskt tilltalande och har lägre anläggningskostnad än ett 
ledningsförbundet system.

Figur 23. Vattenutkastare och dagvattenrännor, bilder från steriks.se.

5.2.2 Gröna tak
Gröna tak föreslås anläggas på 30% av takytan och minskar den totala avrinningen jämfört med 
konventionella, hårdgjorda tak. Tunna gröna tak, med t. ex. sedum, kan minska den totala avrunna 
mängden på årsbasis med ca 50 %. Gröna tak med djupare vegetationsskikt magasinerar enligt 
Svenskt Vattens publikation P105 i medeltal 75 % av årsavrinningen. Dessutom ökas initialförlusten 
vid varje regntillfälle med ca 6-10 mm beroende på vald tjocklek och lutning på taket. Detta innebär 
att även kraftiga regn kan utjämnas under den första avrinningstiden. Dock kommer hela 
nederbördsvolymen avrinna efter att taket blivit mättat. Vid flödesberäkningar har en 
avrinningskoefficient på 0,4 använts vilket motsvarar ett grönt tak med en tjocklek 100-150 mm på 
överbyggnaden. Värt att notera är att gröna tak kräver underhåll.
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Figur 24. Anläggning av gröna tak till vänster och färdigt tak på miljörum till höger, bilder från vegtech.se.

6 KOSTNADSKALKYL
En grov uppskattning av dagvattenanläggningar redovisas i Tabell 17. Regnbäddar och skelettjordar 
kan se ut på många olika sätt beroende på uppbyggnad. Kostnadskalkylen bygger på att upphöjda 
regnbäddar omhändertar takavvattning och nedsänkta markavvattning samt att 30% av takytan 
består av gröna tak.

Tabell 17. Grov kostnadskalkyl för respektive delområde.

Delområde Typ Enhet Mängd a`-pris Belopp

Regnbädd nedsänkt m2 140 1 400 200 000
Gröna tak m2 236 600 140 00001

Totalt    340 000
Regnbädd nedsänkt m2 201 1 400 280 000
Regnbädd upphöjd m2 36 3 200 110 000

Gröna tak m2 1097 600 660 000
02

Totalt    1 050 000
Regnbädd nedsänkt m2 94 1 400 130 000
Regnbädd upphöjd m2 27 3 200 90 000

Gröna tak m2 570 600 340 000
03

Totalt    560 000
Regnbädd nedsänkt m2 194 1 400 250 000
Regnbädd upphöjd m2 17 3 200 50 000

Gröna tak m2 868 600 520 000
04 - Väst

Totalt    820 000
Regnbädd nedsänkt m2 171 1 400 240 000
Regnbädd upphöjd m2 12 3 200 40 000

Gröna tak m2 821 600 490 000
04 - Öst

Totalt    770 000
Skelettjord st 6 60 000 360 000

05
Totalt 360 000

Totalt    3 900 000
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7 FÖRORENINGSBELASTNING
Beräkningar är gjorda för att få en uppfattning av föroreningsbelastningen inom planområdet, se 
Tabell 18 och 19. Beräkningar har utförts med programmet Stormtac (v.20.2.2), där en jämförelse har 
gjorts för den befintliga situationen och en framtida situation. Årsnederbörden är satt till 590 mm/år 
i enlighet med programvaran för Stockholmsområdet. Målsättningen i föroreningsberäkningarna är 
att åtgärder ska utföras så att vattenkvalitén förbättras hos recipienten.

Sammanfattningsvis görs bedömning att kontrollerade föroreningar minskar efter exploatering om 
föreslagna dagvattenanläggningar anläggs enligt avsnitt 4 med en fördröjning på 20 mm inom 
delområden. Föroreningsberäkningarna är utförda med antagandet att 30% av takytan består av 
gröna tak. Gröna tak har en lägre avrinningsfaktor än ett traditionellt tak, vilket innebär att erforderlig 
fördröjning minskar.

Utifrån de teoretiska beräkningarna är bedömningen att statusen inte försämras efter exploateringen. 
Detta bör leda vidare till att målet för MKN för recipienten Lövstaån bör påverkas positivt i och med 
exploateringen.

Tabell 18. Föroreningskoncentrationer (µg/l), grönt fält indikerar minskning eller oförändrat värde jämfört med 
befintlig situation. Som reningsanläggningar används regnbäddar och gröna tak på kvartersmark och 
skelettjordar på allmän platsmark (gata).

Ämne Befintligt Exploatering
-utan rening

Exploatering
-med rening

Reningseffekt
[%]

P 110 150 46 67%
N 1100 1400 790 59%
Pb 3,5 2,7 1,2 52%
Cu 11 10 5,7 45%
Zn 21 24 7,3 68%
Cd 0,22 0,46 0,1 78%
Cr 2,6 3,5 1,5 60%
Ni 2 3,3 1,6 52%
Hg 0,013 0,012 0,011 8%
SS 29000 29000 13000 55%
Oil 0,0064 0,0078 0,0042 35%

PAH16 0,00014 0,00017 0,000077 55%
BaP 0,00019 0,00022 0,00011 55%

PBDE 47 0,014 0,015 0,0073 51%
PBDE 99 0,0016 0,0017 0,00077 55%

PBDE 209 110 150 46 67%
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Tabell 19. Föroreningsmängder (kg/år), grönt fält indikerar minskning eller oförändrat värde jämfört med 
befintlig situation. Som reningsanläggningar används regnbäddar och gröna tak på kvartersmark och 
skelettjordar på allmän platsmark (gata).

Ämne Befintligt Exploatering
-utan rening

Exploatering
-med rening

Reningseffekt
[%]

P 0,85 2,1 0,46 76%
N 9 19 7,9 69%
Pb 0,028 0,038 0,012 66%
Cu 0,084 0,15 0,057 63%
Zn 0,17 0,33 0,073 77%
Cd 0,0017 0,0065 0,001 85%
Cr 0,021 0,049 0,015 71%
Ni 0,016 0,046 0,016 65%
Hg 0,00011 0,00017 0,00011 35%
SS 240 400 130 68%
Oil 0,000052 0,00011 0,000042 54%

PAH16 0,0000011 0,0000024 0,00000077 68%
BaP 0,0000015 0,0000031 0,0000011 65%

PBDE 47 0,00012 0,00021 0,000073 65%
PBDE 99 0,000013 0,000024 0,0000077 68%
PBDE 209 0,85 2,1 0,46 76%
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PROJ. DAGVATTENLEDNING

PROJ. DAGVATTENRÄNNA

BEF. DAGVATTENLEDNING

BEF. VA-LEDNING

SKELETTJORD

REGNBÄDD

DAGVATTEN FRÅN TAK

DAGVATTEN FRÅN INNERGÅRD/MARK

AVRINNING TAK

AVRINNING INNERGÅRD

AVSKÄRANDE DIKE

Verf.=XX m³
Aanl.=XX m²

HÅRDGJORDA TAK
Verf.: ERFORDERLIG FÖRDRÖJNING
Aanl.: ANLÄGGNINGSYTA REGNBÄDD/SKELETTJ.

Verf.=XX m³
Aanl.=XX m²

Verf.=XX m³
Aanl.=XX m²

GRÖNT TAK 30% & 70% HÅRDGJORT TAK
Verf.: ERFORDERLIG FÖRDRÖJNING
Aanl.: ANLÄGGNINGSYTA REGNBÄDD/SKELETTJ.

MARK/INNERGÅRD
Verf.: ERFORDERLIG FÖRDRÖJNING
Aanl.: ANLÄGGNINGSYTA REGNBÄDD/SKELETTJ.


