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PM. Uppdaterad föroreningsberäkning för Odenslund 

företagspark 

Inledning 
I detta PM sammanställs kortfattat resultaten av uppdaterade beräknade föroreningshalter och föroreningsmängder 

i dagvatten från detaljplan Odenslund. Beräkningarna har utförts på uppdrag av VAP VA-Projekt AB som framtagit 

planerad dagvattenanläggning i området. Föroreningsberäkningarna avser föreningssituation före respektive efter 

exploatering och rening. 

Metodik 

Föroreningsberäkningarna har genomförts med dagvatten- och recipientmodellen StormTac Web (Larm, 2000 och 

StormTac, 2019). Schablonvärden som är specifika för markanvändningen inom området har använts. 

Schablonvärdena utgörs av halter och avrinningskoefficienter per markanvändning. De utgör årsmedelvärden och 

baseras på långvarig flödesproportionell provtagning under minst flera månader och vanligen upp till ett eller flera 

år. Hänsyn har även tagits till planerad verksamhet. De markanvändningar som finns i StormTac Web och som 

bedömts som bäst motsvara verksamheten har använts.  

Följande föroreningar har beräknats: fosfor (P), kväve (N), bly (Pb), koppar (Cu), zink (Zn), kadmium (Cd), krom (Cr), 

nickel (Ni), kvicksilver (Hg), suspenderad substans (SS; partiklar), olja (oljeindex), polycykliska aromatiska kolväten 

(PAH) och Bens(a)pyrén (BaP). För metaller och näringsämnen avses totalhalter. Halter och belastning av Hg, PAH och 

BaP bedöms vara osäkra, beroende på färre underlagsdata finns tillgängligt än för övriga ämnen.  

I tidigare beräkningar har endast den s.k. norra anläggningen varit med i uträkningen. I den norra anläggningen har 
det exploaterade området ökat från 14,1 till ca 15,12 ha. Samt har det tillkommit ett område, södra området, som är 
en tillfartsgata från allmän väg. Dagvatten härifrån kan inte avledas till den norra dagvattenbehandlingen och kan 
inte nå läget för den norra anläggningen med självfall. Man utvidgade då detaljplaneområdet för att också omfatta 
denna gata. 

Indata 

Tabell 1 Area per markanvändning före och efter exploatering, Norra anläggningen. 

Markanvändning 
Area före expl 

ha 
Area efter expl 

ha 

Kontorsområde 0,71 0 

Takyta 0 7,74 

Parkering 0 3,87 

Skogsmark 9,21 1,83 

Blandat grönområde 0 1,29 

Hygge 5,20 0 

Gata 0 0,39 

Totalt 15,12 15,12 
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Dagvatten från takytorna (ca 7,7 ha) transporteras och fördröjs i singelfyllda diken för att sedan ledas till dammen. 
Även om takdagvattnet är relativt rent så renas det även ytterligare genom de singelfyllda dikena och i dammen. 
Övriga dagvattnet går via översilning till ett dike som sedan leds till dammen.  Dammen vid norra anläggningen 
utgörs av en våt och en torr del. Den våta delen har vi antagit/beräknat utgöras en permanent vattenyta på ca 1200 
m2 vilket bedömts ge tillräcklig hög reningseffekt, samtidigt som den torra delen kan ge en stor volym för 
flödesutjämning. Vi har räknat med en undre utjämningsvolym med litet utflöde för extra bra reningseffekt under 
små till medelstora avrinningstillfällen. Över denna finns en reglervolym för fördröjning under kraftigare flöden, men 
den bedöms ha marginell effekt på reningseffekten. Dessa seriekopplade system har beräknats och resultaten 
avseende halter och mängder föroreningar före och efter exploatering och rening redovisas i detta PM. En alternativ 
beräkning gjordes för ett fall då takdagvattnet leddes förbi den norra dammanläggningen men det gav sämre total 
rening eftersom takvattnet fortsätter att renas (och fördröjas) i dammen. Detta alternativ redovisas inte här.  
 
För avrinningsområdet, från den del av tillfartsgatan som inte kan avledas till den norra dagvattenbehandlingen, 
ordnas en separat behandling i anslutning till avfarten från väg 273. Planområdet för denna del av gatan är 0,52 ha. 
Den södra anläggningen är av samma typ och utformad samt dimensionerad efter samma principer som den norra 
anläggningen, d.v.s. en permanent våt del och en överliggande utjämningsvolym och 12 timmars tömningstid. Den 
permanenta vattenyta beräknades till ca 200 m2, vilket har bedömts vara en bra storlek med hänsyn till att erhålla en 
tillräcklig plan bottenyta och samtidigt tillräckliga djup och slänter. Den senare ytan ger även en hög reningseffekt. 
 
Tabell 2 Area per markanvändning före och efter exploatering, Södra anläggningen. 

Markanvändning 
Area före expl 

ha 
Area efter expl 

ha 

Blandat 
grönområde 

0 0,299 

Gata 0 0,221 

Ängsmark 0,52 0 

Totalt 0,52 ha 0,52 ha 

 
Nederbördsintensiteten 590 mm/år har använts som indata till belastningsvärdena. Detta värde har beräknats 
utgöra verklig nederbörd i station 9739 Arlanda, efter mätförluster (korrigeringsfaktor 1,1) enligt SMHI. Uppmätt 
nederbörd var 536 mm för perioden 1961-1990.  
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Resultat 

I Tabell 3 och 4 redovisas beräknade föroreningshalter och föroreningsmängder. I Tabell 5 redovisas 
reningseffekterna. 

Tabell 3. Föroreningshalter (µg/l) före och efter exploatering utan (innan) och efter rening. 

Anläggning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Norra              

Före exploatering, Norra 63 970 7,4 8,9 34 0,23 3,2 2,6 0,023 30 000 280 0,21 0,030 

Efter exploatering utan 
(innan) rening, Norra 

79 1 200 9,5 15 48 0,25 5,5 5,6 0,026 50 000 240 1,1 0,020 

Efter exploatering efter 
rening, Norra 

28 750 1,3 4,8 9,9 0,074 0,71 1,6 0,014 6100 200 0,15 0,0050 

Södra              

Före exploatering, Södra 180 960 3,0 10,0 24 0,19 2,2 1,4 0,0044 20 000 170 0,048 0,0048 

Efter exploatering utan 
(innan) rening, Södra 

130 1 200 9,4 24 55 0,18 0,96 1,1 0,046 50 000 150 0,16 0,0063 

Efter exploatering efter 
rening, Södra 

50 760 1,5 5,6 9,4 0,058 0,50 0,45 0,018 7 900 150 0,040 0,0050 

 
 
Tabell 4. Föroreningsbelastning (kg/år) före och efter exploatering utan (innan) och efter rening. 

Anläggning  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Norra              

Före exploatering, 
Norra 

1,0 16 0,12 0,15 0,56 0,0037 0,053 0,043 0,00037 500 4,7 0,0035 0,00050 

Efter exploatering 
utan (innan) 
rening, Norra 

5,5 82 0,67 1,0 3,3 0,017 0,38 0,39 0,0019 3500 17 0,078 0,0014 

Efter exploatering 
efter rening, Norra 

2,0 53 0,095 0,34 0,69 0,0052 0,050 0,12 0,00099 430 14 0,010 0,00035 

Södra              

Före exploatering, 
Södra 

0,10 0,53 0,0016 0,0055 0,013 0,00011 0,0012 0,00078 0,0000024 11 0,091 0,000026 0,0000026 

Efter exploatering 
utan (innan) 
rening, Södra 

0,20 1,9 0,015 0,037 0,085 0,00028 0,0015 0,0017 0,000071 77 0,23 0,00024 0,0000098 

Efter exploatering 
efter rening, Södra 

0,078 1,2 0,0024 0,0088 0,015 0,000090 0,00078 0,00070 0,000028 12 0,23 0,000062 0,0000078 

 
Tabell 5. Reningseffekter (%). 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Norra 64 36 86 67 79 70 87 71 47 88 15 87 75 

Södra 61 37 84 76 83 67 48 58 60 84 0 74 21 

 
Föreslaget system för transport, rening i seriekopplade system och flödesutjämning minskar halterna i dagvattnet 
från området för de flesta ämnena jämfört med före exploatering (Tabell 3), även om mängderna ökar men ökningen 
blir betydligt mindre efter rening (Tabell 4). Dagvattenanläggningarna bedöms ge höga reningseffekter (Tabell 5). 
Dagvattnets föroreningsmängd reduceras kraftigt efter föreslagen behandling av dagvattnet. Reningen av olja kan bli 
betydligt högre än beräknat, men vi har beaktat att oljehalterna är så låga att de är svåra att sänka mer (osäkert).  
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