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Sammanfattning 

Sigtuna kommun antog under hösten 2017 en detaljplan för 50 stycken bostäder i form av 

rad-, par-, kedjehus och villor samt tio bostadsenheter för ett större flerfamiljshus för 

äldre-, grupp- eller ungdomsboende på delar av fastighet Helgåby 1:2 vid Klockarbol, 

Skepptuna. Under våren 2020 upphävdes kommunens beslut att anta detaljplanen av 

mark- och miljööverdomstolen (MÖD) på grund av brister i detaljplanehandlingarna om 

hur dag- och spillvatten ska hanteras. WRS har därför fått i uppdrag att komplettera 

befintliga dag- och spillvattenutredningar för att tillgodose nödvändiga ändringar. Det 

innebär att denna utredning ska: 

• Lokalisera och redovisa svackdiken och damm som ska omhänderta dagvatten 

från området, specificera utformning utifrån flöden och belastning (inklusive 

eventuellt tillskott av infiltrerat vatten från va-anläggning). 

• Redovisa infiltrationsområde och eventuell efterpoleringsdamm för renat 

avloppsvatten. 

• Specificera huvudmannaskap för de olika va-anläggningarna och vilka delar som 

ska omfattas av den gemensamma va-anläggningen.  

• Se över dagvatten-, avlopps- och eventuellt dricksvattenutredning för området för 

att tillgodose de ändringar som MÖD anser vara nödvändiga i sin dom.  

Enligt önskemål från beställare har även anläggningar dimensionerats så att det totala 

utflödet av renat spill- och dagvatten från planområdet efter exploatering inte ska öka 

jämfört med nuvarande ytavrinning på årsbasis.  

Svackdiken, en dagvattendamm och en torrdamm har lokaliserats, redovisats på karta och 

dimensionerats enligt branschstandard (Svenskt Vatten, 2016a) för att rena och fördröja 

dagvattenflöden med hänsyn till framtida klimatförändringar. Dagvattendammen bör ha 

en permanentyta på 840 m2, ett reglerdjup på 0,6 m och därmed kunna buffra en 

vattenvolym på 500 m3. Utlopp bör strypas till mellan 12 och 26 l/s, varvid dagvattnet 

leds till en torrdamm med en yta på 680 m2 och medeldjup 0,3 m för infiltration till 

grundvattnet. Både dagvattendammen och torrdammen förses med bräddiken som säkert 

avleder kraftigare regn mot det befintliga åkerdike söder om planområdet. 

Spillvattnet kommer att renas genom spillvattenreningssteg 1 och sedan ledas på självfall 

via ledningar till ett infiltrationsområde i en avgränsad del av en redan existerande 

sandakvifer. Därefter når det en separat spillvattendamm innan det släpps till befintligt 

åkerdike. 

Den föreslagna dagvattenhanteringen medför en minskad transport av näringsämnen, 

tungmetaller och partiklar jämfört med nuvarande situation. Det föreslagna 

spillvattenreningssystemet uppfyller hög nivå för miljöskydd både för fosfor (90 % 

reduktion) och kväve (50 % reduktion). Trots att det i dag inte finns något utsläpp av 

renat spillvatten från detaljplanen bedöms den framtida transporten av fosfor från renat 

spill- och dagvatten (0,9–2,8 kg/år) underskrida dagens fosfortransport från områdets 

ytavrinning (1,8–3,2 kg/år). Tillsammans med minskad transport av tungmetaller bedöms 

detaljplanen inte medföra risk att recipientens miljökvalitetsnormer inte uppnås. 
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Den allmänna va-anläggningen föreslås innefatta tekniska anläggningar för spill- och 

dricksvatten, som kommunen blir huvudman till. Dagvattenanläggningar 

(dagvattendamm, torrdamm och svackdiken) föreslås skötas av en lokal samfällighet 

tillsammans med vägarna. 

I befintlig plankarta (2017) finns tillräcklig plats reserverad för alla föreslagna tekniska 

anläggningar för spill- och dagvatten. I plankartan bör planbestämmelserna ses över för 

att överensstämma med PBL. 
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1 Inledning 

Hösten 2017 antog Sigtuna kommun detaljplanen för del av fastigheten Helgåby 1:2. 

Planen möjliggör för 50 stycken bostäder i form av rad-, par-, kedjehus och villor samt tio 

bostadsenheter i större flerfamiljshus för till exempel äldre-, grupp- eller ungdomsboende. 

Planområdet ligger i kommunens nordöstra del och gränsar till Skepptuna skola, en av 

kommunens två byskolor. Våren 2020 upphävdes kommunens beslut att anta detaljplanen 

av mark- och miljööverdomstolen (MÖD). MÖD:s ställningstagande grundar sig främst i 

brister i detaljplanehandlingarna om hur dag- och spillvatten ska hanteras samt i 

ansvarsfrågan gällande va-anläggningar inom planområdet.  

1.1 Uppdrag och syfte 

Kommunen har beslutat att en reviderad planhandling med underlag behöver tas fram. 

Fastighetsägarna Agneta Geisewall och Magnus Gustavsson har som uppgift att ta fram 

det redigerade underlaget, som ska redogöra för hur avloppsvattnet ska hanteras inom 

planområdet samt hur detta ska redovisas i detaljplanehandlingarna. WRS har därför 

ombetts att:  

• Lokalisera och redovisa svackdiken och damm som ska omhänderta dagvatten 

från området, specificera utformning utifrån flöden och belastning (inklusive 

eventuellt tillskott av infiltrerat vatten från va-anläggning). 

• Redovisa infiltrationsområde och eventuell efterpoleringsdamm för renat 

avloppsvatten. 

• Specificera huvudmannaskap för de olika va-anläggningarna och vilka delar som 

ska omfattas av den gemensamma va-anläggningen.  

• Se över dagvatten-, avlopps- och eventuellt dricksvattenutredning för området för 

att tillgodose de ändringar som MÖD anser vara nödvändiga i sin dom.  

Beställaren önskar även dimensionera anläggningar så att det totala utflödet av renat spill- 

och dagvatten från planområdet efter exploatering inte ska öka jämfört med nuvarande 

ytavrinning från området.  

Förslagen ska vara i överensstämmelse med riktlinjer och kravspecifikationer från 

Sigtuna kommun (2018). 

1.2 Avgränsningar 

Denna rapport avser komplettera redan framtagna utredningar för dag- och spillvatten och 

bör därför läsas med dessa utredningar som bakgrund (se avsnitt 2.4). 

Efter genomfört fältbesök ansågs inte dricksvattenutredningen behöva kompletteras. De 

förändringar i dag- och spillvattenhantering som föreslås, samt de skäl som MÖD har 

angett för att upphäva detaljplanens antagande, berör inte dricksvattenhanteringen inom 

området. 
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2 Förutsättningar 

2.1 Nuvarande och planerad markanvändning  

Planområdet består idag av cirka 16 hektar åker- och skogsmark (Figur 1). Åkermarken är 

dränerad genom både täckta och öppna åkerdiken. Skogsmarken avvattnas genom diken 

som löper mellan skogs- och åkermark. Från planområdet mynnar ett dräneringsrör i 

södra delen ut i ett öppet åkerdike vid gränsen till nedströms belägen fastighet. 

 

Figur 1. Planområdet består av åker- och skogsmark. Bakgrundskarta: Google Satellite 
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Enligt illustrationsplan från maj 2017 planeras området exploateras med 50 stycken 

bostäder i form av rad-, par-, kedjehus och flerfamiljshus med tio bostadsenheter för till 

exempel äldre-, grupp- eller ungdomsboende (Figur 2). En ny infartsväg planeras öster 

om skolan för att kunna ta sig till fastigheterna. Bostäderna anläggs på den högre belägna 

skogsmarken, samt där skogen möter åkermark. Förutom nödvändig exploatering för 

tomter och vägar bevaras skogsmarken i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Figur 2. Illustrationsplan från maj 2017 (Sigtuna kommun, 2017).  
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2.2 Recipient 

Recipient för dagvatten och spillvatten från planområdet är vattenförekomsten 

Åkerströmmen-Holmbroån (SE662192-163037). Åkerströmmen-Holmbroåns uppnår 

idag god ekologisk status samt god kemisk status med undantag för de överallt 

överskridande ämnena kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE). 

Miljökvalitetsnormerna är satta till god ekologisk status år 2027 samt god kemisk status 

med undantag för just kvicksilver och PBDE. 

Påverkan från dag- och spillvatten rör bland annat kvalitetsfaktorer som Näringsämnen 

(fosfor), vissa Särskilda förorenande ämnen (SFÄ) som arsenik, koppar, krom och zink 

samt Prioriterade ämnen som bly, kadmium och nickel. För alla dessa parametrar har 

idag Åkerströmmen-Holmbroån god status. För fosfor har en årsmedelhalt på 54 µg/l 

uppmätts, medan gränsen för god status går vid 63 µg/l. 

Utöver enskilda föroreningsämnen finns även risk för påverkan på hydromorfologiska 

kvalitetsfaktorer, främst gällande flöden. Åkerströmmen-Holmbroån har 

otillfredsställande Hydrologisk regim på grund av markavvattning. Vattenförekomsten 

bedöms även ha ett dåligt Morfologiskt tillstånd på grund av påverkan från rätning, 

grävning eller kulvertering samt att närområdet och svämplanet till stor del utgörs av 

anlagda ytor och/eller aktivt brukad mark. 

2.3 Markavvattningsföretag 

Ett båtnadsområde för markavvattning breder ut sig en dryg halvkilometer söder om 

planområdets södra spets (Figur 3). Generellt sett dimensioneras markavvattningsföretag 

utifrån en specifik avrinning på 2 l/s och ha, vilket även antas för detta 

markavvattningsföretag. 

 

Figur 3. Ett båtnadsområde finns cirka en halv kilometer söder om planområdets 

sydligaste del (Länsstyrelserna, 2021). Bakgrundskarta: OpenStreetMap. 
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2.4 Tidigare framtagna utredningar  

I detta avsnitt sammanfattas tidigare framtagna dag- och spillvattenutredningar för 

planområdet, som Upplunda Bygg och Vatten AB tagit fram under 2017. Utredningarna 

är bristfälliga och behovet av komplettering är beskrivet i MÖD:s dom i avsnitt 2.5. 

Kompletterande utredningar för dag- och spillvattenhantering utförda av WRS finns 

beskrivna i avsnitt 3. 

Utgångspunkten för hanteringen av dag- och spillvatten inom planområdet har varit att 

exploateringen inte ska medföra ökad flödesbelastning på omkringliggande fastigheter 

samt att planen inte ska påverka recipientens möjlighet att uppnå miljökvalitetsnormer 

(MKN) negativt. Markens geoteknik och infiltrationskapacitet har undersökts i fält 

genom grävda provgropar och grundvattenrör. 

Kommunens närmaste verksamhetsområde för VA ligger cirka åtta kilometer bort. Därför 

har det planerats för en lokal gemensamhetsanläggning för både dricksvatten och avlopp, 

enligt tidigare utredningar. Under planprocessen har Länsstyrelsen meddelat att LAV 6§ 

ska tillämpas och att kommunen ska vara ansvarig för va-anläggningen. 

2.4.1 Dagvattenutredning 

Dagvattenutredningen som Upplunda Bygg och Vatten AB har tagit fram redogör att 

dagvattenhanteringen ska ske genom lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 

(Upplunda Bygg och Vatten AB, 2017a). På tomtmark föreslås perkolationsmagasin 

anläggas med bräddning till lokala vägdiken. Där lokal perkolation inte är möjlig dras 

dränering och stuprör direkt till områdets vägdiken. Från vägdikena leds dagvattnet till en 

nyanlagd bäck med mindre dammar i mitten av planområdet och vidare söderut till en 

dagvattendamm för rening, fördröjning och infiltration. Bräddning från dammen sker till 

befintligt åkerdike söder om planområdet och vidare genom flacka åkerdiken till 

Åkerströmmen, områdets slutliga recipient. 

Vägdiken rekommenderas enligt dagvattenutredningen utformas som svackdiken med 

dräneringsrör som dimensioneras för ett 10 minuter långt 2-årsregn. Vid ett 10 minuter 

långt 10-årsregn tillåts vatten rinna öppet i svackdiket. Dammen är dimensionerad för ett 

12 timmar långt 10-årsregn. 

En utloppsledning med dimensionen 200 mm från dammen till närliggande åkerdike har 

enligt utredningen möjlighet att strypa vattenflödet vid utloppet till maximalt 26 l/s, vilket 

motsvarar en specifik avrinning på 1,6 l/s och ha. Detta utloppsflöde underskrider 

dimensionerande flöde för markavvattningsföretaget och medför att det dimensionerande 

flödet från planområdet inte kommer att öka efter exploatering. 

Det rekommenderas att plantera vattenväxter som bladvass, jättegröe och bredkaveldun i 

dagvattendammen, som gör den våtmarkslik. Enligt utredningen ska botten grävas 0,5 m 

ner i leran, vilket möjliggör för en vattenspegel med minst 0,5 m djup. Ytbehovet blir då 

ca 1300 m2 och skapar enligt utredningen en fördröjningskapacitet på 1300 m3 vid ett 10-

års regn1. 

 
1
 Detta innebär att dammen behöver ha ett reglerdjup på 1000 mm, alltså kunna variera 1 m i 

vattendjup vilket är relativt mycket. Vi har inte funnit några belägg i dagvattenutredningen för 
hur detta rent anläggningstekniskt ska genomföras.  
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2.4.2 Spillvattenutredning 

Upplunda Bygg och Vatten AB har tagit fram en spillvattenutredning för planområdet 

som redogör för att spillvattnet från respektive fastighet ska ledas med självfall alternativt 

med  LPS-system (lätt trycksatt avloppssystem) till gemensamma pumpstationer 

(Upplunda Bygg och Vatten AB, 2017b). Från de gemensamma pumpstationerna ska 

spillvattnet pumpas till ett gemensamt reningsverk, som i denna rapport benämns 

”spillvattenreningssteg 1”. Anläggningen för spillvattenreningssteg 1 planeras placeras i 

planområdets sydvästra hörn (se Figur 2, s.8). 

Ett flertal reningslösningar för spillvattenreningssteg 1 har studerats i projekteringen. 

Traditionell mekanisk, kemisk och biologisk rening har studerats men även alternativa 

reningsmetoder som till exempel filterbäddsteknik, där fosfor avskiljs genom ett 

kalkfilter. Tekniken i det senare fallet möjliggör återföring av fosfor till åkermark i ett 

kretsloppssystem.  

Efter rening i spillvattenreningssteg 1 planeras vattnet pumpas till ett utsläppsområde i en 

sandakvifer i planområdets södra del, där det renade vattnet infiltreras. Renat spillvatten 

fördelas till sandlagret genom spridningsrör i stenmaterial liggande på sandlagret. 

Akviferen är enligt utredningen sluten och har ett utbredningsområde på minst 6 000 m2. 

Provgropar visar att sandlagret har en mäktighet mellan 0,25 och 1,0 m, med ett 

medelvärde över 0,5 m, vilket skapar en volym på minst 3000 m3. 

Enligt utredningen över- och underlagras sandlagret av lera med låg genomsläpplighet, 

där det undre lagret är av låg bärighet. Grundvattenriktningen beskrivs vara sydostlig. En 

mindre del av sandlagret överlagrar i norr ett moränlager med infiltrerbarhet. 

Infiltrerbarheten för rent vatten i sanden är enligt utredningen gynnsam, cirka 2 m3/m2 

och dygn. 

Vattnet planeras att poleras i en våtmark på 650 m3. Det är otydligt om denna är skild från 

dammen planerad för dagvatten, som beskrivs vara våtmarkslik. Bräddning beskrivs 

kunna ske till samma närliggande åkerdike som för dagvattendammen, innan vidare 

avrinning mot Åkerströmmen. Diket är grävt i täta lerlager precis söder om planområdet. 

Skyddsavstånd mellan reningsanläggning (spillvattenreningssteg 1) och bostadshus är satt 

till minst 20 meter, beroende på terräng och vegetation. 

Utredningen redogör för att intilliggande fastigheter kommer att ges möjlighet att ansluta 

sig till områdets vatten- och avloppslösning i samband med exploateringen.  

2.5 Domen från MÖD 

MÖD har upphävt kommunens antagande av detaljplanenen med stöd i att den inte 

tillräckligt väl uppfyller PBL 2kap 5§ (markens lämplighet för ändamålet), 4 kap 30§ 

(uppdelning av plankartan med skilda ändamål och bestämmelser) och 33§ (hur planen 

ska genomföras). Det MÖD har anmärkt på är i korthet: 

• I planhandlingarna redogörs för att dagvattnet ska hanteras bland annat i 

vägdiken och en utjämningsdamm. Dessa har dock inte lokaliserats/redovisats 

tillräckligt väl på plankartan. 

• Dagvattendammen och infiltrationsområdet för renat spillvatten har inte 

lokaliserats/redovisats tillräckligt väl i planhandlingar, viket medför att de kan 

konkurrera om samma område i plankartan. 
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• Dagvattendammen har förmodligen dimensionerats för dagvattenflödet men det 

återstående flödet från avloppsreningsverket (spillvattenreningssteg 1) efter 

infiltration i redan existerande sandakvifer på planområdet har inte tagits med.  

• Det är inte tillräckligt tydligt beskrivet i planhandlingarna vilka delar som ska 

omfattas av den allmänna va-anläggningen.  

2.6 Bestämmelser och kravspecifikation för 
dagvattenhantering 

Följande bestämmelser finns beskrivna i plankartan (Sigtuna kommun, 2017). 

• Dagvatten från gemensamma asfalterade parkerings- och körytor utomhus ska 

fördröjas och vid bedömt behov renas via oljeavskiljande åtgärder innan 

avledning sker. 

• Dagvatten ska fördröjas och infiltreras inom fastigheten innan bräddning får ske 

till lokala vägdiken. 

Enligt kravspecifikation från Sigtuna kommuns stadsbyggnadskontor i samband med 

upprättande av detaljplan och vid andra exploateringar, ska dagvattenutredningen bland 

annat innehålla följande (Sigtuna kommun, 2018):  

• Områdets dagvattenutflöde efter exploatering med föreslagna 

fördröjningsåtgärder ska inte överskrida flöde före exploatering och inte påverka 

områden nedströms.  

• Val av dimensionerande regn ska utgå från riktlinjerna i Svenskt Vattens 

publikation P110. 

• Storlek och placering på ytor som krävs för fördröjning av dagvatten ska 

identifieras. 

• Avledning från fördröjning ska ske med strypt utlopp. Vid fördröjning i dammar 

och avsättningsmagasin är tömningstiden 12 timmar lämplig för att uppnå 

tillräcklig rening. Vid fördröjning i anläggningar med effektivare reningsmetod 

kan tömningstiden vara kortare. 

• Infiltration ska utnyttjas så långt det går beroende på platsens förutsättningar. 

• Föreslag ska ges på hur föreslagna åtgärder kan säkras. Förslag till 

planbestämmelser ska formuleras. 

• Lågpunkter/instängda områden ska identifieras och åtgärder vid extrema regn 

(100-årsregn) föreslås. 

• Avrinningsvägar vid större regn än dimensionerande regn för 

dagvattenanläggningarna ska beskrivas. 
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3 Ny utformning av dagvattenåtgärder och 

spillvattenhantering 

I avsnitt 3.1 beskrivs hur svackdike och dagvattendammen bör dimensioneras och 

utformas för att fördröja och rena det dagvatten som genereras från planområdet. Renat 

dagvatten föreslås infiltrera i en efterföljande torrdamm på planområdet och endast vid 

större regn tillåts utsläpp av renat dagvatten till närliggande åkerdike. Avsnitt 3.2 redogör 

två steg för polering av renat spillvatten från spillvattenreningssteg 1. I avsnitt 3.3 följer 

tekniska, juridiska och organisatoriska aspekter av anläggningarna. Därefter, i avsnitt 3.5, 

beskrivs potentiella mervärden knutna till de föreslagna åtgärderna. 

3.1 Dagvatten 

Vid dimensionering av en dagvattendamm behövs information om planerad 

markanvändning i tillrinningsområdet, vilken beskrivs i det första delavsnittet 3.1.1. 

Därefter följer dimensionering av dagvattendammen (3.1.2). Beräkning av 

dimensionerande flöden innan och efter exploatering säkerställer att dammen utformas 

utifrån ställda krav (3.1.3) och är grunden för dess tekniska utformning (3.1.4). 

Dimensionering och utformning av svackdiken följer därefter (3.1.5). Slutligen redovisas 

hur torrdammen bör anläggas, där renat dagvatten infiltreras för att minska utgående 

flöde till närliggande åkerdike (3.1.6 och 3.1.7).  

3.1.1 Markanvändning 

Planerad markanvändning enligt plankarta visas i Figur 4. Yta för avloppsreningsverk 

(spillvattenreningssteg 1) är reserverad i områdets sydvästra hörn. I sydöst breder ett 

område ”LN” ut sig, där bland annat va-tekniska anläggningar får anläggas och andra 

gemensamma utrymmen så som odling och friluftsliv. Denna utredning konstaterar att 

samtliga va-tekniska områden får plats inom området ”LN”. 

En markanvändningskartering av planområdet före och efter exploatering har utförts i 

tidigare dagvattenutredning (Upplunda Bygg och Vatten AB, 2017a) och resultatet av 

denna visas i Tabell 1. Med planerad exploatering förväntas avrinningskoefficienten (φ) i 

området att öka från 0,14 till 0,18. Avrinningskoefficienten anger hur stor andel av 

nederbörden som bildar avrinning och är ett indirekt mått på ett områdes 

hårdgörningsgrad. En högre avrinningskoefficient innebär mer hårdgjorda ytor och 

därmed en större andel avrinnande nederbörd. Exempelvis har tak 

avrinningskoefficienten 0,9 och grönytor 0,1. Den reducerade arean (Ared) är ett mått på 

den faktiska hårdgjorda ytan och fås genom att multiplicera area (A) med 

avrinningskoefficienten. 
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Figur 4. Plankarta från maj 2017. Bostäder planeras inom det ljusgula området. 

Naturmark bevaras på ljusgröna ytor. Mörkgröna ytor planeras avsättas för 

gemensamma utrymmen så som odling, friluftsliv, gemensamhetshus och va-

anläggningar (Sigtuna kommun, 2017). 
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Tabell 1. Area, avrinningskoefficienter och reducerad area för 

markanvändning i nuläget samt efter exploatering. 

Markanvändning 
Area 
[ha] 

Avr. koeff 
[-] 

Areared 

[ha] 

Nuläge    

Skogsmark 7,9 0,1 0,8 

Åker/ängsmark 6,3 0,1 0,6 

Bergområden 2,0 0,4 0,8 

Summa nuläge 16,1 0,14 2,2 

Efter exploatering    

Skogsmark 7,0 0,1 0,7 

Åker/ängsmark 3,3 0,1 0,3 

Grusväg 1298 lpm  4,5 m 0,6 0,5 0,3 

Takyta 60 fastigheter á 150 m2 0,9 0,9 0,8 

Gräsyta 60 fastigheter á 600 m2 3,6 0,15 0,5 

Grusyta 60 fastigheter á 50 m2 0,3 0,3 0,1 

Bergområden 0,4 0,4 0,2 

Summa efter exploatering 16,1 0,18 2,9 

Tabellen innehåller mindre skillnader på grund avrundningsfel. 

3.1.2 Storlek på dagvattendamm 

En viktig parameter vid dimensionering av dagvattendammar är förhållandet mellan 

dammens yta och avrinningsområdets reducerade area. En vedertagen 

dimensioneringsgrund är att använda den empiriskt framtagna Petterssons princip för att 

beräkna erforderlig yta för en dagvattendamm (se Ekvation 1) (Larm och Blecken, 2019). 

Dammens yta uttrycks som en andel av avrinningsområdets reducerade area. 

Ekvation 1. Petterssons princip för beräkning av erfoderlig dammarea för 

dagvatten. 

Ap =Permanent vattenyta för damm [m2] 

φ = Avrinningskoefficient [-] 

A = Avrinningsområdets area [ha] 

KAφ = Regressionskonstant [m2/hared], normalt 150 – 250 (70–400) för dammar vilket 

motsvarar ca 1,5 – 2,5 (0,7–4,0) % av den reducerade arean. 

 

𝐴𝑝 =  𝜑 ∗ 𝐴 ∗ 𝐾𝐴φ 

 

En väldimensionerad dagvattendamm bör uppta cirka 1,5–2,5 % av avrinningsområdets 

reducerade yta. En mindre damm har sämre reningseffekt medan en större damm har 

dyrare anläggningskostnad utan att nämnvärt förbättra reningen. Här ansätts 

regressionskonstanten till 200m2/hared (2 % av den reducerade arean) i ett första steg. Den 

permanenta vattenytan i dammen blir då 600 m2 och ett fullgott omhändertagande för 

rening av dagvatten kan säkerställas. 

För att skapa fördröjning av dagvatten behöver dammen utformas med en så kallad 

reglervolym (Vd) över den permanenta vattenvolymen (Vp). Vid regntillfällen tillåts 

vattennivån att stiga i dammen till en bräddnivå. Skillnaden mellan permanentnivån och 

bräddnivån bildar reglervolymen (se Ekvation 2). I ett första steg av utredningen sattes en 

lämplig bräddnivå till 0,5 meter ovanför permanent vattenyta. 
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Ekvation 2. Dammens permanenta vattenvolym och reglervolym. 

Vtot = Total vattenvolym [m3] 

Vp = Permanent vattenvolym [m3] 

Vd = Fördröjningsvolym [m3] 

 

𝑉𝑡𝑜𝑡 =  𝑉𝑝 +  𝑉𝑑 

 

Den permanenta volymen kan överslagsmässigt beräknas utifrån den permanenta arean 

och dammens medeldjup (se Ekvation 3). 

Ekvation 3. Permanent vattenvolym i dagvattendamm uttryckt i medeldjup 

och dammarea. 

Vp = Permanent vattenvolym [m3] 

Ap = Area permanent vattenyta [m2] 

hm = Medelvattendjup för hela dammen eller våtmarken  

 

𝑉𝑝 =  𝐴𝑝 ∗  ℎ𝑚 

 

Om dammens medelvattendjup är 0,5 m och reglerdjupet är 0,5 m, enligt tidigare 

dagvattenutredning, blir alltså den permanenta vattenvolymen 300 m3 och även 

reglervolymen blir 300 m3. Specifika krav på flödesbegränsning ut från planområdet i 

denna utredning leder dock till att dagvattendammen dimensioneras med större yta och 

med större volymer, se vidare beräkningar nedan. 

3.1.3 Dimensionerande flöde och utloppsflöde för dagvattendamm 

Enligt Publikation 110 (Svenskt Vatten, 2016a) bör dagvattensystem i gles 

bostadsbebyggelse dimensioneras för 2-årsregn. För beräkning av dimensionerande 2-

årsflöden används rationella metoden (Ekvation 4). Rationella metoden är en statistisk 

överslagsmetod som lämpar sig för mindre områden (upp till cirka 50 hektar) med 

liknande rinntider inom området. 

Ekvation 4. Rationella metoden, beräkning av dimensionerande flöde. 

 Qdim = dimensionerande flöde [l/s] 

 A = avrinningsområdets area [ha] 

 φ = avrinningskoefficient [-] 

 i(tr) = dimensionerande nederbördsintensitet [l/s ha], beror på 

 regnets återkomsttid (T) och dimensionerande varaktighet (tr) 

 kf = klimatfaktor [-] 

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓 

 

Areor (A) och avrinningskoefficienter (φ) har använts enligt Tabell 1. 

Regnets dimensionerande intensitet beror av rinntiden inom området, som beräknats till 

37 minuter för nuvarande situation och 35 minuter efter exploatering (utan 

dagvattenåtgärd). Rinntiden används i rationella metoden som dimensionerande 

varaktighet för regnet. 
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Nederbördsintensiteten beror också på återkomsttiden (T), som anger sannolikheten att 

motsvarande flöde inträffar eller överskrids ett enskilt år. Ett 2-årsregn är ett regntillfälle 

där sannolikheten att det inträffar ett enskilt år är 1 på 2. Sannolikheten att ett 2-årsregn 

inträffar under någon gång under en 2-årsperiod är ungefär 63 %.  

Slutligen används en klimatfaktor (kf) i den rationella metoden för att ta hänsyn till 

nederbördens ökade mängder och intensitet i framtiden. I Svenskt Vattens P110 (2016) 

rekommenderas en klimatfaktor på minst 1,25 för regn med kortare varaktighet än en 

timme. 

I Tabell 2 redovisas resultaten av flödesberäkningar vid nutida och framtida 

markanvändning för ett 2-årsregn. Det dimensionerande dagvattenflödet för ett 2-årsregn 

beräknas öka från 133 l/s (nuvarande situation) till 226 l/s (framtida situation med hänsyn 

till klimatfaktor med utan dagvattenåtgärder), vilket motsvarar en ökning med ca 70 %.  

Tabell 2. Dimensionerande dagvattenflöde i nuläget och efter planerad 

exploatering utan införda åtgärder. 

 Kf Varaktighet 2-årsregn 

Nuläge 1,00 37 min  

Dim. regnintensitet (l/s, ha)   60 

Flöde Q [l/s)   133 

Efter exploatering 1,25 35 min  

Dim. regnintensitet (l/s, ha)   77 

Flöde Q [l/s)   226 

    

 

För att ett dimensionerande 2-årsflöde inte ska öka efter exploatering behöver 

dagvattendammens reglervolym ökas från tidigare ansatta 300 m3 (avsnitt 3.1.2) till 

500 m3. I Tabell 3 visar beräkningar att det dimensionerande flödet då inte ökar. 

Årlig medelnederbörd i området är 630 mm (SMHI och Havs- och vattenmyndigheten, 

2021). Med en reducerad yta på 2,2 hektar i planområdet innan exploatering motsvarar 

detta ett årsmedelflöde på 0,44 l/s. Efter exploatering ökar den reducerade ytan till 2,9 

hektar och årsmedelavrinningen inom planområdet till 0,58 l/s. Om dammen anläggs med 

en reglerhöjd på 0,6 m och permanentyta på 840 m2 kommer 500 m3 vatten kunna 

magasineras och fördröjas. En medeltillrinning på 0,58 l/s innebär att dammens 

medelfyllnadstid är 10 dygn, vilket bör anses vara en mer än tillräcklig fördröjning av 

tillrinningen. Se utformning och placering av damm i Figur 7. 

Dammens fördröjningskapacitet på 500 m3 motsvarar avrinning från 17 mm nederbörd. 

Det innebär att ett 2-årsregn kan fördröjas 41 minuter i dammen (beräknat med Ekvation 

4). Med en rinntid på 35 minuter blir den dimensionerande varaktigheten 76 minuter efter 

införda dagvattenåtgärder. Ett dimensionerande 2-årsflöde efter exploatering kommer 

därmed att begränsas till 132 l/s, vilket är strax under nuvarande flöde (se Tabell 3). Det 

dimensionerande dagvattenflödet kommer därmed inte att öka efter exploatering jämfört 

med nuläget, även med hänsyn tagen till framtida klimatförändringar. 
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Tabell 3. Dimensionerat dagvattenflöde ut från planområdet i nuläget och 

efter planerad exploatering med införda åtgärder. 

 Kf Varaktighet 2-årsregn 

Nuläge 1,00 37 min  

Dim. regnintensitet [l/s, ha]   60 

Flöde Q [l/s]   133 

Efter exploatering med införda åtgärder 1,25 76 min  

Dim. regnintensitet [l/s, ha]   45 

Flöde Q [l/s]   132 

 

Dagvattendammen utformas även för att ta hänsyn till nedströms liggande 

markavvattningsföretag. Diken som dessa markavvattningsföretag förvaltar är vanligtvis 

dimensionerade för ett specifikt flöde på 2 l/s och ha. Om utloppsflödet stryps till 26 l/s, 

enligt förslag i tidigare dagvattenutredning (Upplunda Bygg och Vatten AB, 2017a), blir 

tömningstiden för reglervolymen drygt 5 timmar. För att uppnå 12 timmars tömningstid 

behöver utflödet strypas till 12 l/s. I båda fall erhålls en tillräcklig uppehållstid för att 

sedimentation och rening av dagvattnet ska kunna ske. I praktiken används en 

utloppsledning som ger ett utflöde på någonstans mellan 12–26 l/s, troligen med 

dimension 140 mm, 175 mm eller 200 mm beroende på leverantör. 

Ett strypt utloppsflöde på 12–26 l/s motsvarar en specifik avrinning på 0,7–1,6 l/s och ha, 

alltså lägre än ett markavvattningsföretags typiska specifika flöde. Dessutom leds vattnet 

från dagvattendammen vidare till en torrdamm innan utsläpp till åkerdike, vilket 

ytterligare minskar avrinningsmängder och flöde, se avsnitt 3.1.6 och 3.1.7. Se placering 

och utformning av dagvattendamm och torrdamm i Figur 5. 

 

Figur 5. En dagvattendamm anläggs i södra delen av planområdet, dit dagvatten från 

området leds via svackdiken. Efter fördröjning och rening leds sedan vattnet vidare via 

strypt utlopp till en torrdamm för infiltration. Släntlinjer visar förslag till placering av 

vallkrön utifrån släntlutning. Varje anläggning förses med dräddiken som avleder 

vattnet vid kraftiga regn. Bakgrundskarta: Google Satellite. 
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3.1.4 Teknisk utformning av dagvattendamm 

Dagvattendammens permanentyta visas i blått i Figur 5. Förslagsvis anläggs flacka 

slänter med en lutning på 1:4 med en vall cirka 0,2 m ovanför nivån för bräddiket. 

Slänten upp till vallkrönet breder därmed ut sig cirka (0,6 + 0,2) * 4 = 3,2 m runtom den 

permanenta vattenytan. 

Dagvattendammen behöver förses med bräddavlopp, som bräddar höga flöden till 

torrdammen. Detta gäller alltså flöden som fyller dammen mer än dess reglervolym på 

500 m3 samtidigt som 12–26 l/s avtappas genom det strypta utloppet. Ett bräddavlopp kan 

bestå av ett enkelt erosionsskyddat dike vars bottennivå anläggs 0,6 m ovanför dammens 

permanentnivå. 

Dagvattendammen har en avlång, något meandrande utformning för hög hydraulisk 

effektiviteten vilket ökar dess reningseffekt. En långsmal utformning med varierande 

vattendjup främjar sedimentation och filtrering av dagvattnet. En djuphåla bör utformas 

vid inloppet till dammen, där den mesta av sedimentationen kommer att ske. Därefter 

följer en grundare del, som avslutas av ytterligare en djuphåla vid utloppet. 

På grund av topografin i området bör dammen anläggas i öst-västlig riktning (se Figur 5) 

för att minimera behovet av schakt vid anläggande. På så sätt kan dammen skapas genom 

en kombination av dämning och schaktning, vilket minskar både arbetet och kostnaden av 

dammen. 

Det finns troligen ett sandlager i markprofilen längs delar av den södra dammkanten på 

ett djup mellan 0,3 och 0,9 meter under markytan. (Se Bilaga 1). Vi anläggandet tillåts 

antingen vatten från dagvattendammen infiltrera, med risk att den periodvis torrläggs 

delvis, eller så tätas den södra kanten med till exempel schaktmassor av lera, en 

vertikalskärm, dammduk eller bentonitlera.  

3.1.5 Utformning och dimensionering av svackdiken 

I den tidigare dagvattenutredningen föreslås att dagvatten avleds efter fördröjning på 

tomtmark till svackdiken längs med vägarna. Svackdiken skapar öppna och fördröjande 

transportstråk för dagvatten och bidrar även med viss rening. Mannings formel har 

använts vid dimensionering och visas i Ekvation 5 (Svenskt Vatten, 2016a). I 

beräkningarna har infiltrationen till mark försummats. 

Ekvation 5. Mannings formel för beräkning av dimensionerat flöde i 

svackdike. 

q = flöde i svackdike [m3/s] 

M = Mannings tal [m1/3/s] 

A = tvärsnittsarea [m2] 

R = hydraulisk radie [m] 

S = lutning längdled [-] 

𝑞 =  𝑀 ∗ 𝐴 ∗ 𝑅
2

3  ∗ √𝑆  

 

Mannings tal antas till 30 m1/3/s för grävda diken med viss vegetation. Svackdikenas 

lutning i längdled är som mest ungefär 7 %. Om svackdikena exempelvis anläggs enligt 

mått i Figur 6, kommer de kunna bortleda flöden på cirka 370 l/s, alltså med marginal 

mer än ett dimensionerande 2-årsregn (226 l/s, se Tabell 2). För att motverka erosion vid 
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kraftigare flöden är det viktigt att gräs eller annan växtlighet etableras. Vid 7 % lutning 

och höga flöden kan det behövas ännu bättre erosionsskydd, till exempel makadam. 

 

Figur 6. Tvärsnittsarea på föreslagen utformning av svackdike. Anläggs höjden till 

0,25 m och släntlutning till ett förhållande på 1:3 klarar svackdiket med stor marginal 

av ett 2-årsregn. 

Svackdikenas placering och flödesriktning visas i Figur 7. Delar av befintlig täckdikning 

samt öppna diken som med fördel kan utnyttjas är ungefärligt markerade i figuren. Den 

sista biten av befintlig täckdikning, från skogsdungen till dagvattendammen i söder, 

rekommenderas göras om till svackdike. För att avrinning ska ske utifrån flödesriktningar 

i Figur 7 behöver framför allt svackdikena, men även vissa sträckor av vägarna 

(markerade med rött), höjdsättas för att undvika lokala svackor med stillastående vatten. 

För att avrinning ska ske från vägarna till svackdikena skevas vägarna mot dikena. 
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Figur 7. Svackdiken placeras längs med planerade vägar, som lutar svagt mot dikena. 

Marken höjdsätts vid rödmarkering så att avrinning sker enligt utmarkerad riktning. 

Befintlig täckdikning (mörkblå linje) och befintligt öppet dike (turkos linje) används för 

nytt huvudstråk med svackdike. Bakgrundskarta: Google Satellite. 
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3.1.6 Utformning och dimensionering av torrdamm 

Ett önskemål från beställare är att flödet av renat dag- och spillvatten från planområdet 

efter exploatering inte ska överstiga det nuvarande ytavrinning årsbasis. Idag är 

årsmedelavrinningen 0,44 l/s, enligt beräkningar i avsnitt 3.1.3. Efter exploatering 

förväntas dagvattenflödet bli 0,58 l/s och spillvattenflödet på 0,23 l/s (se beräkningar i 

avsnitt 3.2.1), totalt 0,81 l/s. För att uppfylla detta önskemål behöver en flödesminskning 

ske med 0,81–0,44 = 0,37 l/s. Utöver dagvattendammen och de anläggningar för 

spillvattenrening som nämns senare i rapporten säkerställs denna minskning genom att 

anlägga en torrdamm för infiltration av dagvatten till grundvattnet. 

Grafen i Figur 8 visar nederbördsdata från Stockholms stad (2017) med andel (%) av total 

regnvolym som inryms som funktion av viss magasinsvolym uttryckt i millimeter 

nederbörd. En flödesminskning på 0,37 l/s (av totalt 0,58 l/s) motsvarar ca 64% av 

årsmedelnederbörden. Denna andel motsvarar en magasinsvolym på 7 mm nederbörd 

(Figur 8), som därför används som dimensioneringsgrund för en torrdamm. Detta 

motsvarar en fördröjningsvolym på 205 m3 enligt Ekvation 6. 

 

Figur 8. Andel av total årsvolym regn som inryms i magasinsvolymer med angivet 

värde på x-axeln. Regndata från Stockholm 1984-2014. Regndefinition: uppehållstid 

12 timmar, vilket innebär att magasinet behöver tömmas på 12 timmar. 

Ekvation 6. Beräkning av erforderlig fördröjningsvolym. 

Ui = erforderlig fördröjningsvolym [m3] 
dr = regnvolym som ska hanteras inom kvarteret [m] 
Ai = avrinningsområdets area [m2] 
φi = markanvändningsspecifik avrinningskoefficient [-] 

𝑈𝑖 = 𝑑𝑟 ∙ 𝜑
𝑖

∙ 𝐴𝑖  

 

Om torrdammen har kapacitet att tillfälligt magasinera 0,3 m vatten behöver ytan vara 

cirka 680 m2. Se Figur 9 för föreslagen placering och utformning. Dessutom tillkommer 

ytterligare lite fördröjningsvolym i slänterna upp mot omgivande mark, som förslagsvis 
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har en lutning på 1:4. Med ett krön på 0,4 m ovanför torrdammens bottennivå hamnar 

slänterna cirka 1,6 m runtom torrdammen. Se schematisk skiss av torrdammens tvärsnitt i 

Figur 10. 

 

Figur 9. Från dagvattendammens strypta utlopp leds renat dagvatten via 

självfallsledning till en torrdamm. Vattnet sprids över ytan i torrdammen med en 

spridarlednning för infiltration till grundvattnet. Ytliga bräddiken tillåter avvattning 

torrdamen vid kraftiga regn till befintligt åkerdike. 

 

Figur 10. Ett tvärsnitt av torrdammen visar dess inlopp och bräddutlopp på höjden 

0,3 m ovanför bottenytan. Ytterligare 0,1 m upp anläggs små vallar runtom dammen. 

En släntlutning på 1:4 föreslås. Bottenytan anläggs med ett genomsläppligt material, 

med mäktighet på cirka 0,2 m.  

3.1.7 Teknisk utformning av torrdamm 

Torrdammen utformas som en nedsänkt grönyta. Med fördel sprids vattnet över hela ytan 

med hjälp av en spridarledning. Det sänker flödeshastigheten, gynnar sedimentation av 

partikelbundna föroreningar som inte redan har avskilts i dagvattendammen, men framför 

allt sprider det ut vattnet över torrdammens yta. Vid höga flöden bildas en tillfällig 

vattenspegel. Vattnet försvinner successiv då tillrinningen avtar och vattnet infiltrerar ner 

genom markytan. Ibland anläggs torrdammar med ett strypt bottenutlopp och 

dräneringsledning under mark. I detta fall föreslås ingen sådan funktion för att kunna 
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förstärka infiltrationen. Istället anläggs ett bräddike som avleder vatten som överstiger 

0,3 m. En täckande vegetation gör ytan mindre exponerad för erosion. Ytan kan utformas 

som en vanlig gräsmatta eller med en blandning av gräs och halvgräs. 

Enligt provborrningar (se Bilaga 1) består de översta 0,25 m i markprofilen av matjord, 

därefter följer sand eller lera. För att förstärka infiltrationen skrapas det översta skiktet 

matjord bort och ersätts av ett cirka 20 cm mäktigt lager med sandig matjord eller 

småmakadam med inblandad kompost Den avskrapade matjorden kan med fördel 

användas för att bygga upp odlingsbäddar i det planerade odlingsområdet öster om 

dagvattenanläggningarna. 

Torrdammen förväntas kunna infiltrera små och medelstora regn till grundvattnet, totalt 

ungefär två tredjedelar (64 %) av årsavrinnande dagvatten. Den sista tredjedelen av 

dagvattnet (36 %) leds till närliggande åkerdike efter att ha fördröjts och renats på vägen i 

både svackdiken, dagvattendammen och torrdammen. 

3.2 Spillvatten 

I avsnitt 3.2.1 beräknas spillvattenflödet från planområdet. Spillvattnet föreslås genomgå 

spillvattenreningssteg 1, polering genom infiltration i avgränsad yta av befintlig 

sandakvifer (avsnitt 3.2.2) samt ytterligare polering i en separat spillvattendamm (avsnitt 

3.2.3). Systemet ger en robust spillvattenrening innan utsläpp sker till befintligt åkerdike 

söder om planområdet. 

3.2.1 Spillvattenflöde 

Eftersom planområdet är beläget intill en skola förväntas en del barnfamiljer flytta in i det 

planerade bygget. För beräkning av spillvattenflöde ansätts antal personekvivalenter per 

hushåll till 2,4 (SCB, 2019), vilket betyder att området antas inhysa cirka 140 personer. 

Specifik spillvattenavrinning från planområdet antas till 140 l/pe och dygn, vilket ger ett 

spillvattenflöde på 0,23 l/s.  

3.2.2 Infiltration i sandakvifer för polering av renat spillvatten 

Efter att spillvattnet renats i spillvattenreningssteg 1 erhålls ytterligare rening och 

fördröjning, så kallad polering, i en tydligt avgränsad del av en redan existerande sluten 

sandakvifer. Provborrningar och undersökning av markprofil har utförts som underlag till 

tidigare spillvattenutredning. Delar av denna visas i Bilaga 1. Sandakviferen omges av två 

lerlager och breder ut sig i södra delen av planområdet. Den innefattar 

provtagningspunkterna C2, C3, D3, D4, E1, E2 samt F1 enligt Figur 11.  

Ett spridarsystem bör användas för att skapa rätt förutsättningar för infiltration i en 

avgränsad del av akviferen, förslagsvis enligt Figur 12. Spridarsystemet anläggs tvärs 

flödesriktningen för att maximera spridningen av vatten genom sandlinsen. 
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Figur 11. En sandlins mellan två lerlager bildar en sluten akvifer som breder ut sig 

mellan provtagningspunkterna C3, C4, D3, D4, E1, E2 och F1. Delar av denna kommer 

används för polering av renat spillvatten. Bakgrundskarta: Google Satellite. 

 

 

Figur 12. Spillvattnet renas i spillvattenreningssteg 1 (process beslutas i 

projekteringsfas), för att sedan ledas på självfall till ett infiltrationsområde via 

spridarsystem till en avgränsad del av befintlig sandakvifer. Därefter samlas det upp 

och leds vidare till en spillvattendamm för ytterligare polering. Utloppet från dammen 

leder till befintligt dike söder om planområdet. Bakgrundskarta: Google Satellite. 
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Spillvattnet rinner naturligt genom akviferen på självfall och samlas upp i södra delen av 

infiltrationsområdet via en dräneringsledning, som bör placeras vid sandlagrets undre 

skikt på ungefär +17,5 m i det sydöstra hörnet och +17,2 m (RH2000) vid det sydvästra 

hörnet, där även uppsamlingspunkten för vidareledning till ytterligare polering i 

spillvattendammen anläggs (Figur 12). 

Det föreslagna infiltrationsområdet har en yta på 510 m2, där medeldjupet är ca 0,4 m 

enligt provborrningar. Porositeten på sanden antas vara ca 30 %, vilket då ger en 

magasinsvolym på 510 ∙ 0,4 ∙ 0,3 = 61 m3. För att kontrollera att infiltrationsområdet har 

tillräcklig infiltrationskapacitet för beräknat spillvattenflöde används Darcys lag 

(Ekvation 7). 

Ekvation 7. Darcys lag för beräkning av flöde genom sandakviferen. 

Q = Vattenflöde [m3/s] 

K = Hydraulisk konduktivitet [m/s] 

A = tvärsnittsarea [m2] 

∆h/∆L= Hydraulisk gradient [m/m] 

𝑄 = 𝐾 ∗ 𝐴 ∗ 
∆h

∆L
   

 

Den hydrauliska konduktivitet antas vara cirka 10-3 m/s, vilket gäller för sand (SGU, 

2015). Tvärsnittsarean uppskattas till 28 m ∙ 0,4 m = 11,2 m2. Med antagandet att 

grundvattennivån ungefärligt följer markytan beräknas skillnaden i vattentryck, Δh, vara 

skillnaden i höjd mellan spridarinloppet till infiltrationsområdet och dräneringsledningen 

vid utloppet, som enligt höjdkurvor i Figur 12 uppskattas till 0,5 m. Längden på 

infiltrationsområdet, ∆L, är 20 m. Det vattenflöde, Q, som då kan strömma genom 

sandlagret blir 0,28 l/s, alltså större än uppskattat spillvattenflödet på 0,23 l/s. 

Inför anläggandet av detta spillvattenreningssteg bör sandens hydrauliska konduktivitet 

mätas. Om den är högre än det som antagits (10-3 m/s) så krävs en mindre yta. Om 

konduktiviteten är lägre krävs en större yta för efterpolering i sandakviferen. 

3.2.3 Spillvattendamm för polering av renat spillvatten 

För att främja biologiska processer i en spillvattendamm är en uppehållstid på minst två 

dygn önskvärt. Spillvattenflödet här på 0,23 l/s motsvarar 20 m3/dygn. Med en 200 m2 

stor damm med 0,4 meters djup skapas en dammvolym på 80 m3 och därmed en 

uppehållstid på fyra dygn. 

Om utsläppspunkten från infiltrationsområdet läggs på +17,2 m (RH2000), behöver 

dammens vattenyta ligga strax därunder på cirka +17,1 m för att renat spillvatten ska 

rinna på självfall från infiltrationsområdet till spillvattendammen. Dammbotten hamnar 

då på +16,7 m. Utformning och placering av spillvattendammen illustreras i Figur 12. 

Inloppet till spillvattendammen kan ligga på samma nivå som dammens vattenyta, på 

ungefär +17,1 m. Befintlig markyta där är idag +18 m. Marknivån vid utloppet är 

+17,5 m och utloppsledningen bör ligga strax under inloppsledningens nivå på +17,1 m. 

Det innebär att spillvattendammen kommer att behöva grävas ned mellan 0,8 och 1,3 

meter för att nå ett bottendjup på +16,7 m. Det bör säkerställas att släntlutningen inte är 

för brant, cirka 1:3–1:4, för att motverka erosion. En släntlutning på 1:4 innebär att 3,2 – 
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5,2 meters bredd kommer att upptas runt om dammens permanenta vattenyta på 200 m2 

(se Figur 12). 

Spillvattendammen kan i övrigt utformas på ungefär samma sätt som dagvattendammen. 

Dock behövs inget bräddavlopp eftersom flödet kommer att vara mer konstant. 

I detta utredningsstadium har det konstaterats att grundvattennivån ligger nära, eller i nivå 

med botten på infiltrationsområdet och spillvattendammen. Vid anläggandet kan därför 

utformningen behöva justeras något beroende på grundvattenförutsättningarna. 

3.3 Föroreningsberäkningar 

3.3.1 Dagvatten 

Förorenings- och närsaltmängder i dagvattnet som alstras inom området har beräknats 

med beräkningsverktyget StormTac (2021). Beräkningarna i verktyget görs utifrån indata 

i form av markanvändningsslag och årsmedelnederbörd. Modellen använder sig av 

markanvändningsspecifika avrinningskoefficienter och schablonhalter för ett flertal 

markanvändningsslag och vanligt förekommande dagvattenföroreningar. Detta gör att 

resultaten inte bör avläsas i exakta tal utan snarare ses som en indikation på 

föroreningsbelastning då både beräkningsverktyget och indata inhyser både osäkerheter 

och variationer. Resultaten redovisas även inom sina osäkerhetsintervall för att spegla 

detta. Se Bilaga 2 och Bilaga 3 för in- och utdata i Stormtac. 

I beräkningarna har den korrigerade årliga nederbörden 634 mm använts (SMHI och 

Havs- och vattenmyndigheten, 2021). För kategorisering av markanvändningsslag har 

nuvarande och framtida markanvändning enligt Tabell 1 använts. 

Belastning för nuvarande och framtida situation inklusive dagvattenrening för nio 

standardämnen (P, N, Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, SS) redovisas i Tabell 4. Belastningen i 

nuläget jämfört med framtida exploatering (utan dagvattenåtgärder) skulle i princip vara 

oförändrad. Ingen av ämnena uppvisar med säkerhet någon ökning eller minskning inom 

sina beräknade intervall. 

Med föreslagna dagvattenåtgärder i form av en dagvattendamm med efterföljande torr 

damm minskar belastningen för alla ämnen. Åtgärderna beräknas kunna avskilja cirka 

50 % av kvävet och 70–85 % av fosfor, partiklar och tungmetaller. Den framtida 

beräknade belastningen av fosfor (0,6–1,3 kg/år) kan jämföras med läckage från 0,7–1,5 

ha jordbruksmark i Mälar- och Hjälmarbygden. För kväve (13-29 kg/år) är motsvarande 

siffra 1,2-2,7 ha (Johnsson m.fl., 2019). Planområdet är som tidigare nämnts drygt 16 

hektar stort (Tabell 1). 
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Tabell 4. Beräknad närings- och föroreningsbelastning innan exploatering, efter 

exploatering utan och med föreslagna reningsåtgärder. Gul färg markerar ingen säker 

ökning eller minskning, grön färg markerar en minskad belastning. 

Ämnen P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS 

 kg/år kg/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år kg/år 

Nuläge 1,8-3,2 38-68 120-200 250-410 510-850 3,7-6,7 58-100 58-110 960-1600 

Efter exploatering 
utan åtgärder 

2,1-3,7 32-54 87-150 220-360 510-850 5,6-10 58-100 64-110 730-1300 

Avskiljning 
reningsåtgärder 

67% 51% 82% 64% 78% 75% 84% 75% 86% 

Efter exploatering 
med åtgärder 

0,6-1,3 13-29 13-31 60-140 92-210 1,2-2,8 8-18 13-31 82-200 

 

3.3.2 Spillvatten 

För beräkning av belastning från planområdets spillvatten har schabloner från Bilaga 1 i 

de allmänna råden om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten, HVMFS 2016:17 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2016) använts. Där anges förväntad belastning ligga kring 

1,65 g fosfor per personekvivalent och dag (antaget att fosfatfria tvättmedel används) och 

14 gram kväve per personekvivalent och dag. Vi har uppskattat hemmavarofaktorn (post-

Corona) till cirka 65 %, det vill säga att en del av de boende är borta dagtid (jobb, skola) 

och ibland på helgerna (resor, utflykter). Totalt förväntas då urin, fekalier och BDT-

vatten bidra med 58 kg fosfor och 480 kg kväve årligen (Tabell 5). 

Preliminärt förväntas ett minireningsverk från Bioteria anläggas som 

spillvattenreningssteg 1 (M. Gustavsson, 29 april 2021, e-post). En nylig genomförd 

utvärdering av ett liknande reningsverk har visat på höga reningsgrader för fosfor när 

verket har kalibrerats för detta ändamål. Medianavskiljningen i 12 provtagningar juni-

september 2020 var 99 % och den lägsta enskilda avskiljningsgraden var 97 % 

(Enköpings kommun, 2020). Verket uppfyller därmed hög nivå för miljöskydd för fosfor, 

vilket är en reduktion på minst 90 % (Avloppsguiden, 2021). Verket uppfyller även hög 

nivå för miljöskydd för kväve med minst 50 % reduktion. 

Det kommunala va-bolaget bör enligt Länsstyrelsen bära huvudmannaskapet för 

spillvattenhanteringen (se avsnitt 3.4.1 nedan). Dessutom finns det ett liknande 

reningsverk från Bioteria intill planområdet. Därför bedömer vi det troligt att drift, tillsyn 

och underhåll kommer utföras regelbundet och upprätthålla en hög reningsgrad i verket. 

Vi väljer ändå att anta en något konservativ reningsgrad på 95–99 % för fosfor. För kväve 

antas 50 % rening. 

Efterföljande reningssteg med sandakvifer och poleringsdamm har normalt även de goda 

reningsgrader, om än inte lika höga som ett minireningsverk. I detta fall kommer dock det 

renade spillvattnet från reningsverket innehålla relativt låga halter av näringsämnen, 

vilket gör att avskiljningsgraderna kommer vara lägre än om de hade mottagit ett 

”smutsigare” vatten. Vi bedömer den samlade avskiljningen i sandakvifer och 

poleringsdamm till cirka 50 % för fosfor och 30 % för kväve.  

Sammanlagt innebär detta att cirka 0,3–1,5 kg fosfor bedöms släppas ut från 

planområdets spillvatten årligen och cirka 170 kg kväve. Med ett spillvattenflöde på 

0,23 l/s (se avsnitt 3.2.1) innebär detta utgående halter på cirka 0,04–0,20 mg P/l och 
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23 mg N/l (Tabell 5). Även haltmässigt bedöms därför spillvattenreningssystemet 

uppfylla hög nivå för miljöskydd enligt HVMFS 2016:17 Bilaga 1. 

Tabell 5. Beräknad belastning av näringsämnen från spillvatten inom 

detaljplaneområdet, samt förväntat belastning efter avskiljning i spillvattenreningssteg 

1 (reningsverk) och efterföljande sandakvifer och poleringsdamm. 

  Fosfor Kväve 

  P N 

Förväntad belastning 
g/p, dag 1,7 14 

kg/p, år 0,6 5,1 

Hemmavarofaktor % 65% 

Total belastning för 120 pe kg/år 58 480 

Avskiljning hög nivå miljöskydd1 % 90 % 50 % 

Avskiljning reningsverk % 95-99 % 50 % 

Avskiljning sandakvifer + poleringsdamm % 50 % 30 % 

Utgående mängd kg/år 0,3-1,5 170 

Halt hög nivå miljöskydd1 mg/l 1,0 40 

Utgående halt2 mg/l 0,04-0,20 23 
1 Enligt HVMFS 2016:17 Bilaga 1 
2 Kan variera beroende på hur stor del av avloppsvattnet som infiltrerar i sandakviferen  

Det ska påpekas att dessa beräkningar utgår från konventionella spillvattensystem. Om 

området istället utformas med recirkulerande och resurssnåla system kan belastningen av 

näringsämnen minska ytterligare. Exempelvis kan system installeras för att omhänderta 

gråvatten för bevattning, dusch och spolning av toaletter eller urinseparerande system för 

bevattning av odling, planteringar och grödor. Torra toalettsystem för kompostering och 

hygienisering av fekalier möjliggör ytterligare recirkulering av näringsämnen i ett mycket 

lokalt kretslopp. I princip kan området utformas med nära nollutsläpp av näringsämnen 

om ett cirkulärt system väljs i motsats till dagens linjära system. 

3.3.3 Samlad bedömning och påverkan på recipient 

För näringsämnen finns miljökvalitetsnorm i recipienten Åkerströmmen-Holmbroån för 

fosfor. Den årliga belastningen av fosfor från ytavrinning och dagvatten från planområdet 

förväntas minska jämfört med nuvarande situation i och med föreslagna åtgärder för 

rening av dagvatten (Tabell 4). För spillvatten visas att en hög avskiljning av fosfor kan 

förväntas som med marginal uppfyller hög nivå för miljöskydd (Tabell 5). Trots att inget 

spillvatten genereras i dagsläget från planområdet visar beräkningarna även att den totala 

fosforbelastningen från spill- och dagvatten vid framtida exploatering (0,9–2,8 kg/år) kan 

understiga dagen fosfortransport endast från områdets ytavrinning (1,8–3,2 kg/år). 

För andra föroreningar i dagvatten som har miljökvalitetsnormer i recipient förväntas den 

totala belastningen minska med föreslagna dagvattenreningsåtgärder. Dessa ämnen är bly, 

koppar, zink, kadmium, krom och nickel (Tabell 4). Då miljökvalitetsnormer för dessa 

ämnen är satta som lösta eller biotillgängliga halter kan inte en direkt koppling till utsläpp 

av totalhalter från området göras. Dock görs bedömningen att då totalhalterna av dessa 

ämnen minskar bör detta indikera att de lösta eller biotillgängliga halterna ut från 

planområdet i alla fall inte bör öka. 

Detaljplanen medför därigenom inte till att riskera att recipienten inte uppnår sina 

miljökvalitetsnormer. 
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3.4 Juridiska och organisatoriska frågor 

3.4.1 Huvudmannaskap  

Länsstyrelsen meddelat att LAV 6§ ska tillämpas för planområde och att kommunen ska 

vara ansvarig för den allmänna va-anläggningen. Den allmänna va-anläggningen föreslås 

här omfattas av, förutom dricksvattenförsörjning, alla steg för föreslagen 

spillvattenrening. Det innebär spillvattenledningar från förbindelsepunkter för samtliga 

fastigheter, spillvattenreningssteg 1, avgränsad del av sandakvifer och spillvattendamm. 

Systemgränsen bör vara utsläppspunkten för renat spillvatten till befintligt åkerdike. Här 

kan en brunn anläggas för att kunna bedriva egenkontroll och provtagning.  

Sigtuna Vatten och Renhållning AB (SIVAB) blir därmed huvudman för spill- och 

drickvattenhantering. Uppdelningen är antecknad i ett preliminärt avtal som tecknats 

mellan SIVAB, Agneta Geisewall och Magnus Gustavsson (2017).  

Dagvattensystemet med dagvattendammen, torrdammen och svackdiken föreslås ingå i 

bildandet för en samfällighet. Med fördel hanteras vägen, vägkroppens dränering, 

svackdiken, dagvattendamm och torrdamm gemensamt via en samfällighet för väg och 

dagvatten.   

3.4.2 Va-anläggningar i plankarta 

I plankartan från 2017 (Figur 4) finns området ”LN” utritat som avser att Odling och 

friluftsliv, växthus, gemensamhetshus, förråd, pumphus, underjordiskt vattenreservat och 

VA tekniska anläggningar samt vägar får uppföras. Alla i denna utredning föreslagna 

ytor för dag- och spillvattenrening ryms inom ”LN”, varför ingen ändring i plankartan 

avseende denna punkt krävs (se Figur 13). 

I samma plankarta finns även ett så kallat E-område utsatt för att reservera mark för 

spillvattenreningssteg 1. Därför krävs inte heller någon förändring här. 

 

Figur 13. Förslag på dag- och spillvattenanläggningar ryms inom området som 

nuvarande plankarta delvis reserverat för upptättande av va-tekniska anläggningar. 
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Planbestämmelser, det vill säga information som ges i en plankarta, om vattenflöden eller 

som anger vilken teknik som ska användas för att reglera dagvatten finns det inte något 

lagstöd för i plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) (Boverket, 2020). I plankartan från 

2017 finns det bestämmelser kring val av åtgärd för dagvattenrening som bör revideras 

utefter PBL. 

Nedan är exempel på planbestämmelser från Planbestämmelsekatalogen som Boverket 

och tidigare motsvarande centrala myndigheter har rekommenderat i allmänna råd eller 

särskilda vägledningar: 

• Dagvattendike med en bredd av [bredd:decimaltal] meter och ett djup av 

[djup:decimaltal] meter [text] (4 kap. 5 § 1 st 2 p) 

• Damm. Största djup är [djup:decimaltal] meter [text] (4 kap. 5§ 1 st 2 p) 

• Dagvatten ska avledas till [utförande:text] (4 kap. 16 § 1 st 1 p) 

3.5 Mervärden 

Utgående vatten från dagvattendammen bedöms få så pass bra kvalitet att det tjänar för 

bevattning. En pumpbrunn i dammens östra del kan möjliggöra för bevattning till fördel 

för angränsande fastigheter och planerad odling i planområdets östra hörn. Ett potentiellt 

mervärde för rekreation skulle även kunna skapas om vattnet i dammen syresätts och 

tillåter vattenlevande organismer så som grodor, rudor och salamandrar att bilda habitat i 

dammen. En pumpbrunn med tillhörande vattentrappa för syresättning skulle kunna vara 

ett bra exempel. 

4 Skyfall och översvämningsrisk 

En översiktlig skyfallskartering har genomförts (Figur 14). Den visar inga risker för 

översvämningar vid kraftiga regn. Planområdet innehåller inga topografiskt instängda 

områden som kan påverka planerad bebyggelse och infrastruktur. Vid ett skyfall som 

överstiger kapaciteten för svackdiken, dagvattendamm och torrdamm bedöms naturlig 

ytavrinning ske säkert tack vare områdets låga exploateringsgrad och fördelaktiga 

topografi, samt i de bräddiken som dagvattenanläggningarna förses med. 
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Figur 14. Översiktlig skyfallskartering där 100 mm nederbörd har ansatts på områdets 

topografi. Blått markerar ytor med stående vatten. 
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5 Slutsatser och rekommendationer 

• Placering och utformning av svackdiken samt höjdsättning av vägar enligt Figur 

6 och Figur 7 har kapacitet att avleda dimensionerande dagvattenflöde. 

• En dagvattendamm på 840 m2 med 500 m3 reglervolym har kapacitet att rena 

dagvattnet och fördröja dagvattnet så att dimensionerande flöde inte ökar. Med 

föreslagen strypning av dammens utlopp på 12–26 l/s till efterföljande torrdamm 

underskrids även det specifika flöde som markavvattningsföretag brukligen 

dimensioneras för. 

• En torrdamm på 680 m2 med en magasinskapacitet på 200 m3 infiltrerar större 

delen av dagvattnet ner till grundvattnet. Detta säkerställer att det totala utgående 

dagvatten- och spillvattenflödet från planområdet efter exploatering inte 

överskrider dagens ytavrinning på årsbasis. 

• Renat spillvatten från spillvattensteg 1 efterpoleras genom infiltration i befintlig 

sandakvifer och spillvattendamm. Infiltration sker i en 510 m2 stor avgränsad del 

av sandakviferen. Därifrån rinner vattnet på självfall till en 200 m2 stor och 0,4 m 

djup spillvattendamm. 

• Föreslagen dagvattenhantering medför en minskad transport av näringsämnen, 

tungmetaller och partiklar jämfört med nuvarande situation. 

• Föreslaget spillvattenreningssystem uppfyller hög nivå för miljöskydd både för 

fosfor och kväve. 

• Den totala fosfortransporten från detaljplanen från spill- och dagvatten bedöms 

minska jämfört med nuvarande fosfortransport från endast ytavrinning. Detta 

trots att det i dagsläget inte finns någon belastning från spillvatten. 

• De tre punkterna ovan medför att detaljplanen inte bedöms medföra risk att 

recipientens miljökvalitetsnormer inte uppnås. 

• LAV 6§ ska tillämpas och kommunen ska vara ansvarig för den gemensamma 

va-anläggningen som omfattar dricks- och spillvatten med tillhörande tekniska 

anläggningar. Dagvattenhanteringen med tillhörande svackdiken, dagvattendamm 

och torrdamm bör ingå i en lokal samfällighet för området.  

• I befintlig plankarta (2017) finns tillräckliga ytor reserverade för de anläggningar 

som krävs både för spill- och dagvatten. 

• I befintlig plankarta (2017) bör planbestämmelser kring hantering av dagvatten i 

plankarta ses över för att överensstämma med PBL. 
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Bilaga 1. Avlopp – provgropar A, B, C, D, E och F 
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Bilaga 2. Indata Stormtac – reningsanläggningar 

Följande figurer visar dimensioneringen av de föreslagna reningsanläggningarna för 

dagvatten (dagvattendamm och torr damm) som användes som indata i Stormtac. 

 

Figur 15. Dagvattendamm. 

 

 

Figur 16. Torr damm. 

 

Bilaga 3. Utdata Stormtac - föroreningsbelastning  

Bifogas på följande sidor. 

 



StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A1 Nuvarande

Datum: 2021-04-22

Resultatrapport StormTac Web

I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web.

1. Avrinning

1.1 Indata

Relativ osäkerhet (%) Absolut osäkerhet (+/-)

Nederbörd  630  mm/år  10  63

Dimensionerande regnvaraktighet vid studerat flöde  tr,Qstudy  6.0  h

Avrinningsområde A  16  ha  10  1.6

Rinnsträcka s  700  m  0  0

Dim.vattenhastighet v  1.0  m/s  0  0

Återkomsttid N  10  år

Klimatfaktor fc  1.00

Studerat flöde *  12  l/s

Koefficient för basflöde Kx  0.70  20  0.14

 * Studerat flöde, t.ex. ingående flöde till en anläggning om ett delflöde bräddas förbi eller pumpat flöde till en anläggning.

 Delavrinningsområde

Vol.avr.koeff.
( ϕv )

Dim.avr.koeff.
( ϕd )

Dagvatten
(ha)

Grundvatten
(ha)

Utredn. omr. (dim.
flöde) (ha)

Skogsmark  0.15  0.10  7.9  7.9  7.9

Jordbruksmark  0.26  0.10  3.1  3.1  3.1

Ängsmark  0.10  0.10  3.1  3.1  3.1

Bergsyta  0.75  0.75  2.0  2.0  2.0

Totalt  0.24  0.18  16  16  16

Relativ osäkerhet (%)  20  20  10  10  10

Absolut osäkerhet (+/-)  0.047  0.036  1.6  1.6  1.6

Reducerat avrinningsområde  3.8  2.9

Urban area *  3.1  haurbant

(Volym) avrinningskoefficient för beräkning av årligt flöde och föroreningsbelastning, endast urbana areor *  0.26  

Urbant reducerad avrinningsyta *  0.81  hared,urbant

1.2 Utdata

Relativ osäkerhet (%) Absolut osäkerhet (+/-)

Basflöde, årsmedel  Qb  0.41  l/s  24  0.10

Dagvattenflöde, årsmedel  Qr  0.76  l/s  24  0.19

Tot. avrinning, årsmedel  Qtot  1.2  l/s  18  0.21

Basflöde, årsmedel  Qb  13000  m3/år  24  3156

Dagvattenflöde, årsmedel  Qr  24000  m3/år  24  5903

Tot. avrinning, årsmedel  Qtot  37000  m3/år  18  6694

Medelavrinning  Qm  12  l/s

Dim. flöde  Qdim  610  l/s  20  120

Dim. varaktighet vid Qdim  tr  12  min

Rinnhastighet  v  1.0  m/s

Dimensionerande regndjup vid Qstudy  rd,Qstudy  6.8  mm

Reducerat flöde (studerat flöde / reducerad area)  Qred  3.2  l/s/ha,red

Det studerade flödets andel av den totala årliga
avrinningsvolymen

   65  %
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StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A1 Nuvarande

Datum: 2021-04-22

Resultatrapport StormTac Web

I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web.

3. Föroreningstransport

3.1 Indata

- Årligt basflöde och dagvattenflöde enligt 1. Avrinning.
- Schablonhalter för basflöde resp. dagvattenflöde enligt uppdaterade tabeller på www.stormtac.com.

Markanvändning Faktor *

Skogsmark  5.0

Jordbruksmark  5.0

Ängsmark  5.0

Bergsyta  5.0

* Vägar: faktor = trafikintensitet = 0-200. Enhet: x 1000 fordon/dygn. Annan markanvändning: faktor = 5 (1-10.
Enhet: -. 5 = standard schablonhalt från databasen för den specifika markanvändningen, 0 = minimum schablonhalt, 10 = maximum
schablonhalt.
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StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A1 Nuvarande

Datum: 2021-04-22

Relativ osäkerhet (%)

Basflöde / ämne  20

Dagvatten / ämne  20

 Basflödeshalt (µg/l) per markanvändning

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Skogsmark  15  220  0.80  4.0  10  0.030  0.40  0.50  1500  0.0010

Jordbruksmark  39  1100  9.0  14  20  0.10  1.0  0.50  100000  0.0010

Ängsmark  30  930  0.80  9.2  20  0.045  1.6  1.0  2000  0.0010

Bergsyta  26  790  0.65  4.5  10  0.028  0.45  0.75  1400  0.0010
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StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A1 Nuvarande

Datum: 2021-04-22

 Dagvattenhalt (µg/l) per markanvändning. SD = Standard Deviation (standardavvikelse). nd = no data (ingen data)

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Skogsmark  17  450  6.0  6.5  15  0.20  3.9  6.3  34000  0.010

SD  280  880  20  23  97  4.5  7.8  5.3  110000  nd

Jordbruksmark  220  5300  6.0  11  20  0.10  3.0  2.0  100000  0.010

SD  290  5500  2.0  5.5  20  0.070  nd  nd  73000  nd

Ängsmark  160  1000  6.0  11  30  0.40  3.0  2.0  45000  0.010

SD  290  3500  62  8.5  23  0.16  1.2  nd  210000  nd

Bergsyta  62  1400  4.4  12  24  0.20  2.1  1.4  21000  0.0050

SD  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd

Klassificering av osäkerhet Hög säkerhet Medel säkerhet Låg säkerhet
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StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A1 Nuvarande

Datum: 2021-04-22

3.2 Utdata

 
 Basflödeshalt (µg/l) utan rening

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Basflödeshalt  24  580  2.3  7.0  14  0.046  0.77  0.63  20000  0.0010

Absolut osäkerhet (%)  4.7  120  0.47  1.4  2.8  0.0092  0.15  0.13  4000  0.00020

 Dagvattenhalt (µg/l) utan rening

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Dagvattenhalt  89  1900  5.4  9.9  21  0.19  2.9  3.1  44000  0.0080

Absolut osäkerhet (+/-)  18  380  1.1  2.0  4.2  0.039  0.58  0.62  8800  0.0016

 Basflödesmängd (kg/år) utan rening

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Basflödesmängd  0.30  7.5  0.030  0.091  0.18  0.00060  0.0099  0.0081  260  0.000013

Absolut osäkerhet (+/-)  0.096  2.4  0.0095  0.029  0.057  0.00019  0.0031  0.0025  82  0.0000041

 Dagvattenmängd (kg/år) utan rening

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Föroreningsmängd  2.2  46  0.13  0.24  0.50  0.0047  0.070  0.074  1100  0.00019

Absolut osäkerhet (+/-)  0.68  14  0.041  0.075  0.16  0.0015  0.022  0.024  330  0.000061
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StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A1 Nuvarande

Datum: 2021-04-22

 Föroreningshalter (µg/l) (dagvatten+basflöde) utan rening
Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av riktvärde. Totala fraktioner avses där inget annat anges.

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Beräkning  C  66  1400  4.3  8.9  18  0.14  2.2  2.2  36000  0.0056

Riktvärde  Ccr,sw  160  2000  8.0  18  75  0.40  10  15  40000  0.030

Absolut osäkerhet (+/-)  C  22  470  1.4  2.7  5.7  0.048  0.72  0.76  11000  0.0019

Relativ osäkerhet (%)  C  33  33  32  30  31  34  33  34  32  35
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StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A1 Nuvarande

Datum: 2021-04-22

 Föroreningsmängder (kg/år) (dagvatten+basflöde) utan rening

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Föroreningsmängd  2.5  53  0.16  0.33  0.68  0.0052  0.080  0.082  1300  0.00021

Absolut osäkerhet (+/-)  0.69  15  0.042  0.081  0.17  0.0015  0.022  0.024  340  0.000061

Relativ osäkerhet (%)  28  28  26  25  25  28  28  29  26  30

 Föroreningsmängder (kg/ha/år) (dagvatten+basflöde) utan rening

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

 0.15  3.3  0.0099  0.020  0.042  0.00033  0.0050  0.0051  82  0.000013
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StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A1 Nuvarande

Datum: 2021-04-22

 Föroreningshalter (µg/l) per markanvändning med dagvatten+basflöde utan rening

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Skogsmark  16  339  3.5  5.3  13  0.12  2.2  3.6  18647  0.0057

Jordbruksmark  162  3944  7.0  12  20  0.10  2.4  1.5  100000  0.0071

Ängsmark  84  961  3.0  10.0  24  0.19  2.2  1.4  19983  0.0048

Bergsyta  58  1320  4.0  11  23  0.18  1.9  1.3  19466  0.0046
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StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A1 Nuvarande

Datum: 2021-04-22

 Föroreningsmängder (kg/år) per markanvändning med dagvatten+basflöde utan rening

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Skogsmark  0.23  4.8  0.050  0.076  0.18  0.0017  0.032  0.051  266  0.000082

Jordbruksmark  1.2  30  0.053  0.090  0.15  0.00075  0.018  0.011  755  0.000054

Ängsmark  0.40  4.5  0.014  0.047  0.11  0.00091  0.010  0.0067  94  0.000022

Bergsyta  0.61  14  0.042  0.12  0.24  0.0019  0.020  0.014  204  0.000049
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StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A1 Nuvarande

Datum: 2021-04-22

 Basflödesbelastning (kg/år) per markanvändning utan rening

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Skogsmark  0.10  1.4  0.0054  0.027  0.067  0.00020  0.0027  0.0034  10  0.0000067

Jordbruksmark  0.095  2.7  0.022  0.034  0.049  0.00024  0.0024  0.0012  244  0.0000024

Ängsmark  0.082  2.5  0.0022  0.025  0.055  0.00012  0.0044  0.0027  5.4  0.0000027

Bergsyta  0.025  0.78  0.00064  0.0045  0.0099  0.000027  0.00045  0.00074  1.3  0.00000099
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StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A1 Nuvarande

Datum: 2021-04-22

 Dagvattenbelastning (kg/år) per markanvändning utan rening

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Skogsmark  0.13  3.4  0.045  0.049  0.11  0.0015  0.029  0.047  255  0.000075

Jordbruksmark  1.1  27  0.031  0.056  0.10  0.00051  0.015  0.010  511  0.000051

Ängsmark  0.31  2.0  0.012  0.022  0.059  0.00079  0.0059  0.0039  88  0.000020

Bergsyta  0.58  13  0.042  0.11  0.23  0.0019  0.019  0.013  203  0.000048
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StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A2 Framtida

Datum: 2021-04-22

Resultatrapport StormTac Web

I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web.

1. Avrinning

1.1 Indata

Relativ osäkerhet (%) Absolut osäkerhet (+/-)

Nederbörd  630  mm/år  10  63

Dimensionerande regnvaraktighet vid studerat flöde  tr,Qstudy  6.0  h

Avrinningsområde A  16  ha  10  1.6

Rinnsträcka s  700  m  0  0

Dim.vattenhastighet v  1.0  m/s  0  0

Återkomsttid N  10  år

Klimatfaktor fc  1.00

Studerat flöde *  12  l/s

Koefficient för basflöde Kx  0.70  20  0.14

 * Studerat flöde, t.ex. ingående flöde till en anläggning om ett delflöde bräddas förbi eller pumpat flöde till en anläggning.

 Delavrinningsområde

Vol.avr.koeff.
( ϕv )

Dim.avr.koeff.
( ϕd )

Dagvatten
(ha)

Grundvatten
(ha)

Utredn. omr. (dim.
flöde) (ha)

Skogsmark  0.15  0.10  7.0  7.0  7.0

Jordbruksmark  0.26  0.10  1.7  1.7  1.7

Ängsmark  0.10  0.10  1.7  1.7  1.7

Grusyta  0.40  0.40  0.90  0.90  0.90

Takyta  0.90  0.90  0.90  0.90  0.90

Bergsyta  0.75  0.75  0.40  0.40  0.40

Gräsyta  0.10  0.10  3.6  3.6  3.6

Totalt  0.22  0.18  16  16  16

Relativ osäkerhet (%)  20  20  10  10  10

Absolut osäkerhet (+/-)  0.043  0.036  1.6  1.6  1.6

Reducerat avrinningsområde  3.5  2.9

Urban area *  3.5  haurbant

(Volym) avrinningskoefficient för beräkning av årligt flöde och föroreningsbelastning, endast urbana areor *  0.46  

Urbant reducerad avrinningsyta *  1.6  hared,urbant
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StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A2 Framtida

Datum: 2021-04-22

1.2 Utdata

Relativ osäkerhet (%) Absolut osäkerhet (+/-)

Basflöde, årsmedel  Qb  0.41  l/s  24  0.10

Dagvattenflöde, årsmedel  Qr  0.70  l/s  24  0.17

Tot. avrinning, årsmedel  Qtot  1.1  l/s  18  0.20

Basflöde, årsmedel  Qb  13000  m3/år  24  3204

Dagvattenflöde, årsmedel  Qr  22000  m3/år  24  5395

Tot. avrinning, årsmedel  Qtot  35000  m3/år  18  6275

Medelavrinning  Qm  11  l/s

Dim. flöde  Qdim  600  l/s  20  120

Dim. varaktighet vid Qdim  tr  12  min

Rinnhastighet  v  1.0  m/s

Dimensionerande regndjup vid Qstudy  rd,Qstudy  7.5  mm

Reducerat flöde (studerat flöde / reducerad area)  Qred  3.5  l/s/ha,red

Det studerade flödets andel av den totala årliga
avrinningsvolymen

   67  %
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StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A2 Framtida

Datum: 2021-04-22

Resultatrapport StormTac Web

I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web.

3. Föroreningstransport

3.1 Indata

- Årligt basflöde och dagvattenflöde enligt 1. Avrinning.
- Schablonhalter för basflöde resp. dagvattenflöde enligt uppdaterade tabeller på www.stormtac.com.

Markanvändning Faktor *

Skogsmark  5.0

Jordbruksmark  5.0

Ängsmark  5.0

Grusyta

Takyta  5.0

Bergsyta  5.0

Gräsyta  5.0

* Vägar: faktor = trafikintensitet = 0-200. Enhet: x 1000 fordon/dygn. Annan markanvändning: faktor = 5 (1-10.
Enhet: -. 5 = standard schablonhalt från databasen för den specifika markanvändningen, 0 = minimum schablonhalt, 10 = maximum
schablonhalt.
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StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A2 Framtida

Datum: 2021-04-22

Relativ osäkerhet (%)

Basflöde / ämne  20

Dagvatten / ämne  20

 Basflödeshalt (µg/l) per markanvändning

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Skogsmark  15  220  0.80  4.0  10  0.030  0.40  0.50  1500  0.0010

Jordbruksmark  39  1100  9.0  14  20  0.10  1.0  0.50  100000  0.0010

Ängsmark  30  930  0.80  9.2  20  0.045  1.6  1.0  2000  0.0010

Grusyta  21  880  0.50  5.0  10  0.025  0.50  1.0  1200  0.0010

Takyta  21  880  0.50  5.0  10  0.025  0.50  1.0  1200  0.0035

Bergsyta  26  790  0.65  4.5  10  0.028  0.45  0.75  1400  0.0010

Gräsyta  100  990  0.76  6.7  14  0.036  1.0  1.0  7100  0.0010
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StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A2 Framtida

Datum: 2021-04-22

 Dagvattenhalt (µg/l) per markanvändning. SD = Standard Deviation (standardavvikelse). nd = no data (ingen data)

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Skogsmark  17  450  6.0  6.5  15  0.20  3.9  6.3  34000  0.010

SD  280  880  20  23  97  4.5  7.8  5.3  110000  nd

Jordbruksmark  220  5300  6.0  11  20  0.10  3.0  2.0  100000  0.010

SD  290  5500  2.0  5.5  20  0.070  nd  nd  73000  nd

Ängsmark  160  1000  6.0  11  30  0.40  3.0  2.0  45000  0.010

SD  290  3500  62  8.5  23  0.16  1.2  nd  210000  nd

Grusyta  42  2000  2.2  12  33  0.11  1.0  0.85  9700  0.010

SD  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd

Takyta  170  1200  2.6  7.5  28  0.80  4.0  4.5  25000  0.010

SD  230  2900  440  1000  5900  160  nd  nd  29000  75

Bergsyta  62  1400  4.4  12  24  0.20  2.1  1.4  21000  0.0050

SD  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd

Gräsyta  160  1100  6.0  15  28  0.30  2.5  1.3  47000  0.010

SD  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd

Klassificering av osäkerhet Hög säkerhet Medel säkerhet Låg säkerhet
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StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A2 Framtida

Datum: 2021-04-22

3.2 Utdata

 
 Basflödeshalt (µg/l) utan rening

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Basflödeshalt  41  630  1.6  6.3  13  0.040  0.76  0.73  13000  0.0011

Absolut osäkerhet (%)  8.2  130  0.32  1.3  2.6  0.0079  0.15  0.15  2500  0.00021

 Dagvattenhalt (µg/l) utan rening

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Dagvattenhalt  110  1600  4.7  9.4  23  0.34  3.2  3.6  38000  0.0096

Absolut osäkerhet (+/-)  21  310  0.94  1.9  4.7  0.068  0.63  0.73  7700  0.0019

 Basflödesmängd (kg/år) utan rening

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Basflödesmängd  0.54  8.2  0.021  0.083  0.17  0.00052  0.0099  0.0095  170  0.000014

Absolut osäkerhet (+/-)  0.17  2.6  0.0065  0.026  0.054  0.00016  0.0031  0.0030  52  0.0000044

 Dagvattenmängd (kg/år) utan rening

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Föroreningsmängd  2.3  34  0.10  0.21  0.51  0.0074  0.070  0.080  840  0.00021

Absolut osäkerhet (+/-)  0.74  11  0.033  0.066  0.16  0.0024  0.022  0.025  270  0.000067
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StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A2 Framtida

Datum: 2021-04-22

 Föroreningshalter (µg/l) (dagvatten+basflöde) utan rening
Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av riktvärde. Totala fraktioner avses där inget annat anges.

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Beräkning  C  82  1200  3.5  8.3  20  0.23  2.3  2.5  29000  0.0064

Riktvärde  Ccr,sw  160  2000  8.0  18  75  0.40  10  15  40000  0.030

Absolut osäkerhet (+/-)  C  26  380  1.1  2.5  6.0  0.078  0.75  0.86  9300  0.0022

Relativ osäkerhet (%)  C  32  32  32  30  31  35  33  34  32  35
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StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A2 Framtida

Datum: 2021-04-22

 Föroreningsmängder (kg/år) (dagvatten+basflöde) utan rening

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Föroreningsmängd  2.9  43  0.12  0.29  0.68  0.0080  0.080  0.089  1000  0.00022

Absolut osäkerhet (+/-)  0.76  11  0.033  0.071  0.17  0.0024  0.022  0.025  270  0.000067

Relativ osäkerhet (%)  26  26  27  24  25  30  28  28  27  30

 Föroreningsmängder (kg/ha/år) (dagvatten+basflöde) utan rening

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

 0.18  2.6  0.0077  0.018  0.043  0.00049  0.0049  0.0056  63  0.000014
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StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A2 Framtida

Datum: 2021-04-22

 Föroreningshalter (µg/l) per markanvändning med dagvatten+basflöde utan rening

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Skogsmark  16  339  3.5  5.3  13  0.12  2.2  3.6  18647  0.0057

Jordbruksmark  162  3944  7.0  12  20  0.10  2.4  1.5  100000  0.0071

Ängsmark  84  961  3.0  10.0  24  0.19  2.2  1.4  19983  0.0048

Grusyta  37  1756  1.8  10  28  0.092  0.89  0.88  7836  0.0080

Takyta  160  1178  2.5  7.3  27  0.75  3.8  4.3  23422  0.0096

Bergsyta  58  1320  4.0  11  23  0.18  1.9  1.3  19466  0.0046

Gräsyta  127  1037  3.0  10  20  0.15  1.7  1.1  23791  0.0048
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StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A2 Framtida

Datum: 2021-04-22

 Föroreningsmängder (kg/år) per markanvändning med dagvatten+basflöde utan rening

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Skogsmark  0.20  4.3  0.045  0.067  0.16  0.0015  0.028  0.045  235  0.000073

Jordbruksmark  0.65  16  0.028  0.048  0.080  0.00040  0.0095  0.0061  402  0.000028

Ängsmark  0.21  2.4  0.0074  0.025  0.060  0.00048  0.0055  0.0035  50  0.000012

Grusyta  0.11  5.1  0.0053  0.031  0.082  0.00027  0.0026  0.0026  23  0.000023

Takyta  0.88  6.5  0.014  0.040  0.15  0.0041  0.021  0.023  129  0.000053

Bergsyta  0.12  2.8  0.0085  0.023  0.048  0.00038  0.0040  0.0027  41  0.0000097

Gräsyta  0.69  5.7  0.016  0.055  0.11  0.00080  0.0090  0.0062  130  0.000026
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StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A2 Framtida

Datum: 2021-04-22

 Basflödesbelastning (kg/år) per markanvändning utan rening

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Skogsmark  0.089  1.3  0.0048  0.024  0.060  0.00018  0.0024  0.0030  8.9  0.0000060

Jordbruksmark  0.051  1.4  0.012  0.018  0.026  0.00013  0.0013  0.00065  130  0.0000013

Ängsmark  0.044  1.4  0.0012  0.013  0.029  0.000065  0.0023  0.0015  2.9  0.0000015

Grusyta  0.013  0.55  0.00032  0.0032  0.0063  0.000016  0.00032  0.00063  0.76  0.00000063

Takyta  0.0075  0.32  0.00018  0.0018  0.0036  0.0000091  0.00018  0.00036  0.44  0.0000013

Bergsyta  0.0050  0.16  0.00013  0.00089  0.0020  0.0000054  0.000089  0.00015  0.27  0.00000020

Gräsyta  0.33  3.1  0.0024  0.021  0.045  0.00011  0.0033  0.0033  23  0.0000032
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StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A2 Framtida

Datum: 2021-04-22

 Dagvattenbelastning (kg/år) per markanvändning utan rening

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP

Skogsmark  0.11  3.0  0.040  0.043  0.100  0.0013  0.026  0.042  226  0.000067

Jordbruksmark  0.60  14  0.016  0.030  0.054  0.00027  0.0082  0.0054  272  0.000027

Ängsmark  0.17  1.0  0.0063  0.012  0.031  0.00042  0.0031  0.0021  47  0.000010

Grusyta  0.096  4.6  0.0050  0.027  0.075  0.00025  0.0023  0.0019  22  0.000023

Takyta  0.87  6.2  0.013  0.039  0.14  0.0041  0.021  0.023  128  0.000051

Bergsyta  0.12  2.6  0.0084  0.022  0.046  0.00037  0.0039  0.0026  41  0.0000095

Gräsyta  0.37  2.5  0.014  0.034  0.063  0.00068  0.0057  0.0029  107  0.000023
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StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A2 Framtida

Datum: 2021-04-22

Resultatrapport StormTac Web

I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web.

4. Föroreningsreduktion

4.1 Indata

Valda reningsanläggningar: VDV → BF
 
 VDV

Del av reducerat avrinningsområde  KAϕ  290  m2/hared

Utflöde från permanent vattennivå  Qout1  20  l/s

Dim. utflöde  Qout2  206  l/s

Maximalt utflöde  Qout  226  l/s

Absolut osäkerhet (+/-)  0  l/s

 BF - Torr damm

Andel av reducerad avrinningsyta  Kϕ  3.0  %

Utflöde, max  Qout  200  l/s

Absolut osäkerhet (+/-)  0  l/s

Tjocklek, tom yta  h1  400  mm

Tjocklek, filtermaterial  h2  200  mm

Tjocklek, materialavskiljande lager  h3  0  mm

Tjocklek, makadam  h4  0  mm

Tjocklek, skelettjord  h5  0  mm

Tjocklek, underbyggnad/undergrund/terrass  h6  900  mm

Avstånd vattengång dräneringsrör till undergunden  h7  0  mm

Avstånd vattengång bräddbrunn till den övre bäddens yta  h8  300  mm

Porandel, växtbädd  p2  0.30  

Porandel, makadam  p4  0.40  

Hydraulisk konduktivitet, växtbädd  K2  200  mm/h

Hydraulisk konduktivitet, makadam  K4  36000  mm/h

Hydraulisk konduktivitet, underbyggnad/undergrund/terrass  K6  4.0  mm/h

Släntlutning övre, 1:z2  z2  4.0  

Släntlutning undre, 1:z1  z1  4.0  

Anläggningens längd  L  36  m

Är marken förorenad?   Nej  

Tillsats av biokol (utan gödningsmedel)?   Nej  
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StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A2 Framtida

Datum: 2021-04-22

4.2 Utdata

 VDV

Permanent vattenyta  Ap  1000  m2

Total regleryta  Atot  1300  m2

Vegetationsyta  Aw  0  m3

Permanent vattenvolym  Vp  430  m3

Total vattenvolym  Vtot  950  m3

Uppehållstid, total avrrinning, årsmedel  td,tot  10  dygn

Uppehållstid, medelavrinning.  td,m  24  h

Dimensionerande regndjup. 20 (10-25) mm rekommenderas generellt.  rd  12  mm

Dimensionerande uppehållstid vid max flöde  td, max  0.52  h

Hydraulisk effektivitet. (0-1). Översiktlig beräknad från längd:bredd  eh  0.76

Nedre reglervolym  Vd1  500  m3

Övre reglervolym  Vd2  20  m3

Andel vegetation  Sw  0  %

Tömningstid för Qout1  Tout1  6.9  h

Längd vid permanent vattennivå  L1  63  m

Längd vid maximal vattennivå  L2  67  m

Bredd vid permanent vattennivå  b1  16  m

Bredd vid maximal vattennivå  b2  19  m

Diameter av lägre skibordshål  DH1  0.10  m

Diameter av övre skibordshål  DH2  63  m

Bottenbredd  Wb  12  m

Undre reglerhöjd  hr1  0.44  m

Övre reglerhöjd  hr2  0.016  m

Djup på våtmarkszonen  hw  0.20  m

Permanent vattendjup  h′  0.50  m

Nedre släntlutning  Z1  1:4.0

Övre släntlutning  Z2  1:4.0

Tvärsnittsarea  Across  15  m2

Vattenhastighet vid Qdim *  vc,p  0.040  m/s

* Max rekommenderad tvärsnittshastighet med hänsyn till erosionsrisk vid Qdim, vc,max < 0.30 (0.15-0.5) m/s. vc,max är osäkert och antas bero på sedimentens
egenskaper och uppbyggnaden av dammbotten.

 BF - Torr damm

Anläggningens yta  Asf  1000  m2

Totalt anläggningsdjup exkl. underbyggnad  Htot2  600  mm

Anläggningens totala bredd  Wtot  28950  mm

Plan bottenbredd  Wb  24150  mm

    

Dimensionerande erforderlig utjämningsvolym  Vd,max  430  m3

Totalt tillgänglig (effektiv) volym  Veff  450  m3

Total anläggningsvolym  Vtot  630  m3

Dimensionerande regndjup. 20 (10-25) mm rekommenderas generellt.  rd  13  mm

Dimensionerande uppehållstid vid max flöde  td, max  0.62  h

Dimensionerande uppehållstid vid medelavrinning.  td,mean  12  h

Är anläggningen tillräckligt stor avseende flödesutjämning?   Ja  

    

Behövs tätning runt anläggningen?   Nej  
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StormTac Web v20.2.2
Filnamn: 1581 Klockarbol HÖ - A2 Framtida

Datum: 2021-04-22

 Reningseffekter (%)

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni

Uträknat  67  51  82  64  78  75  84  75

Absolut osäkerhet (+/-)  20  15  25  19  23  22  25  23

Ämne SS

Uträknat  86

Absolut osäkerhet (+/-)  26

Ämne: Parametern Minsta möjliga utloppshalt har minskat beräknad reningseffekt. Minsta möjliga

 Föroreningshalter (µg/l) (dagvatten+basflöde) efter rening
Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av riktvärde. Totala fraktioner avses där inget annat anges.

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni

Beräkning  Cre  27  590  0.64  3.0  4.3  0.057  0.36  0.63

Riktvärde  Ccr,sw  160  2000  8.0  18  75  0.40  10  15

Absolut osäkerhet (+/-)  Cre  12  260  0.28  1.3  1.8  0.026  0.16  0.28

Relativ osäkerhet (%)  Cre  44  44  44  43  43  46  45  45

SS

Beräkning  Cre  4100

Riktvärde  Ccr,sw  40000

Absolut osäkerhet (+/-)  Cre  1800

Relativ osäkerhet (%)  Cre  44

 Föroreningsmängder (kg/år) (dagvatten+basflöde) efter rening

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni

Föroreningsbelastning  Lout  0.96  21  0.022  0.10  0.15  0.0020  0.013  0.022

Avskiljd mängd  1.9  22  0.10  0.19  0.53  0.0060  0.067  0.067

Absolut osäkerhet (+/-)  Lout  0.38  8.3  0.0090  0.040  0.058  0.0008
4

 0.0052  0.0091

Relativ osäkerhet (%)  Lout  40  40  40  39  39  42  41  41

 SS

Föroreningsbelastning  Lout  140

Avskiljd mängd  870

Absolut osäkerhet (+/-)  Lout  58

Relativ osäkerhet (%)  Lout  40
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