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1 Inledning och orientering 

Swedavia Airports (Swedavia) håller på att utveckla området kring Arlanda flyg-

plats, Sigtuna kommun. Utvecklingsområdet befinner sig i olika skeden av ut-

byggnad. För vissa delar finns redan fastslagen detaljplan med pågående pro-

cess för exploatering medan andra delar ännu är i tidigare skeden. Denna dag-

vattenutredning fokuserar på det framtida detaljplaneplanområdet som kallas 

planområde Arlanda Syd, se figur 1 och 2 för översiktskarta. Området består i 

dagsläget till största del av parkeringsyta. Framtida planer för Arlanda Syd in-

kluderar bebyggelse med innergårdar, ett huvudgångstråk, lokalgator och park-

yta.  

 

Figur 1. Illustration över detaljplaneområden där det aktuella planområdet (Arlanda Syd) 

är markerat i rött.  
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Figur 2. Lokaliseringskarta för utredningsområdet. 
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2 Förutsättningar 

Dagvattenutredningen för Arlanda Syd utförs för att verka som ett stödjande do-

kument i en detaljplaneprocess. Utredningen utgår ifrån senaste planförslag 

(februari 2020) och framtagande av lösningar och förslag på översiktlig höjd-

sättning har gjorts i samråd med Swedavia och BAU.  

Sigtunas policy från 2016 belyser bl.a. vikten av att arbeta för en hållbar och lo-

kal dagvattenhantering, beaktande av skyfallsscenarion med avseende att und-

vika skador på byggnader och viktiga samhällsfunktioner, minska mängden för-

oreningar och utjämnande av dagvattenflöden (Oxunda Vattensamverkan, 

2016). 

2.1 Utredningens upplägg 

I utredningen ska det klargöras hur exploateringen påverkar dagvattenhante-

ringen i området, föroreningshalt och -mängd i dagvattnet samt hur det påver-

kar recipientens statusklassificering och om miljökvalitetsnormer (MKN) kan 

upprätthållas. Det ska också ges förslag på dagvattenlösningar för en hållbar 

dagvattenhantering.  

Dagvattenutredningen ska bedöma förutsättningarna för lokalt omhänderta-

gande av dagvatten (LOD), genom infiltration och fördröjning. Bedömningen 

grundar sig på de lokala markförhållandena, dimensionerande dagvattenflöden, 

samt dagvattnets föroreningsgrad. Uppdraget syftar även till att ge förslag på 

säker skyfallshantering utan att byggnader och omkringliggande byggnation ej 

kommer till skada.  

2.2 Underlag 

Till grund för principlösningar i dagvattenutredningen ska Sigtuna kommuns 

dagvattenpolicy (2016), Swedavias Gestaltningsprogram Stockholm Arlanda Air-

port (2016) samt Sigtuna kommuns kravspecifikation (2018) ska följas, och rap-

porten ska även följa riktlinjerna i Svenskt Vattens rapporter P104, P105 och 

P110. 

Swedavias riktlinjer för dagvattenhantering (2017) ska verka för förbättrad vat-

tenkvalitet, klimatanpassad dagvattenhantering och i möjlig mån nyttja dagvat-

ten som en resurs. Riktlinjerna omfattar även hållpunkter att följa för dagvat-

tenutredningar. 

Swedavias gestaltningsprogram Stockholm Arlanda Airport (2016) verkar ytterli-

gare som vägledning för planering av dagvattenhantering. Programmet både be-

lyser och uppmuntrar nyttjandet av gröna dagvattenlösningar, gröna tak och 

multifunktionella ytor.  
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2.3 Nederbörd och flöden 

Området är tänkt att bebyggas med centrum- och affärsområden (se Tabell 1), 

vilket innebär att VA-huvudmannens ansvar är att områdets ledningssystem 

skall vara dimensionerat att klara ett 10års-regn vid fylld ledning samt ett 30-

årsregn för trycklinje i marknivå.  Förutom VA-huvudmannens ansvar anses kom-

munen ha ansvar för att inte byggnader skadas vid kraftiga skyfall.  

Tabell 1. Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensy-

stem (Svenskt Vatten P110 Tabell 2.1) 

KRAV VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar 

Nya duplikatsystem  

Återkomsttid 
för regn vid fylld 

ledning 

Återkomsttid 
för trycklinje i 

marknivå 

Återkomsttid för markö-
versvämning med ska-

dor på byggnader 

Gles bostadsbebyg-
gelse 

2 10 >100 

Tät bostadsbebyggelse 5 20 >100 

Centrum- och affärs-
områden 

10 30 >100 

 

Rinntiden inom studieområdet, vid dimensionering av volymer, har antagits vara 

10 min baserat på längsta rinnsträcka inom området och rinnhastigheter. En kli-

matfaktor på 1,25 har använts vid beräkningar av framtida situationer enligt 

P110. 

Utöver ovannämnda riktlinjer anger Sigtuna kommuns kravspecifikation (2018) 

att:  

› Dagvattenutflödet får inte öka jämfört med flödet vid befintlig situation 

› Vid fördröjning i dammar och avsättningsmagasin ska tömningstiden uppgå 

till 12 timmar för fullgod rening. Anläggningar med effektivare rening kan 

dimensioneras för kortare tömningstid. 

› Körytor och parkeringsytor ska ha oljeavskiljande åtgärder 

2.4 Föroreningar 

2.4.1 Markföroreningar 

Inom planområdet har två markundersökningar genomförts (Golder, 2018 och 

2019). Den första undersökningen, 2018, fokuserade på metaller, alifatiska och 

aromatiska kolväten samt polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Den andra 

undersökningen, 2019, analyserade även proverna för PFAS.  
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Samtliga analyserade metallhalter och petroleumkolväten låg väl under riktvär-

dena för MKM (Golder, 2019). Gällande PFAS-föreningar upptäcktes endast ett 

ämne (PFOS) över detektionsgräns, i punkten 19GA.SC.04, men det var "tydligt 

lägre än det preliminära riktvärdet för Mindre Känslig Markanvändning" (Golder, 

2019). Punkten är inringad i Figur 3. 

Därmed konstaterade Golder (2019) att den ytliga jorden inte bedöms vara föro-

renad och att inga särskilda skyddsåtgärder krävs i samband med byggnation. 

De rekommenderade dock att kompletterande provtagningar i djupare jordlager 

utförs i samband med geotekniska undersökningar.  

 

Figur 3. Karta som visar var Golder provtagit. Inringad är den enda punkt där PFOS hitta-

des över detektionsgräns. 

2.4.2 Föroreningar i dagvattnet 

För att uppskatta hur föroreningstrasporten från planområdet ser ut i dagsläget, 

efter exploatering samt efter exploatering med föreslagna åtgärder har pro-

grammet StormTac använts (v18.3.1). StormTac använder schablonvärden för 

olika markanvändning i sina simuleringar vilket innebär att resultaten är en upp-

skattning av verkligheten och därmed bör tolkas som indikationer snarare än ex-

akta värden. För att få exakta halter på hur väl införda reningsåtgärder fungerar 

krävs kontinuerlig mätning av föroreningshalter för befintlig situation, efter ex-

ploatering samt efter att åtgärder anlagts. 

 

För att sätta föroreningsbelastningen i perspektiv har både riktvärden och jäm-

förelsevärden inhämtats, se Tabell 2. Riktvärdena kommer dels från kravspecifi-

kationen (Sigtuna kommun, 2018) och är kopplade till utvalda problemämnen i 

Märstaån och dels från regionala dagvattennätverket i Stockholm (2009). Utöver 

dessa ska föroreningshalter och -mängder jämföras mot föroreningsbelastningen 

för naturmark. Jämförelsevärden för naturmark har inhämtats från beräkningar i 

StormTac. 
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Tabell 2. Riktvärden och jämförelsevärden för föroreningsbelastning från dagvatten. 

Ämne 
Riktvärden 

(µg/l) 
Jämförelsevärde: 
naturmark (µg/l) 

Jämförelsevärde: 
naturmark (kg/år) 

Fosfor (P) 74* 18 0,089 

Kväve (N) 2000 280 1,4 

Bly (P) 8,0 2,1 0,011 

Koppar (Cu) 17* 4,6 0,023 

Zink (Zn) 28* 11 0,057 

Kadmium (Cd) 0,40 0,074 0,00037 

Krom (Cr) 10 1,3 0,0065 

Nickel (Ni) 15* 2 0,01 

Kvicksilver (Hg) 0,030 0,0055 0,000028 

Suspenderade 
ämnen (SUSP) 

40 000 9800 49 

Oljeindex (Olja) 400 90 0,46 

PAH16  - 0,033 0,00017 

Benso(a)pyren 
(BaP) 

0,030 0,0033 0,000017 

* Riktvärden markerade med * är tagna från Sigtunas kravspecifikation för dagvattenut-

redning i samband med upprättande av detaljplan och vid andra exploateringar. Reste-

rande riktvärden kommer från Regionplane- och trafikkontoret (2009). 
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2.5 Befintlig dagvattenhantering 

Arlanda är uppdelat i två avrinningsområden, Kättbäckens avrinningsområde och 

Halmsjöbäckens avrinningsområde. Planområdet för Arlanda Syd hör till Halmsjö-

bäckens avrinningsområde.  

Planområdet avvattnas idag genom konventionell dagvattenhantering via ränn-

stensbrunnar utan någon direkt rening utöver oljeavskiljare, till uppsamlande hu-

vudledningsstråk. Dessa ledningsstråk består delvis av dagvattenledningar place-

rade i bergstunnlar och delvis av öppna vattendrag. Bergstunnlarna innehåller 

förutom dagvattenledningar även ledningar för dricksvatten, spillvatten, flyg-

bränsle, värme, kyla, el och tele.  

Som figuren illustrerar så går dagvattnet från planområdet ner i bergstunnlarna 

som sedan leds till Tulldammen, ett naturligt vattendrag där ingen speciell rening 

sker förutom eventuell sedimentation. Från Tulldammen leds vattnet vidare sö-

derut till Halmsjöbäckens bergstunnel och fortsätter sedan ut i ett öppet vatten-

drag som går vidare till Märstaån. På grund av säkerhetsskäl kan inte tunnlarna 

exakta lägen redovisas i figuren. 

På flygplatsen finns ett system för hantering av B-glykol vintertid som samlar upp 

avisningsvätskor från uppställningsplatser i dammar som sedan pumpas vidare till 

Käppalaförbundets reningsverk på Lidingö. Sommartid, då ingen avisning sker, 

leds vattnet från uppställningsplatserna till dagvattensystemet. Planområdet in-

nefattar endast kommersiella ytor och B-glykolsystemet är ej sammankopplat 

med detta område, varken vintertid eller sommartid. 
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Figur 4 Dagvattnets avrinningsväg från planområdet. Karta från Google, bergstunnlarna är 

ungefärligt positionerade. 

2.6 Recipienter och miljökvalitetsnormer (MKN) 

Arlanda flygplats ligger inom avrinningsområdet (se figur 4) för Märstaån, som 

är en statusklassad vattenförekomst i VISS (Vatteninformation Sverige). Recipi-

enten har en måttlig ekologisk status med avseende på kiselalger, särskilt föro-

renade ämnen (arsenik) och morfologiskt tillstånd. De allmänna förhållandena 

(näringsämnen) har god status. Recipienten uppnår ej god kemisk status. Föru-

tom överallt överskridande ämnen (kvicksilver och PBDE) är halten av PFOS för 

hög. Då varken den ekologiska statusen eller den kemiska ytvattenstatusen 

uppnår kvalitetskravet är det viktigt att inte exploateringen försämrar möjlig-

heten att nå kvalitetskraven. MKN för Märstaån sammanfattas i tabell 2.  

Tabell 3. Sammanställning av MKN för Märstaån 

  Status Kvalitetskrav och tid-

punkt 

Ekologisk status Måttlig God status 2027 

Kemisk ytvattenstatus Uppnår ej god  God status 2021 
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Figur 5. Märstaåns avrinningsområde (från SMHI) inom vilket planområdet är beläget. 

Inom avrinningsområdet finns även den i VISS klassade grundvattenförekoms-

ten Stockholmsåsen-Arlanda (se figur 5). Miljökvalitetsnormen är att till år 2021 

uppnå god kemisk status och bibehålla god kvantitativ status. 

2.7 Hydrogeologi och geologi 

Infiltrationskapaciteten för en jord beror bland annat på dess kornstorlek, pack-

ningsgrad och markens vattenhalt. För att marken inte ska översvämmas måste 

markens infiltrationskapacitet vara så stor att den kan hantera dimensionerande 

flöden. I tabellen nedan anges övergripande infiltrationskapaciteter för olika 

svenska jordtyper. 

Tabell 4. Mättad infiltrationskapacitet för olika svenska jordtyper (VAV, 1983). 

Jordtyp 
Infiltrationskapacitet 

(millimeter/timme) 

Morän 47 

Sand 68 

Silt 27 

Lera 4 

Matjord 25 

 

Enligt SGUs jordartskarta (figur 5) består marken inom planområdet av sandig 

morän, postglacial finlera, berg och postglacial finsand, se figur nedan. Störst in-

filtrationsmöjligheter finns förmodligen i området med sand men även morän (se 

tabellen ovan) kan erbjuda goda möjligheter för infiltration. 



 

 

     
 16  PM DAGVATTEN ARLANDA SYD 

  

Då området sedan tidigare är exploaterat består de ytliga marklagren till stor del 

av fyllnadsmassor. Enligt jordprovtagningar från 2010-talet utgörs fyllningen 

främst av grus och sand som underlagras av grusig siltig sandig morän på berg 

(Golder, 2017 och 2018) vilket gör att möjligheten för viss infiltration av dagvat-

ten förmodligen finns. Berggrunden består i området av glimmerskiffer, vilken 

ofta är vittrad i bergöverytan.  

Grundvattenytan har uppmätts på ett par platser inom planområdet och ska en-

ligt uppgift ligga 3-4 m under markytan (Golder, 2017 och 2018).  

Den huvudsakliga grundvattenströmningen strax söder om planområdet förmo-

das vara åt sydväst längs med den svacka med kärrtorv och lera som kan ses i 

kartan nedan. Detta utgår från Halmsjön dit grundvattnet i den närliggande de-

len av rullstensåsen (Stockholmsåsen-Arlanda) enligt SGU har sitt utflöde, se Fi-

gur 6.  

Figur 6 är från Swedavias Vattenresursplan och visar avrinningsområdena för 

Halmsjöbäcken och Kättstabäcken till Märstaån. Grundvattnet inom flygplatsom-

rådet har enligt Swedavias vattenresursplan 2015 förmodligen sin riktning åt syd 

mot svackan eller sydväst mot Märstaån och Mälaren.  
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Figur 6. Jordarter under och intill planområdet. Det troliga grundvattenflödet från Halm-

sjön är baserat på ytvattenflöde och geologi. 
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Figur 7. Avrinningsområden för Halmsjöbäcken och Kättstabäcken till Märstaån. 

Figur tagen från Swedavias Vattenresursplan. Röd markering = planområdet.  
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3 Markanvändning – befintlig 

Planområdet är drygt 4 ha stort och består i nuläget till störst del av parkerings-

ytor, se hårdgjord yta i figur 6.  

 

Figur 8. Befintlig markanvändning inom planområdet 

Nedan i tabell 4 redovisas de olika ytorna för respektive markanvändning. 
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Tabell 5. Areor för befintlig markanvändning inom planområdet 

Markanvändning Area (ha) 

Tak 0,09 

Lokalt gatunät 0,78 

Huvudgångstråk 0,33 

Parkering 2,07 

Grönyta 0,78 

Totalt 4,05 

 

3.1 Markanvändning – planerad 

I samband med exploateringen av planområdet kommer markanvändningen att 

förändras. I figur 7 nedan visas den planerade markanvändningen. Hälften av 

taken planeras anläggas som gröna tak. Nedan i tabell 5 redovisas de olika 

ytorna för respektive markanvändning. Innergårdarna antas bli helt hårdgjorda 

för att generera ett värstafallscenario. 

 

 

Figur 9. Planerad markanvändning inom planområdet 
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Tabell 6. Areor för planerad markanvändning inom planområdet 

Markanvändning Area (ha) 

Tak utan grönt tak 0,90 

Tak med grönt tak 0,90 

Lokalt gatunät 0,69 

Huvudgångstråk 0,28 

Ej trafikerad hårdgjord yta 0,75 

Parkering 0,13 

Innegård 0,14 

Grönyta 0,27 

Totalt 4,05 
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4 Flödesberäkningar och 
föroreningsbelastning 

Flödesberäkningar för att uppskatta dagvattenavrinningen från området före och 

efter exploatering har utförts med rationella metoden enligt Svenskt Vattens 

publikation P110. 

För att kunna beräkna flöden från en viss typ av yta behöver denna ansättas en 

avrinningskoefficient. För att sedan beräkna det dimensionerande flödet måste 

den dimensionerande avrinningskoefficienten beräknas, detta har gjorts genom 

ekvation 1: 

𝜑𝐴𝑡𝑜𝑡 = (𝜑1 ∙ 𝐴1 +𝜑2 ∙ 𝐴2 + 𝜑3 ∙ 𝐴3… . )/𝐴𝑡𝑜𝑡   (Ekvation 1) 

där 𝜑𝐴𝑡𝑜𝑡 är avrinningskoefficienten för en viss markanvändning och Ax dess 

motsvarande area. När detta har gjorts kan ett dimensionerande flöde för det 

studerade regnet fås fram via ekvation 2: 

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝑓𝑐 ∙ 𝐼 ∙ 𝜑𝐴𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝐴       (Ekvation 2) 

 

där fc är klimatfaktorn 1,25, I är regnintensiteten för det aktuella regnet, 𝜑𝐴𝑡𝑜𝑡  är 

den dimensionerande avrinningskoefficienten och A den totala arean. 
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4.1 Befintlig situation 

Nedan visas avrinningskoefficienter för befintlig situation inom planområdet där 

𝜑𝐴𝑡𝑜𝑡 beräknats med ekvation 1. MSB anger i sin vägledning för skyfallskartering 

(2017) att ca 75% av regnet avrinner ytligt från grönytor vid skyfall. Därmed 

har avrinningskoefficienten för grönytor justerats till 0,75 vid 100-årsregn. För 

att vara på säkra sidan har den även justerats för ett 30-årsregn. 

Tabell 7. Använda avrinningskoefficienter och beräknad avvägd avrinningskoefficient för befintlig mar-

kanvändning 

Markanvänd-

ning 

Area 

(ha) 

Avrinningskoeffi-

cient 𝜑𝐴 

Dimensionerande avrin-

ningskoefficient 𝜑𝐴𝑡𝑜𝑡 

Tak 0,09 0,9  

 

0,67 / 0,79* 

Väg 0,78 0,8 

Huvudgångstråk 0,33 0,8 

Parkering 2,07 0,8 

Grönyta 0,78 0,1/0,75* 

*För 30- och 100-årsregn. 

I tabellen nedan kan dimensionerande flöden för ett 10-, 30- och 100-årsregn 

för befintlig markanvändning och utan klimatfaktor ses, detta beräknat med ek-

vation 2. 

 

Tabell 8. Beräknade dimensionerande dagvattenflöden (l/s) för befintlig markanvändning. Beräkning-

arna har gjorts för 10-, 30- och 100-årsregn och 10 min varaktighet 

Varaktighet 

(min) 

Dimensionerande 

flöde för ett 10-års-

regn  

Dimension-

erande flöde 

för ett 30-

årsregn 

Dimensionerande 

flöde för ett 100-års-

regn  

10 620 1050 1570 

4.2 Planerad situation 

Nedan visas avrinningskoefficienter för planerad situation inom planområdet där 

𝜑𝐴𝑡𝑜𝑡  beräknats med ekvation 1. Beräkningarna som gjorts i denna rapport utgår 

från ett regn med en återkomsttid på 10, 30 och 100 år, liksom angivet i tabell 

1. Ytterligare analys på trycklinjer för konstruktioner under marknivå dimension-

erat för 30-årsregn får studeras i detaljskede. Notera att det antagits att hälften 

av takytorna kommer anläggas med gröna tak och att innergårdarna har anta-

gits bli hårdgjorda. De gröna taken antas dock endast fungera vid ett 10-
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årsregn. Vid regn motsvarande längre återkomsttider eller vid högre regninten-

sitet försämras det gröna takets förmåga att hålla vatten då det snabbare blir 

mättat. För övriga grönytor så justeras avrinningskoefficienten till 0,75 för 30- 

och 100-årsregn i enlighet med resonemang i föregående avsnitt. 

Tabell 9. Använda avrinningskoefficienter och beräknad avvägd avrinningskoefficient för planerad mar-

kanvändning 

Markanvänd-

ning 

Area 

(ha) 

Avrinningskoeffi-

cient 𝜑𝐴 

Dimensionerande avrin-

ningskoefficient 𝜑𝐴𝑡𝑜𝑡 

Tak 0,9 0,9  

 

0,67 / 0,84* 

Grönt tak 0,9 0,31/0,9* 

Väg 0,69 0,8 

Huvudgångstråk 0,28 0,8 

Ej trafikerad 

hårdgjord yta 0,75 0,8 

Parkering 0,13 0,8 

Innegård 0,14 0,8 

Grönyta 0,27 0,1 / 0,75* 

*Vid 30- och 100-åsrregn.  

I tabellen nedan kan dimensionerande flöden för ett 10-, 30- och 100-årsregn 

för planerad markanvändning inklusive klimatfaktor ses, detta beräknat med ek-

vation 2.  

Tabell 10. Beräknade dimensionerande dagvattenflöden (l/s) för planerad markanvändning. Beräk-

ningarna har gjorts för 10-, 30- och 100-årsregn och 10 min varaktighet 

Varaktighet 

(min) 

Dimensionerande 

flöde för ett 10-

årsregn  

Inkl. klimatfaktor 

1,25 

Dimensionerande 

flöde för ett 30-

årsregn 

Inkl. klimatfaktor 

1,25 

Dimensionerande 

flöde för ett 100-

årsregn  

Inkl. klimatfaktor 

1,25 

10 770 1400 2080 
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4.3 Fördröjningsbehov 

Som kan ses i tabellerna ovan ökar det dimensionerande flödet för ett 10-års-

regn från 620 till 770 l/s som är beräknat flöde för planerad markanvändning 

med hänsyn till klimatförändringar, en ökning med ca 150 l/s. Om det räknas 

med att allt avrinnande vatten når det befintliga dagvattennätet betyder det att 

150 l/s måste fördröjas för att inte dagvattenflödet skall öka (vilket är ett av 

kraven i kravspecifikationen från 2018).  

Erforderlig fördröjningsvolym för att inte öka flödet är ca 133 m³ för ett 10-års-

regn. Erforderlig volym för att kunna omhänderta ett 100-årsregn utan över-

svämning är ca 620 m³ baserat på ett utflöde motsvarande 30-årsregn för be-

fintlig situation (ledningarna skall ju vara dimensionerade för att klara 30-års-

regn innan vatten trycker upp ovan mark, se Tabell 1 i avsnitt 2). De olika förd-

röjningsvolymerna har sammanfattats i Tabell 11. 

Sigtuna kommuns kravspecifikation (2018) angav ytterligare ett krav: uppe-

hållstid i dammar och avsättningsmagasin på minst 12 timmar. Det är kopplat 

till tillräcklig rening. Kravet på 12 timmars uppehållstid gäller för dammar och 

avsättningsmagasin medan anläggningar med effektivare rening kan dimension-

eras för kortare tömningstid. Det är inte helt självklart vilka lösningar som har 

effektivare rening, men denna utredning föreslår en dagvattenlösning som inne-

bär att vattnet renas närmare källan istället för att ledas på ledning mot ett 

enda avsättningsmagasin eller en enda damm. Rening närmare källan bör ses 

som mer effektivt och därmed bedöms att detta krav inte gäller i detta fall.  

Eftersom det är ett krav att bidra till att recipienten klarar MKN föreslås mer am-

bitiösa fördröjnings- och reningsåtgärder än att enbart rena och fördröja till be-

fintliga nivåer. För jämförelse har beräkningar för fördröjningsvolym även utförts 

för det hypotetiska fallet att utflödet vid 10-årsregn ska motsvara naturmarks-

avrinning, även detta ses i Tabell 11.  

Tabell 11. Sammanställning av erforderliga fördröjningsvolymer baserat på olika krav. In-

kluderar även hypotetisk fördröjningsvolym för att uppnå naturmarksavrinning från plan-

området. 

Krav Beskrivning Fördröjningsvolym Utlopp till 

nät 

Bibehålla  

befintligt flöde 

Återkomsttid 10 år 133 m³  620 l/s 

Undvika  

översvämning 

Återkomsttid 100 år  620 m³ 1050 l/s  

Uppnå  

naturmarks-

avrinning 

Återkomsttid 10 år 1670 m3 6,1 l/s 
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4.4 Föroreningsberäkningar 

Föroreningshalter för respektive yta baseras på schablonvärden i programmet 

StormTac och ska främst ses som en indikation över hur föroreningsbelast-

ningen kan komma att förändras efter exploateringen. Beräkningar har utförts 

för befintlig situation, framtida situation, framtida situation med införda åtgärder 

samt för jämförelsescenario där marken antas vara naturmark.  

Det har antagits att hälften av takytorna efter exploatering har anlagts med 

gröna tak. Som fördröjande och renande lösning har regnbäddar samt svackdi-

ken valts som lösning. Reningsberäkningarna nedan är baserade på att dagvatt-

net från hälften av området renas genom svackdiken och hälften genom regn-

bäddar. Lösningarna beskrivs närmare i senare avsnitt. 

Utan införda åtgärder skulle flera de flesta föroreningar (både halter och mäng-

der) minska efter planerad exploatering (Tabell 12 och Tabell 13). Undantag är 

fosfor, kväve och kadmium där en liten ökning skulle ses både i halt och mängd 

från planområdet. Ökningen i näringsämnen är kopplade till användningen av 

tunna gröna tak som ibland behöver gödslas. Kadmium ökar på grund av att 

schablonhalten för tak i StormTac är relativt stor jämfört med andra ytor inom 

planområdet och att det är just takytorna som ökar jämfört med befintlig situat-

ion. Genom medvetna val med avseende på takbeläggning kan denna belastning 

minskas.  

I kolumnen Planerat efter rening har reningseffekten beräknats och presenteras 

som halt respektive mängd av de olika ämnena (Tabell 12 och Tabell 13). Ge-

nom att anlägga 580 m² regnbäddar och 1200 m² svackdiken kommer planom-

rådets dagvatten underskrida de riktvärden som satts och förbättra förorenings-

belastningen jämfört med dagsläget. Föroreningsmängderna beräknas minska 

med 23 – 94 % jämfört med dagsläget, beroende på ämne (se Tabell 13). Inga 

föroreningsmängder når ner till motsvarande naturmark men för ett fåtal ämnen 

(bly, zink och nickel) så ger reningen lägre halter än vad som motsvarar natur-

mark. ka 

Eftersom föroreningsbelastningen från planområdet förväntas bli markant lägre 

(både gällande halter och totala mängder per år) efter exploatering och införda 

reningsåtgärder bedöms planen inte försvåra möjligheterna för Märstaån och 

Stockholmsåsen-Arlanda att uppnå MKN. Föreslagna åtgärder bör ses som ambi-

tiösa då de markant sänker föroreningsmängderna från planområdet.  
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Tabell 12. Föroreningshalter i dagvatten (µg/l) från planområdet för befintlig och planerad 

markanvändning samt föroreningshalter efter föreslagen rening, beräknat i StormTac 

(Larm, 2000). Rött = Över riktvärden, Grönt = Lägre än lokalspecifika riktvärden.  

Parameter 

Föroreningshalter (µg/l) 

Befintligt 
Planerat 

utan 
 rening 

Planerat 
efter  

rening 

Förbättring 
 jämfört med 

 befintlig  
situation 

[%]** 

Försäm-
ring jäm-
fört med 

naturmark 
[%]*** 

Riktvärden 
Jämförelse-

värde:  
naturmark 

Fosfor (P) 100 110 66 34 267 74* 18 

Kväve (N) 
1500 1800 1000 33 257 2000 280 

Bly (P) 18 3,6 1,3 93 -38 8,0 2,1 

Koppar (Cu) 30 17 6,9 77 50 17* 4,6 

Zink (Zn) 90 29 10 89 -9 28* 11 

Kadmium (Cd) 0,36 0,38 0,12 67 62 0,40 0,074 

Krom (Cr) 11 5,5 2,7 75 108 10 1,3 

Nickel (Ni) 9,8 4,1 1,8 82 -10 15* 2 

Kvicksilver 
(Hg) 

0,051 0,035 0,02 61 264 0,030 0,0055 

Suspenderade 
ämnen (SUSP) 

95 000 28 000 13 000 86 33 40 000 9800 

Oljeindex 
(Olja) 

690 420 110 84 22 400 90 

PAH16 2 0,47 0,11 95 233  - 0,033 

Benso(a)pyren 
(BaP) 

0,037 0,011 0,005 86 52 0,030 0,0033 

* Riktvärden markerade med * är tagna från Sigtunas kravspecifikation för dagvattenut-

redning i samband med upprättande av detaljplan och vid andra exploateringar. Reste-

rande riktvärden kommer från regionala dagvattennätverket i Stockholms läns för dagvat-

tenutsläpp använts. 

** Beräknat från halter för planerat efter rening jämfört med halter vid befintlig situation 

*** Beräknat från halter för planerat efter rening jämfört med halter för naturmark. Nega-

tiva värden innebär att det skett en förbättring, dvs. lägre halter än för naturmark 
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Tabell 13. Årliga föroreningsmängder (kg/år) från planområdet för befintlig och planerad 

markanvändning, samt efter föreslagen rening, beräknat i StormTac (Larm, 2000). Rött = 

Över befintligt, Grönt = Lägre än eller samma som befintlig. 

Parameter 

Föroreningsbelastning (kg/år) 

Befintligt 
Planerat 

utan  
rening 

Planerat 
efter  

rening 

Förbättring 
 jämfört med 

befintlig  
situation [%]* 

Försämring 
jämfört med 
naturmark 

[%]** 

Jämförelse-
värde:  

naturmark 

Fosfor (P) 2,1 2,2 1,2 29 1248 0,089 

Kväve (N) 
31 37 24 23 1614 1,4 

Bly (P) 0,36 0,072 0,023 92 109 0,011 

Koppar (Cu) 0,61 0,34 0,15 74 552 0,023 

Zink (Zn) 1,8 0,57 0,21 87 268 0,057 

Kadmium (Cd) 0,0074 0,0076 0,0025 64 576 0,00037 

Krom (Cr) 0,22 0,11 0,058 72 792 0,0065 

Nickel (Ni) 0,2 0,083 0,031 79 210 0,01 

Kvicksilver 
(Hg) 

0,001 0,00069 0,00045 54 1507 0,000028 

Suspenderade 
ämnen (SÄ) 

1900 570 268 84 447 49 

Oljeindex 
(Olja) 

14 8,5 2,6 81 465 0,46 

PAH16 0,04 0,0094 0,0018 94 959 0,00017 

Benso(a)py-
ren (BaP) 

0,00075 0,00022 0,00012 84 606 0,000017 

*Beräknat från halter för planerat efter rening jämfört med halter vid befintlig situation 

** Beräknat från halter för planerat efter rening jämfört med halter för naturmark.  
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5 Förslag på dagvattenhantering 

Då målet bör vara att sträva efter en så långsiktigt hållbar dagvattenhantering 

som möjligt bör man så tidigt som möjligt skapa möjligheter för tekniska 

lösningar som understödjer detta. Både Swedavia och Sigtuna kommun anger i 

sina dagvattenpolicys att lokalt omhändertagande, fokus på rening och gröna 

lösningar bör genomföras i görligaste mån. Dessutom ska hanteringen innebär 

att planen bidrar till att uppnå MKN för Märstaån.  

Nedan visas ett förslag på dagvattenhanteringen inom området. Området kom-

mer få helt nytt dagvattensystem (både ledningssystem och fördröjnings- och 

reningslösningar). Dagvattenhanteringen föreslås bestå av gröna tak, regnbäd-

dar, multifunktionella ytor samt svackdike för att leda vattnet rätt. Körytor och 

parkeringsytor ska enligt kravspecifikation ha oljeavskiljande åtgärder, vilket 

kan åstadkommas i regnbäddar. 

Andelen gröna tak är ca 50% och föreslagna svackdiken (ca 1200 m²) och regn-

bäddar (ca 580 m²) som använts i reningsberäkningarna ryms inom de grönytor 

som redan planeras. Utöver detta föreslås att både torget och de två grönytorna 

i söder utformas som multifunktionella ytor som kan tillåtas översvämmas vid 

kraftiga regn. Förslagsvis kan grönytorna skålas och torget kan sänkas ned. 

Svackdikena bör förses med strypt utlopp (t.ex. upphöjd kupolbrunn) så att 

dessa även kan fördröja vatten. Dessa multifunktionella ytor kan också antas 

rena vattnet ytterligare, men detta har inte tagits med i beräkningarna utan blir 

en bonus.  

Den totala fördröjningsvolym som skapas av svackdiken och regnbäddar är ca 

650 m3 vilket innebär att utflödet från området skulle kunna strypas till ca 60 l/s 

vid ett 10-årsregn. Det motsvarar knappt 10 % av dagens flöde (som är ca 620 

l/s) och är endast 10 gånger högre än naturmarksavrinning (som är ca 6 l/s). 

Detta bör ses som en stor förbättring jämfört med dagsläget.  

Anslutning till befintligt dagvattensystem föreslås i söder då avrinningen sker i 

denna riktning. Exakt var anslutning sker bestäms i senare skede. 
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Figur 10 Exempel på hur dagvattenhanteringen inom planområdet skulle kunna se ut.  

5.1 Gröna tak 

Gröna tak ger flera positiva effekter där minskad dagvattenavrinning är den 

viktigaste ur dagvattensynpunkt. Men de är även vackra vilket kommer 

uppsakttas av Arlandas flygresenärer (se Figur 11). Genom att planera gröna 

tak säkert med tanke på höga vindstyrkor och motverka att inbjuda till ökat 

fågelliv finns där mycket mervärden att hämta.  

Bland annat verkar de för utjämning av temepraturskillnader och minskande av 

urbana värmeöar (Törnqvist 2013) tillika som de kan verka bullerdämpande och 

isolerande. Rätt gestaltat kan taken även verka som mindre rekreationsytor för 
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eventuella besökare. Anläggningen ska ha en lutning på minst 2 % för att säker-

ställa att en dränerande funktion uppnås. 

Underhåll av ett grönt tak innefattar att laga kala fläckar, städa bort grenar och 

liknande som kan skada taket samt gödsling eller bevattning vid behov (Lindfors 

et al., 2014). Det är därför viktigt att det går att nå taket på ett säkert sätt. 

 

Figur 11. Förslag på grönt tak (bild på grönt tak i Göteborg). 

5.2 Svackdiken 

Svackdiken med gröna inslag kan i viss mån både fördröja och rena dagvatten 

då dessa kan konstrueras med en viss volym under marken utan att det behöver 

inkräkta för mycket på parkeringsytan (Figur 12). Dikena kan konstrueras både 

med uppsamlande dräneringsledning i botten och med uppsamlande kupolbrun-

nar. Skulle det föreligga hög föroreningsbelastning på en angränsande yta går 

det att komplettera med skräddarsydda filterinsatser i brunnarna för att fånga 
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upp oönskade ämnen. Svackdiken kräver en måttlig skötselinsats i form av rens-

ning och gräsklippning och är billiga att anlägga i förhållande till nyttan. 

   

Figur 12. Svackdike vid parkeringsplats (t.v) och mellan två körbanor (foto t.h. COWI). 

5.3 Regnbäddar 

En regnbädd (även kallat växtbädd, biofilter eller "rain garden") efterliknar natu-

rens sätt att fördröja och rena dagvatten och liknar i mångt och mycket en van-

lig rabatt (Figur 13). Vatten renas genom växtupptag och infiltration genom 

sandbaserad växtjord till underliggande lager av makadam (Lindfors, et al., 

2014; SVOA, 2019). I detta makadammagasin anläggs utlopp till ledning. En ex-

tra volym för fördröjning vid skyfall kan skapas genom upphöjda kanter eller ge-

nom att sänka ner regnbädd Det är viktigt att det vid inloppet finns ett erosions-

skydd, t.ex. i form av stenar, och någon typ av bräddavlopp/översvämnings-

skydd. Viktigt är också att tänka på framkomlighet: ett staket eller kant runt 

regnbädden gör det exempelvis lättare för synskadade att upptäcka bädden med 

käpp (SVOA, 2019).  
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Figur 13. Förslag på regnbädd (rain garden) i gatumiljö 

En regnbädd bidrar med grönska och ger stora möjligheter till att skapa ökad 

mångfald beroende på t.ex. vilka växter eller träd som planteras. Växterna bör 

dock trivas med periodvis torka om vattning mellan regn ska minimeras. Genom 

att välja olika typer av växter skapas en högre biologisk mångfald som även kan 

förstärkas genom att anlägga s.k. insektshotell. Om träd önskas bör en s.k. ske-

lettjord anläggas så att trädets rötter får gott om plats. Dessa skelettjordar kan 

anläggas under mindre hårt belastade ytor som gång- och cykelbanor. På detta 

sätt kan mindre smutsigt dagvatten, som t.ex. takvatten renas, fördröjas och 

infiltreras i marken. Detta samtidigt som de träd som planteras längs med gatan 

får en betydligt bättre livsmiljö då lufttillförseln till rötterna ökar till följd av den 

stora porvolymen som makadamjorden/skelettjorden bidrar med, se Figur 14. 

 

Figur 14 Exempel på magasinering och rening av vatten under hårdgjord yta (Trafikkon-

toret, 2009). 
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Genom att kombinera trädgropar med regnbäddar inom olika delar av 

planområdet kommer dessutom vinsten att olika typer av vegetation kan frodas 

och ge ett mervärde i form av olika gestaltningsintryck. För att få ett bra 

helhetskoncept är det därmed viktigt att ha ett nära samarbete mellan 

gestaltning och avvattning i framtida arbeten. 

5.4 Multifunktionella ytor 

Parkområden är gärna ytor där många aspekter ska beaktas. I urbana områden 

är det inte alltid det finns utrymmen att integrera dagvattenhantering med 

rekreation, lek och lummig grönska. Rätt höjdsatta ytor kan dock medföra att 

dagvatten kan styras mot de ytor inom parken som bäst lämpar sig för 

fördröjning och rening. Markbeläggning/vegetationsytor med hög permeabilitet 

kan uppmuntra till konstgjord infiltration där dagvattnet kan tillåtas infiltrera till 

grundvattnet eller att underliggande perkolationsbrunnar fångar upp dagvatten 

och avleder mot huvudledningsnät. Det kan även vara klokt att tänka i banorna 

att parkytor kan verka som utjämnande ytor vid skyfallsscenarion som i 

exemplen nedan (Figur 15, Figur 16). Detta gör att parken kan användas som 

en så kallad multifunktionell yta som tillåts översvämmas efter kraftiga regnfall. 

Genom att ha en sådan yta bland bebyggelsen kan risken för att t.ex. byggnader 

och annan egendom skadas pga. kraftiga regn minskas.  

 

Figur 15. Grönytor som utnyttjas som multifunktionella ytor (Uppsala vatten). 
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Figur 16. Grönyta som utnyttjas som multifunktionell yta (Uppsala vatten). 
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6 Extremregn och översvämningsrisker  

För att undersöka var det kan uppstå risker för översvämning efter exploatering 

har ytavrinning och översvämningsytor undersökts i verktyget SCALGO Live. 

SCALGO utgår ifrån marknivåer utan hydrologiska korrigeringar. Ingen hänsyn 

tas därför t.ex. till trummor, ledningar eller infiltration och resultaten utgör där-

för en grov screening av översvämningsrisker. Resultatet används för att se var 

det finns lågpunkter där vatten kan ansamlas och vilka huvudsakliga flödesvägar 

dagvattnet tar för att komma dit. 

I analysen har befintliga byggnader tagits bort från höjdmodellen och de nya 

byggnaderna har lagts till. Utöver detta har ungefärliga översvämningsytor och 

svackdiken lagts in genom att sänka de befintliga höjderna där dessa föreslås. 

Några andra korrigeringar i höjder jämfört med befintlig situation har inte gjorts 

eftersom en komplett höjdsättning av området inte är färdig. Denna analys kan 

ses som ett underlag för just höjdsättning av området. 

I figuren nedan visas de ansamlingsytor där vattnet kommer att samlas vid ett 

extremregn av magnituden 40 mm. Ett skyfall har enligt SMHI:s definition en in-

tensitet på minst 1 mm/minut vilket motsvarar mer än 50 mm/timme (SMHI, 

2015). I MSB:s vägledning för skyfallskartering uppskattas att 60 - 75 % av ett 

100-årsregn avrinner ytligt vid skyfall, beroende på andel hårdgjorda ytor med 

ledningsnät och andel genomsläppliga ytor (MSB, 2017). För analyserna valdes 

ett 100-årsregn som faller på 30 minuter, vilket motsvarar 44 mm. Vidare an-

togs att 70% av detta avrinner på ytan och resten omhändertas av ledningsnät. 

Slutligen multiplicerades regnmängden med klimatfaktor 1,2 vilket gav 40 mm 

regn.  
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Figur 17. Karta som visar översvämningsytor vid 100-årsregn (40 mm djup). Befintliga 

höjder med korrigering för svackdiken, översvämningsytor och byggnader. 

Som kan ses i figuren ovan kommer stående vatten att ansamlas på ett antal 

platser inom och i anslutning till planområdet (Figur 17). Största regndjup upp-

går till ca 30 cm mellan husen på gatorna.  

Lämpligen kan gatorna höjdsättas så att dagvatten vid stora regnmängder av-

rinner mot de multifunktionella ytor som redovisas för tillfällig magasinering. Ak-

tuellt höjdsättningsförslag (från februari 2020) för vägarna har studerats och 

bedöms fungera ur ett skyfallsperspektiv, se rinnvägar utifrån höjdsättning i Fi-

gur 18. Fokus i fortsatt arbete med höjdsättning bör även vara att motverka in-

stängda områden. Exempelvis bör taken luta ut mot vägarna istället för mot in-

nergårdarna så att dessa inte översvämmas vid skyfall. Säker avrinning och om-

händertagande av skyfall på innegårdarna bör studeras vidare i senare skede då 

dessa är instängda områden.  

Under väg 

Under väg 

Under 

väg 

Under väg 
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Sammantaget kan konstateras att planen inte kommer att förvärra situationen 

utanför planområdet utan att det snarare handlar om att planerad bebyggelse 

stoppar upp vattnet innan det rinner vidare. De största djupen som ses i Figur 

17 är vid Arlandaleden där vattnet ansamlas under vägen i gångtunnlar. Något 

vatten ovanpå Arlandaleden, eller andra närliggande vägar, kommer inte att an-

samlas på grund av denna plan. Därmed riskerar inga samhällsviktiga funktioner 

att översvämmas på grund av planen.  

 

Figur 18. Tolkade rinnstråk utifrån föreslagen höjdsättning på vägar. Utsnitt från BAU:s 

planillustration daterad 2020-02-06. 
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7 Slutsatser 

Denna utredning kan sammanfattas med följande slutsatser: 

› De ytliga marklagren är inte förorenade och det bör finnas god möjlighet till 

infiltration. 

› För att rena och fördröja dagvattnet föreslås följande åtgärder (som också 

ses i Figur 10): 

› 50 % av takytorna anläggs med gröna sedumtak (tunna) 

› 1200 m² svackdiken 

› 580 m² regnbäddar (i form av växtbäddar och skelettjordar) 

› Med införda åtgärder skapas ca 650 m3 magasineringsvolym vilket innebär 

att utflödet från planområdet borde gå att strypa ner till 60 l/s (jämfört med 

610 l/s befintlig situation och 6 l/s för skogsmark). 

› Eftersom både föroreningshalter och -mängder minskar rejält jämfört med 

befintlig situation efter införda åtgärder bedöms påverkan på recipient inte 

innebära att MKN blir svårare att nå. Snarare bör det räknas som en positiv 

förändring och ett ambitiöst bidrag till att förbättra vattenkvalitet och flöde 

från planområdet. 

› För att hantera översvämningsrisker vid skyfall föreslås att tre översväm-

ningsytor skapas: en i mitten av området och två i områdets södra del (se 

Figur 10). Där planeras grönytor som tillfälligt kan översvämmas utan att ta 

skada. Dagvatten bör till stor del kunna ledas till dessa två ytor ytledes via 

svackdiken och vägar. 
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8 Fortsatt utredningsarbete 

Ytterligare utredningsarbeten bör göras för de angränsande områdena för Ar-

landa Syd. Denna utredning har berört de kringliggande områdenas integration 

med varandra men en fördjupning medför till att säkerställa att planens uppfö-

rande bidrar till en hållbar dagvattenhantering i ett större perspektiv tillika att 

fånga upp eventuell risk för påverkan av kringliggande områden.  

Kapacitet på befintligt ledningssystem bör fastställas. Analys och avgränsande 

av påverkande avrinningsområden på befintligt ledningsnät behöver göras. 

Detta ska sedan jämföras med planområdets befintliga dagvattennät, vilket av-

leds mot tunnlarna. Bidragande flöden kan därefter nyttjas för kapacitetsberäk-

ning.  

Trycklinjer för konstruktioner under marknivå skall också studeras i senare 

skede. 

Anslutningspunkt för dagvattnet till befintligt dagvattensystem behöver koordi-

neras och fastställas.  
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