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SAMMANFATTNING
Inom ett område utanför Rosersberg, strax söder om Märsta, planerar Vi Invest AB att bygga
Sveriges största vattenland med ett 30-tal vattenrutschbanor inomhus. I samband med
detaljplaneläggning av området har Structor Uppsala AB fått i uppdrag att upprätta en
dagvattenutredning med syfte att beskriva hur den kommande exploateringen kommer
påverka dagvattnet i området både med avseende på flöden och föroreningar enligt
gällande krav, samt föreslå lämplig systemlösning för dagvattenhanteringen.
Enligt Sigtuna kommuns krav får flödet ut från området inte öka vid dimensionerande regn,
vilket i detta fall är ett 20-årsregn med klimatfaktor. Utöver kravet för dimensionerande regn,
behöver även översvämningsytor anläggas inom området för att jämna ut flöden i samband
med skyfall. Anledningen till detta är att detaljplanens genomförande inte får försvåra för
skyfallshanteringen inom nedströms belägna områden som i detta fall är den samhällsviktiga
Arlandabanan och Trafikplats Rosersberg. Vidare måste dagvatten som avleds till recipient
vara så rent att det inte ger negativ påverkan på levande organismer och får inte medföra
att gällande miljökvalitetsnormer för vattenkvaliteten i stadens sjöar, havsvikar och
vattendrag inte kan följas. Följande systemlösning föreslås för dagvattnet:
•

•

Dagvatten från den nya byggnaden som inrymmer vattenlandet föreslås ledas mot
en våt damm inom detaljplaneområdet, med möjlighet att brädda över i en
torrdamm. Torrdammen fungerar även som översvämningsyta vid skyfall.
Dagvatten från det nya parkeringsområdet föreslås renas och fördröjas i nedsänkta
planteringsytor som anläggs med en ytlig fördröjnings-/översvämningszon.

För att fördröja ett 20-årsflöde ner till motsvarande befintlig situation behövs en total
fördröjningsvolym på 445 m3 för hela området, varav 108 m3 är för den nya parkeringen. Om
dagvattenanläggningar planeras och anläggs enligt föreslaget kommer inte detaljplanen att
påverka förutsättningarna nedströms både med avseende utflöden vid dimensionerande
regn eller vid skyfall.
De föreslagna dagvattenanläggningarna har även goda förutsättningar att rena dagvattnet
för att inte försvåra förutsättningen att nå MKN i aktuella recipienter. Vissa modellerade
ämnen indikerar att öka till följd av detaljplanens genomförande även efter rening, vilket inte
är förvånande när naturmark exploateras. Genom att anpassa dagvattenanläggningarna;
både i val av lösning, dess utformning samt drift och skötseln av anläggningarna kan troligen
den årliga föroreningsbelastningen minska mer än vad beräkningsresultaten visar. Att välja
växter med ett lågt gödslingsbehov, utöka våtmarkszoner, ändra längd:bredd-förhållandet i
dammen och undvika gödsling är allt exempel på åtgärder som kan bidra till att öka
reningseffekten i dagvattenanläggningar och därmed minska föroreningsbelastningen i
recipienten.
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1. INLEDNING
Vi Invest AB planerar att bygga Sveriges största vattenland med ett 30-tal vattenrutschbanor
i Rosersberg strax söder om Märsta. För att kunna genomföra denna byggnation krävs en
ny detaljplan. Structor Uppsala AB har fått i uppdrag av Sigtuna kommun att upprätta en
dagvattenutredning som ska utgöra underlag för antagande av den nya detaljplanen. Syftet
med utredningen är att beskriva vilka förändringar som uppstår till följd av planerad
exploatering och hur detta påverkar förutsättningarna för dagvattenhantering. Vidare ska
utredningen även föreslå lämpliga åtgärder och systemlösning för att erhålla en hållbar
dagvattenhantering inom detaljplanen.
I denna dagvattenutredning kommer utredningsområdet att delar upp i två delområden och
benämnas; (1) Vattenlandet och (2) Parkeringsområdet. Figur 1 visar ett utkast på plankartan
och dess delområden.

Figur 1. Utkast plankarta, erhållen av Sigtuna kommun 2020-02-19.
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1.1. OMRÅDESBESKRIVNING
Aktuellt planområde är totalt 3,2 ha och ligger strax norr om Trafikplats Rosersberg.
Planområdet är uppdelat i två separata delområden, där område 1 är cirka över 2,5 ha och
ligger mellan Arlandabanan och Norrsundavägen i höjd med Rosersbergs villastad.
Område 2 är strax under 0,7 ha och ligger utmed Harald Almgrens väg öster om
fotbollsplanen vid Råbergshallen. I Figur 2 visas en översikt på planområdets ungefärliga
utbredning och i Figur 3 visas ett flygfoto över hur området ser ut idag.

Figur 2. Översiktsbild, röda polygoner visar planområdets geografiska utbredning. Kartbild erhållen från Eniros
karttjänst (hämtad 2020-03-17).
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Figur 3. Ortofoto över aktuellt planområde. Röda polygoner visar ungefärlig utbredning på delområde 1 och 2.
Ortofoto erhållet från Sigtuna kommun 2020-04-03.

1.2. PLANERAD EXPLOATERING
Delområde 1 – Vattenlandet
Inom delområde 1 planeras byggnation av ett nytt vattenland där detaljplanen medger
uppförande av en byggnad med maximalt 9700 m2 stor takyta. I Figur 4 visas aktuell
illustrationsplan över planerad exploatering med en total takyta på drygt 7300 m2. Utmed
områdets östra sida kommer en räddningsväg anläggas för att kunna ha tillträde till
Arlandabanans spårområde och tekniska anläggningar. Räddningsvägen planeras vara
genomsläpplig; antingen grus eller gräsarmering, kommer även att fungera som skötselväg
för dagvattenanläggningarna som föreslås i denna dagvattenutredning.
Ett underjordiskt parkeringsgarage kommer att anläggas under hela byggnaden och en bit
söderut under hårdgjord mark och under den nya hotellbyggnaden som planeras inom den
angränsande detaljplanen för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg1. Norr om byggnaden
för vattenlandet kommer marken att bevaras som ängsmark i så stor utsträckning som

1

Detaljplan för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg, Dnr: BTN 07/931, bet: 276, vann laga kraft 2010-12-30.

DAGVATTENUTREDNING | DP VATTENLAND ROSERSBERG

Vattenland Rosersberg
2092
2020-04-09 s 8 (32)

möjligt. På grund av de höga bullernivåerna som Arlandabanan och E4:an ger upphov till
kommer grönområdet i anslutning till vattenlandet inte användas som vistelse-/aktivitetsyta.
Delområde 2 – Parkeringsområdet
Användningen av ytorna inom delområde 2 är uteslutande parkering med infart från Harald
Almgrens väg väster om Norrsundavägen. Syftet med denna parkeringsplats är
personalparkering och korttidsuppställning av turistbussar och campingbilar som är för höga
för att få plats i anläggningens garage.
I Figur 4 visas en illustrationsplan för den planerade exploateringen inom aktuellt
planområde samt den nya hotellbyggnaden som planeras inom den angränsande
detaljplanen för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg.

Figur 4. Illustrationsplan för planerad exploatering inom planområdet. Bild erhållen från Sigtuna kommun 202002-14; utkast till planbeskrivning (PDF mindre PLANBESKRIVNING Samrådshandling 20-01-27 (kopia).pdf). Röda
polygoner visar detaljplanens ingående delområden.
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR
2.1. BEFINTLIGA LEDNINGAR
Underlag över befintliga ledningar har erhållits från Sigtuna kommun och Sigtuna Vatten &
Renhållning AB. Aktuella ledningsägare som har ledningar inom planområdet eller i dess
närhet är Sigtuna Vatten & Renhållning AB (VA-ledningar), Skanova (tele/opto), IP-Only
(opto), Stokab (opto), Vattenfall (el) och Norrvatten (huvudvattenledning). Det finns även en
befintlig telemast inom planområdet som behöver flyttas då den kommer i konflikt med
planerad byggnad. Mastens nya läge är i norra delen av planområdet och markeras i
plankartan med en E1-bestämmelse, se Figur 1.
En samlingsplan för befintligt ledningsunderlag redovisas i Bilaga 1. Norrvattens
huvudvattenledning och Sigtuna Vatten & Renhållning AB:s vattenledning redovisas inte i
samlingsplanen på grund av sekretess. För dessa ledningar behöver u-området i
planområdets norra del beaktas.

2.2. BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING
I dagsläget finns igen dagvattenhantering inom vare sig delområde 1 eller 2 då marken inte
är bebyggd utan består av naturmark. Det dagvatten som inte infiltrerar marken avrinner
med hjälp av markens topografi mot lägre belägna områden. Inom delområde 1 är den
generella avrinningsriktningen från Norrsundavägen i väster och vidare österut mot en
befintlig bullervall som löper längs plangränsen och Arlandabanan. Inom delområde 2 är
avvattningsriktningen söderut mot Harald Almgrens väg.

2.3. RECIPIENT
Dagvattnet från delområde 1 har i dagsläget ett diffust avrinningsförlopp då det inte finns
något ledningsnät som avvattnar området. Troligen avrinner dagvatten från delområde 1
mot Arlandabanan och avleds via banvallens dräneringssystem till antingen sjön Fysingen
eller Verkaån. Efter exploatering föreslås att dagvattnet från område 1 ansluts till befintlig
kommunal dagvattenledning som korsar planområdet och fortsätter österut till sjön
Fysingen.
Delområde 2 har också ett diffust avrinningsförlopp men avvattnas via befintligt
dagvattensystem i Harald Almgrens väg och vidare mot en dagvattendamm söder om
Trafikplats Rosersberg. Från dagvattendammen sker avledning av dagvattnet i
ledningssystem till recipient Verkaån.
Fysingen
Sjön Fysingen 2 utgör en ytvattenförekomst i Vatteninformationsystem Sverige (VISS)
databas över Sveriges sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Enligt den senaste
statusklassningen har Fysingen måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus. Utslagsgivande för bedömning av ekologisk status är problem med
övergödning. Att sjön inte uppnår god kemisk ytvattenstatus beror på att gränsvärden för

2

Fysingen, SE660749-161885, VISS. Tillgänglig via: https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA17184339.

DAGVATTENUTREDNING | DP VATTENLAND ROSERSBERG

Vattenland Rosersberg
2092
2020-04-09 s 10 (32)

de prioriterade ämnena kvicksilver, polybromerade difenyletrar (PBDE) och tributyltennföreningar överskrids.
Aktuella miljökvalitetsnormer (MKN) för ekologisk och kemisk ytvattenstatus för Fysingen
presenteras i punktlistan nedan.
•
•

God ekologisk status 2021
God kemisk ytvattenstatus 2021
o Undantag med mindre stränga krav för kvicksilver och PBDE
o Förlängd tidsfrist till 2027 för tributyltenn-föreningar

Gällande övergödning i sjöar är det utsläpp av näringsämnen; främst fosfor som är av stor
betydelse. Vid ökad exploatering och hårdgörandegrad kan halten av fosfor öka i dagvatten
vilket kan leda till ökad fosforbelastning i recipienten.
Mindre stränga krav och förlängda tidsfrister utfärdas för vissa ämnen när det anses tekniskt
omöjligt eller att det tar lång tid att sänka halterna till de nivåer som motsvarar god status.
Halterna av dessa ämnen får inte öka jämfört med dagens nivåer.
Verkaån
Vattendraget Verkaån3 ingår i Oxundaåns vattensystem och länkar samman sjön Fysingen
med Oxundasjön. Enligt den senaste statusklassningen har Verkaån måttlig ekologisk status
och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Utslagsgivande för bedömning av ekologisk status
är vattendragets morfologiska tillstånd och kontinuitet. Att vattendraget inte uppnår god
kemisk ytvattenstatus beror på att gränsvärden för de prioriterade ämnena kvicksilver,
polybromerade difenyletrar (PBDE) och perfluoroktansulfonsyra (PFOS) överskrids.
Aktuella miljökvalitetsnormer (MKN) för ekologisk och kemisk ytvattenstatus för Verkaån
presenteras i punktlistan nedan.
•
•

God ekologisk status 2021
God kemisk ytvattenstatus 2021
o Undantag med mindre stränga krav för kvicksilver och PBDE

Avseende Verkaåns morfologiska tillstånd och kontinuitet görs bedömningen att
vattendraget har vandringshinder och annan fysisk påverkan som har inverkan på miljön.
Enligt VISS bedöms mer än 75 % av vattendraget ingå i markavvattningsföretag och hela
vattendraget har genomgått förändringar som påverkas dess form (rätning, grävning eller
kulvertering).
Mindre stränga krav och förlängda tidsfrister utfärdas för vissa ämnen när det anses tekniskt
omöjligt eller att det tar lång tid att sänka halterna till de nivåer som motsvarar god status.
Halterna av dessa ämnen får inte öka jämfört med dagens nivåer.

3

Oxundaån – Verkaån, SE660620-161836, VISS. Tillgänglig via:
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA45369912.
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2.4. GEOTEKNIK OCH HYDROGEOLOGI
Marken i delområde 1 utgörs till största del av postglacial finsand men berg i dagen och
sandig morän finns i områdets södra del. Inom delområde 2 består marken främst av
postglacial finsand eller lera. I Figur 5 visas ett urklipp från SGU:s jordartskarta för aktuell
detaljplan dess närmaste omgivning.

Figur 5. Jordartskarta från SGU:s kartvisare (skala 1:25 000-1:100 000). Detaljplaneområdets ungefärliga läge är
markerat med svarta polygoner för delområde 1 och 2. Kartbild hämtad 2020-03-17.

Utifrån kartunderlaget från SGU bedöms möjlighet till infiltration av dagvatten inom
delområde 1 som hög. Bedömningen baseras på att större delen av områdena som inte
bebyggs består av postglacial finsand. Inom delområde 2 kommer stora delar av marken att
anläggas som parkeringsyta och möjligheten till infiltration minskar därav. Infiltration av
dagvatten inom detta område kan ske om fördröjnings- och reningsanläggningar anläggs
så de är i direktkontakt med den postglaciala finsanden i underliggande jordlager.
Enligt svenska Vatten och Avloppsverksföreningens (VAV) publikation P46 har ursprungliga
marktyper4 med sand en dimensionerande infiltrationskapacitet på 32 mm/h5. För att ge
detta värde lite perspektiv är motsvarande värde för morän 20 mm/h och 1 mm/h för lera
(anlagd mark).

4
5

med ursprunglig marktyp avses naturmark som ej påverkats av direkt mänsklig aktivitet, t.ex. skogs- och ängsmarker.
Tabellvärde Fc(p>0,8) för sand enligt Tabell 4, s. 66, VAV Publikation P46 – Lokalt omhändertagande av dagvatten – LOD
(1983).
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Figur 6 visar en kartbild från SGU över markens genomsläpplighet. Områden med hög och
låg genomsläpplighet stämmer väl överens med områden med postglacial finsand
respektive glacial lera enligt Figur 5.

Figur 6. Karta över markens genomsläpplighet från SGU:s kartvisare. Detaljplaneområdets ungefärliga läge är
markerat med svarta polygoner för delområde 1 och 2. Kartbild hämtad 2020-03-17.

Inom delområde 1 kan infiltrationskapaciteten förväntas förstärkas av de befintliga
ledningsgravarna för bland annat VA som korsar området. Dagvatten som infiltrerar marken
kan transporteras i ledningsgravarnas kringfyllning och vidare nedströms.
På grund av att aktuellt planområde är beläget nära Stockholmsåsen – Norrsunda6 bör inte
dagvatten som avrinner från trafikerade ytor och andra potentiellt förorenande ytor infiltrera
marken innan det genomgått rening i en dagvattenanläggning. Aktuellt planområde ligger
inte om något vattenskyddsområde men precis i anslutning till vattenskyddsområdet för
Ströms gård 7 som omfattas av vattenskyddsföreskrifter för skydd av grundvattentäkter 8 .
Vattenskyddsföreskrifterna beskriver vilka förbud eller skyddsåtgärder som behöver vidtas
för olika verksamheter. Förbud och åtgärder varierar beroende på vilken skyddszon; inre eller
yttre skyddszon man befinner sig inom.

Stockholmsåsen – Norrsunda, VISS. Tillgänglig via: https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA46216426.
Vattenskyddsområde Ströms gård, s. 5. Tillgänglig via
https://www.sigtuna.se/download/18.787331fc16b98a6e91526722/1562324417211/Kartor-overvattenskyddsomradena.pdf.
8
Skydd för grundvattentäkter i Sigtuna kommun, dnr 11.184-172-75, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1980. Tillgänglig via:
https://www.sigtuna.se/download/18.787331fc16b98a6e915266e9/1562324282462/Vattenskyddsforeskrifter-StromsGard.pdf.
6
7
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Hittills har ingen geoteknisk eller hydrogeologisk undersökning genomförts för planområdet
men det föreslås att en sådan inför projekteringsskedet så förutsättningarna kring markens
stabilitet, infiltrationskapacitet och grundvattennivåer kan fastställas.

2.5. FÖRORENINGAR I MARK – ARSENIK I BERG

Enligt uppgift från Sigtuna kommun9 finns det risk för höga halter av arsenik naturligt i
berggrunden i området. Med anledning av detta har ett utlåtande avseende behov av
utredning och hantering av massor från området begärts in via Structor Miljöbyrån
Stockholm AB10. Inom området Trafikplats Rosersberg har arsenik påträffats i berg, mark och
vatten i förhöjda halter, vilket föranlett omfattande åtgärdsbehov i samband med
markarbeten/exploatering11.
Rekommendationen är därför att mark, grundvatten och berg undersöks med avseende på
arsenikförekomst inom nu aktuellt planområde.
Syftet med undersökningen är att klarlägga:
•
•
•
•

åtgärdsbehov avseende överskottsmassor (fyllning).
åtgärdsbehov avseende kvarlämnade massor (fyllning).
skyddsbehov mot spridning av eventuellt förorenat grundvatten till omgivningen via
eventuellt ökad infiltration av regnvatten/dagvatten.
möjlighet till återanvändning av bergmassor, det vill säga är massorna ett avfall eller
en resurs med avseende på arsenikinnehåll.

Provtagning innebär analys av totalhalt avseende arsenik och laktest (L/S2, L/S10) för att
bedöma urlakningsegenskaper avseende arsenik inför jämförelse med riktvärden för mindre
än ringa risk (kriterium för fri återanvändning). Grundvatten provtas inom och nedströms
aktuellt planområde för att bedöma risk för spridning och påverkan på nedströms
vattenförekomster, och därmed belysa/undvika miljöskada och eventuellt ansvar för detta.
Tillsvidare bör masshantering planeras och utgå ifrån att arsenik förekommer i sådan halt att
massorna (jord och berg) utgör ett avfall.

2.6. MARKAVVATTNINGSFÖRETAG
Aktuellt planområde ingår inte något markavvattningsföretag enligt kartunderlag från
Länsstyrelsernas GeodataKatalog 12 . Planområdet bedöms ej påverka något nedströms
beläget markavvattningsföretag heller då Sigtuna kommuns krav på dagvattenhantering
innebär att flödena från planområdet inte får öka jämfört med befintlig situation.

Johan Sandström, projektledare, Sigtuna kommun. Mailkonversation ”Vattenland Rosersberg – Miljöutredning arsenik i berg”,
2020-03-04.
10
Mikael Eriksson, Structor Miljöbyrån Stockholm AB. Mailkonversation ”Vattenland Rosersberg – Miljöutredning arsenik i berg”,
2020-04-03.
11
Trafikplats Rosersberg – Anmälan om efterbehandling av förorenade områden, Geoveta 2011-07-22. Dnr: MHN 11-1005427.
12
GeodataKatalogen – Kartlager: LstAB Markavvattning – webbkarta extern. Tillgänglig via:
https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/
9
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3. KRAV PÅ DAGVATTENHANTERING
År 2016 antog Sigtuna kommun en dagvattenpolicy via Oxunda Vattensamverkan som är ett
samarbete mellan kommunerna inom Oxundaåns avrinningsområde 13 . Dagvattenpolicyn
innefattar ett antal olika fokusområden som alla syftar till att skapa en mer hållbar
dagvattenhantering och samtidigt förbättra miljötillståndet i sjöar och vattendrag utifrån
aktuella miljökvalitetsnormer (MKN). Fokusområdena redovisas i punktlistan nedan.
•
•
•
•
•

Minska konsekvenserna vid översvämning
Bevara en naturlig vattenbalans
Minska mängden föroreningar
Utjämna dagvattenflöden
Berika bebyggelsemiljön

Utöver Oxunda Vattensamverkans dagvattenpolicy har Sigtuna kommun tillsammans med
Sigtuna Vatten & Renhållning AB sammanställt en generell kravspecifikation för
dagvattenutredningar i samband med upprättande av detaljplaner14. I kraven framgår att
dagvattenflöden ut från en detaljplan eller exploateringsområde inte får öka jämfört med
befintlig situation. Dagvattensystemet ska dimensioneras utifrån riktlinjer och
beräkningsmetoder i Svenskt Vattens publikation P110. Dagvatten som fördröjs och renas i
sedimentationsanläggningar såsom dagvattendammar eller underjordiska magasin ska ha
en uppehållstid på minst 12 timmar för att säkerställa att rening sker. Vid anläggning av
filtrerande fördröjnings- och reningsanläggningar är det istället infiltrationskapacitet genom
filtermaterialet som avgör dagvattnets uppehållstid. Vidare får planerad exploatering inte
påverka eller försvåra för dagvatten- eller skyfallshantering i nedströms belägna områden.
I både dagvattenpolicyn och kravspecifikationen framgår det att förorenat dagvatten måste
renas för att inte försvåra förutsättningen att uppnå MKN i berörda recipienter.

Dagvattenpolicy för Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna samt del av Järfälla. Tillgänglig via:
https://www.oxunda.se/files/contentFiles/dokument/dagvatten/Dagvattenpolicy-Oxunda-2016-folder.pdf.
14
Kravspecifikation för dagvattenutredningar i samband med upprättande av detaljplan och vid andra exploateringar.
Tillgänglig via: https://sigtunavatten.se/wp-content/uploads/2019/04/Kravspecifikation-dagvattenutredningar.pdf.
13
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4. DAGVATTENBERÄKNINGAR
4.1. MARKANVÄNDNING
Flödes- och fördröjningsberäkningar har utförts för delområde 1 och 2 separat eftersom de
kommer att tillhöra olika dagvattensystem. I Tabell 1 och Figur 7 visas de ytor och
avrinningskoefficienter som ligger till grund för beräkningarna. Information om
markanvändning har erhållits från grundkarta, flygfoton samt byggrätter enligt utkast till
plankarta. För markanvändningen ”takyta” har hela byggrättens area inkluderats, detta för
att inte riskera att underskatta beräkningarna. För dimensioneringsförutsättningar enligt
illustrationsplan15 hänvisas till Bilaga 3.
Tabell 1. Markanvändning och avrinningskoefficienter, ϕ, för utredningsområdet innan och efter exploatering.

Befintlig situation
[m2]

Efter exploatering
[m2]

Avrinningskoefficient,
ϕ

Delomr. 1

Delomr. 2

Delomr. 1

Delomr. 2

0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
1,0
0,2
0,1
0,1

765
7235
17 350
-

5920
725

9700
450
1630
240
13 330
-

2310
2825
1510
-

Total area utredningsområde [m2]

25 350

6645

25 350

6645

Sammanvägd avrinningskoefficient
ϕtotal(1)

0,15

0,10

0,46

0,60

Total reducerad area [m2]

3794

665

11 759

3977

Markanvändning
Takyta
Asfaltsyta
Parkeringsyta (grus)
Marksten med grusfog
Räddningsväg
Vattenyta
Hällmark/avverkad skog
Ängsmark
Skogsmark

(1)

15

Sammanvägd avrinningskoefficient ϕtotal=Total reducerad area / Total area

Planillustration Vallstanäs 2:344 (A-01-1-100), Lindberg & Westelius Arkitekter, daterad 2019-10-15. Ingår i utkast till
planbeskrivning daterad 2020-01-27 erhållen av Sigtuna kommun.
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Befintlig situation

Efter exploatering

Figur 7. Kartering av markanvändning för planområdets delområden vid befintlig situation och situation efter
exploatering.

4.2. DAGVATTENFLÖDEN
Beräkning av dagvattenflöde har genomförts med rationella metoden 16 (se Ekvation 1)
baserat på systemets dimensionerande regnvaraktighet för regn med återkomsttid 20 år.
𝑄 = 𝐴 ∙ 𝛷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ 𝑖(𝑡𝑟 ) ∙ 𝑘𝑓

Ekvation 1

där Q är dimensionerande dagvattenflöde [l/s], A är delområdets area [ha], Φ är delområdets
sammanvägda avrinningskoefficient, i(tr)17 är dimensionerande blockregnsintensitet [l/s ha]
som beror av tr som är systemets dimensionerande regnvaraktighet [min] och kf är
klimatfaktor, i detta fall 1,25.
På grund av att delområde 1 och 2 har olika förutsättningar och är helt separerade från
varandra kommer indata till beräkningarna att variera mellan områdena. Dimensionerande
regnvaraktighet ingår som variabel i rationella metoden och bestäms ur systemets längsta
koncentrationstid, vilket motsvarar den tid det tar för hela delområdet att bidra till
avrinningen i en tilltänkt utloppspunkt. I enlighet med Svenskt Vattens publikation P110
inkluderas en klimatfaktor på 1,25 efter exploatering, detta för att ta höjd för ökad nederbörd
till följd av klimatförändringar.

för mer information om beräkningsmetoden se avsnitt 4.4.1 Beräkning av dimensionerande dagvattenflöden, qdag dim, med
rationella metoden, s. 64 Svenskt Vattens publikation P110 (2016).
17
Tabell 4.6, s. 66 Svenskt Vattens publikation P110 (2016).
16
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I befintlig situation uppskattas koncentrationstiden vara 60 min för delområde 1 och 20 min
inom delområde 2. För situation efter exploatering antas koncentrationstiden vara 10 min
för både delområde 1 och delområde 2 när ingen hänsyn tas till lokala fördröjningsåtgärder.
För att uppfylla Sigtuna kommuns och Sigtuna Vatten & Renhållnings AB:s krav på
dagvattenhantering inom planområdet krävs lokala fördröjningsåtgärder med kapacitet att
fördröja flödet som överskrider befintlig situations flöde i samband med 20-årsregn.
Resultat från flödesberäkningar för befintlig situation och situation efter exploatering
redovisas i Tabell 2.
Tabell 2. Beräknade dagvattenflöden från planområdet för befintlig situation och situation efter exploatering inkl.
klimatfaktor 1,25. Dimensionerande regnintensitet baseras på regndata enligt Dahlström (2010).

Dimensionerande
dagvattenflöde
Delområde 1
Vattenlandet
Delområde 2
Parkeringsområdet
(1)

Befintlig situation

Efter exploatering
utan lokal fördröjning

med lokal fördröjning(1)

34 l/s

421 l/s

34 l/s

13 l/s

143 l/s

13 l/s

avser maximalt utflöde motsvarande befintlig situations flöde.

Resultaten visar att dagvattenflödena förväntas öka betydligt efter exploatering jämfört med
befintlig situation, vilket kan förklaras av en ökad hårdgörandegrad och att en klimatfaktor
har inkluderats i beräkningarna.
Utan hänsyn till lokal fördröjning ökar dagvattenflödena från 34 l/s till 421 l/s inom
delområde 1 och från 15 l/s till 143 l/s inom delområde 2. Vid anläggning av lokala
fördröjningsanläggningar kommer dagvattenflödena från respektive delområde att
motsvara befintlig situations flöde.

4.3. ERFORDERLIG FÖRDRÖJNINGSVOLYM
På grund av att flödena efter exploatering inte får öka jämfört med befintlig situation krävs
lokala fördröjningsanläggningar inom både delområde 1 och 2. Vid beräkning av erforderlig
fördröjningsvolym inom delområde 2 tas ingen hänsyn till dagvattenanläggningarnas
tömningstid då reningen antas ske via filtrering genom jordlager. För delområde 1 behöver
tömningstiden beaktas då dagvattenanläggningen förväntas basera reningen på
sedimentation i en våt damm. Utflödet från anläggningarna antas regleras med hjälp av en
flödesregulator. Inom ramen för denna dagvattenutredning tas bara grova
dimensioneringsförutsättningar fram. Specifik utformning av anläggningarna inklusive
utlopp och anslutningar sker i projekteringsskedet för respektive dagvattenanläggning.
Erforderlig fördröjningsvolym har beräknats med rationella metoden enligt P110 18 där
systemets utflöde motsvarar befintlig situations flöde inom respektive delområde. I Tabell 3
redovisas resultat från fördröjningsberäkningarna för planområdets delområden 1 och 2.

18

Kapitel 10.6 Magasinsvolymer beräknade med rationella metoden, s. 140 Svenskt Vattens publikation P110 (2016).
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Ett områdes fördröjningsbehov kan även uttryckas som regndjup och beräknas enligt
Ekvation 2 nedan. Erforderlig fördröjningsvolym erhålls ur Tabell 3 och reducerad area erhålls
ur Tabell 1 genom att multiplicera delområdets area med dess sammanvägda
avrinningskoefficient.
𝐹ö𝑟𝑑𝑟ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 [𝑚] =

𝐸𝑟𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑓ö𝑟𝑑𝑟ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3 ]
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑎 [𝑚2 ]

Ekvation 2

Tabell 3. Erforderlig fördröjningsvolym och fördröjningsbehov uttryckt som regndjup för delområde 1 och 2.

Delområde
Delområde 1
Vattenlandet
Delområde 2
Parkeringsområdet
(1)

Erforderlig fördröjningsvolym

Fördröjningsbehov som regndjup(1)

337 m3

29 mm

108 m3

27 mm

uttryckt som fördröjningsbehov i mm per reducerad area.

Inom delområde 1 behöver nästan 340 m3 dagvatten eller 29 mm nederbörd fördröjas i
samband med dimensionerande 20-årsregn för att uppfylla aktuella krav. För delområde 2
är motsvarande fördröjningsbehov nästan 110 m3 dagvatten eller 27 mm regn.

5. FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING
Samtliga föreslagna dagvattenanläggningar förutsätts detaljprojekteras i kommande skeden
av exploateringsprocessen. Eventuella förändringar i lokalisering, utbredning eller
utformning av byggnader samt förändrad markanvändning eller höjdsättning kan påverka
genomförbarheten av föreslagen systemlösning.

5.1. DELOMRÅDE 1 – VATTENLANDET
Dagvatten från delområde 1 föreslås avvattnas till en våt damm som anläggs i befintlig
lågpunkt i ängs-/parkmarken norr om den nya byggnaden. Totalt behöver nästan 340 m3
dagvatten fördröjas och renas i samband med dimensionerande 20-årsregn innan anslutning
till befintlig kommunal dagvattenledning får ske. Vidare föreslås att en
torrdamm/översvämnings anläggs i direkt anslutning till den våta dammen för att kunna
fördröja dagvatten i samband med skyfall.
Dagvattendamm
Dammen föreslås anläggas med ett permanent vattendjup på 1,20 m. Den permanenta
volymen är mycket viktig på grund av att det är här som den huvudsakliga reningen i
dammen sker genom sedimentation av partiklar. I den permanenta delen av dammen
föreslås även att en 2,5 m bred våtmarkszon anläggs mellan 20-30 cm under den
permanenta vattenytan. I våtmarkszonen planteras växter som kan ta upp lösta föroreningar
som finns i dagvattnet och samtidigt förstärka avskiljningen av suspenderade partiklar som
filtreras genom växterna. Föreslagen släntlutning från dammbotten till våtmarkszonen är 1:2.
För att säkerställa den permanenta volymen bör dammen anläggas tät eftersom marken i
området bedöms ha hög genomsläpplighet och riskerar därför att dränera ur dammen.
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Dagvattendammen är också utformad för att kunna fördröja dagvattnet enligt Sigtuna
kommuns krav. Reglernivån i dammen föreslås ligga cirka 0,5 m över den permanenta
vattennivån. Reglerzonen kan anläggas med flacka slänter för att skapa en så stor yta som
möjlig för dagvattnet att breda ut sig och på så vis öka förutsättningen för infiltration och
bidra till viktig grundvattenbildning för att upprätthålla en god vattenbalans. För att
infiltration ska kunna ske är det viktigt att reglerzonen inte anläggs tät som den permanenta
volymen. I Figur 8 visas en föreslagen principsektion på den våta dammen med relativa
höjder mätt från dammbotten.

Figur 8. Principsektion våt damm med reglerzon för fördröjning och rening av dagvatten.

Torrdamm/översvämningsyta
För att fördröja och utjämna 100-årsflöde till vad som motsvarar befintlig situations
skyfallsflöden behöver en översvämningsyta med kapacitet att fördröja totalt 170 m3
anläggas inom området. För att skapa denna volym föreslås att dammens
fördröjningskapacitet utökas så att hela fördröjningsvolymen erhålls i dammens reglerzon.
Gröna tak
Anläggning av gröna tak kan vara en effektiv åtgärd för att minska erforderlig reglervolym i
den föreslagna våta dammen. Utöver fördröjning kan gröna tak bidra till att skapa mervärden
som ökad biologisk mångfald, bättre luftkvalitet och ett jämnare inomhusklimat. Om gröna
tak med kapacitet att omhänderta 20 mm nederbörd anläggs på hela vattenlandets takyta
kommer omkring 90 %19 av den totala årsnederbörden omhändertas uppe på taket. Vidare
kommer dagvattendammens reglervolym att kunna minskas med 194 m3 (från 337 m3 till
143 m3).
Avvattningsplan
I Figur 9 och Bilaga 2 visas föreslagen systemlösning för dagvattenhanteringen inom
delområde 1. Takvatten avvattnas via stuprör till en uppsamlingsledning som avleder
dagvattnet mot dagvattendammen. Omgivande genomsläppliga ytor, t.ex. räddningsvägen
som löper utmed planområdets östra gräns avvattnas via dagvattenbrunnar som ansluts till
uppsamlingsledningen. Figur 10 visar en principsektion för utformning av
dagvattendammen med den permanenta zonen och regler- och översvämningszonen. I
dagvattendammen sker fördröjning och rening innan vattnet avleds i ledning mot tilltänkt
anslutningspunkt. Enligt uppgifter från Sigtuna Vatten & Renhållning AB20 är det möjligt att

19
20

Figur 1.17, s. 28 Svenskt Vattens publikation P110.
Björn Johansson, Sigtuna Vatten & Renhållning AB, mailkonversation ”Vattenland Rosersberg - Anslutning dagvatten och VAunderlag”, 2020-03-27
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ansluta delområde 1 till befintlig dagvattenledning som korsar planområdet i väst-östlig
riktning och vidare mot sjön Fysingen.

Figur 9. Föreslagen systemlösning för delområde 1.

Figur 10. Principsektion för utformning av dagvattendammen inom delområde 1.

5.2. DELOMRÅDE 2 – PARKERINGSOMRÅDET
Dagvatten från delområde 2 föreslås avvattnas mot nedsänkta planteringsytor som anläggs
med en ytlig fördröjningszon för fördröjning och rening. Parkeringsytorna höjdsätts så att
det lutar mot planteringsytor så att dagvattnet kan rinna in i planteringsytorna ytledes. För
att klara kommunens krav på fördröjning och rening av dimensionerande 20-årsregn
behöver planteringsytorna ha en volym på 108 m3. Totalt krävs cirka 1100 m2 planteringsytor
för att kunna fördröja allt dagvatten i en ytlig fördröjningszon med djup 10 cm.
Anslutningspunkt för dagvattnet till kommunalt dagvattensystem föreslås anläggas vid
parkeringsområdets infart från Harald Almgrens väg. I Figur 11 visas föreslagen
systemlösning i plan och i Figur 12 visas en sektion över hur systemet principiellt kan
utformas/fungera.
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Fördröjning och utjämning av flöden vid skyfall föreslås ske i de nedsänkta
planteringsytornas ytliga fördröjningszon eftersom volymen teoretiskt är tillräcklig. För att
fördröja ett 100-årsflöde till vad som motsvarar befintlig situations skyfallsflöde krävs strax
över 90 m3. Teoretisk volym i föreslagna planteringsytor är cirka 110 m3 vilket således är
tillräckligt för att hantera skyfallsflödena från delområde 2.

Figur 11. Föreslagen systemlösning för delområde 2.

Figur 12. Principsektion för utformning av nedsänkta planteringsytor med ytlig fördröjningszon intill parkeringsytor
inom delområde 2.
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6. FÖRORENINGAR
Föroreningsberäkningar har utförts med dagvattenmodellen StormTac Web som baseras på
schablonvärden för föroreningar i dagvatten samt dataserier för årsnederbörd. Föroreningar
i dagvattnet som lämnar planområdet ar beräknats för befintlig situation och situation efter
exploatering; innan och efter rening. Modellens uppbyggnad baseras på att ingen rening
sker i befintlig situation då inga reningsanläggningar för dagvattnet finns i dagsläget.
Efter exploatering utgår modellen ifrån dagvatten inom delområde 1 avvattnas mot en
dagvattendamm för fördröjning och rening. Dagvatten som avrinner från de hårdgjorda
ytorna inom delområde 2 avvattnas mot nedsänkta planteringsytor med en ytlig
fördröjningszon för fördröjning och rening.
På grund av att delområde 1 och 2 avvattnas till olika recipienter redovisas resultaten från
delområdena separat; se Tabell 4 för delområde 1 och Tabell 5 för delområde 2. För mer
detaljerad information om modellens uppbyggnad och resultat se Bilaga 4. I tabellerna har
cellerna färgkodats för att visa hur föroreningsbelastningen efter exploatering har förändrats
jämfört med befintlig situations belastning.
•
•
•

Gröna celler visar minskning >15 %
Röda celler visar ökning >15 %
Gula celler visar förändring inom intervallet ±15 %

Tabell 4. Beräknad årlig föroreningsbelastning från delområde 1 för befintlig situation och situation efter
exploatering; innan och efter rening.

Efter exploatering

Ämne

Enhet

Befintlig
situation

Innan rening

Efter rening

Fosfor
Kväve
Bly
Koppar
Zink
Kadmium
Krom
Nickel
Kvicksilver
Susp. partiklar
Olja
PAH 16
BaP

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

0,3
4
13
39
95
0,7
9
9
29
81
0,6
0,9
24

1,3
11
27
84
270
5,2
32
32
51
210
0,7
4,3
91

0,6
8
11
40
92
2,2
10
14
28
83
0,2
0,6
46

Resultat visar att samtliga modellerade ämnen beräknas öka efter exploatering utan hänsyn
till reningsåtgärder. Förklaringen till detta är den förändrade markanvändningen där
befintligs skogs- och ängsmarker exploateras. Att föroreningsbelastningen ökar efter
exploatering jämfört med befintlig situation är således inte förvånande.
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Efter exploatering och rening beräknas den årliga belastningen att öka för vissa föroreningar
(fosfor, kväve, kadmium och benso(a)pyren) medan andra beräknas minska eller ligga
omkring befintlig situations nivåer (bly, koppar, zink, kadmium, krom, nickel, suspenderade
partiklar, olja och PAH:er).
Miljöproblem övergödning
Den årliga mängden fosfor som lämnar delområde 1 förväntas öka från 0,3 kg/år till
0,6 kg/år vilket innebär en fördubbling jämfört med befintlig mängd. Fosforhalten förväntas
öka från 59 µg/l till 68 µg/l efter exploatering och rening vilket motsvarar en ökning med
knappt 15 % jämfört med befintlig situation. För att minska mängden fosfor som tillförs
dagvattnet ska grönytor anläggas med växter som har ett naturligt lågt gödslingsbehov.
Gödsling av grönytor måste ske med väl avvägda mängder/givor för att minska risken att
näringsämnena lakas ur jorden. Vidare får inte gödsling ske precis innan eller i samband med
nederbörd.
En annan aspekt som kan påverka reningseffekten i dammar är längd:bredd-förhållandet. En
långsmal damm ger upphov till en längre rinnlängd för dagvattnet än en rund damm vilket
ökar sedimentationen. Föreslagen damm har längd:bredd-förhållande 2:1 vilket inte är det
mest effektiva förhållandet då det finns risk att det skapas inaktiva dödzoner i dammen21.
Om dammen kan anläggas med ett ökat längd:bredd-förhållande skulle reningseffekten
kunna vara högre i dammen än beräkningarna visar. Det finns emellertid en övre gräns för
längd:bredd-förhållandet där dammen istället kan betraktas som öppet dike. I öppna diken
är vattenhastigheten högre och reningseffekten riskerar att minska på grund av detta.
Optimal utformning på dammen behöver detaljstuderas i projekteringsskedet då
geotekniska och hydrogeologiska förutsättningarna är fastställda samt eventuella
skyddsavstånd till befintliga ledningar är klargjorda.
I dagsläget finns det ingen funktion i föroreningsmodellen där man kan modellera dammar
med olika mycket växtlighet eller en viss typ av växter. Att anlägga växter som kräver mycket
fosfor i en dagvattendamm skulle kunna minska mängden löst fosfor via växtupptag
ytterligare, samma syfte kan uppnås med en mer utbredd våtmarkszon. Växtlighet bidrar
även till att bromsa upp vattnets hastighet vilket gynnar sedimentationsprocessen för
avskiljning av partikelbunden fosfor (och andra föroreningar). Den damm som föreslås inom
delområde 1 har en bred våtmarkszon där växter kan etablera sig och bidra till reningen mer
än vad beräkningsresultaten visar.
Under förutsättning att dagvattendammen anläggs rikligt med växter skulle den årliga
belastningen av fosfor kunna vara lägre än vad föroreningsberäkningarna visar. Utifrån det
argumentet görs bedömningen att planerad exploatering inom delområde 1 inte försvårar
förutsättningen att uppnå MKN i sjön Fysingen.
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Tabell 2.1, s. 10, Utformning och dimensionering av dagvattenreningsanläggningar, VA-Forsk Rapport 2000-10. Tillgänglig
via: http://www.stormtac.com/admin/Uploads/Dimension.pdf
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Tabell 5. Beräknad årlig föroreningsbelastning från delområde 2 för befintlig situation och situation efter
exploatering; innan och efter rening.

Efter exploatering

Ämne

Enhet

Befintlig
situation

Innan rening

Efter rening

Fosfor
Kväve
Bly
Koppar
Zink
Kadmium
Krom
Nickel
Kvicksilver
Susp. partiklar
Olja
PAH 16
BaP

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

0,1
1
3
10
24
0,2
2
2
5
20
0,2
0,1
5

0,4
6
48
87
230
1,0
31
29
220
300
2,1
0,5
100

0,1
2
2
11
12
0,2
6
5
32
15
0,1
0,3
9

Inom delområde 2 beräknas samtliga modellerade ämnen öka efter exploatering och
förklaringen baseras på samma resonemang som för delområde 1; en förändrad
markanvändning. Efter exploatering och rening beräknas den årliga belastningen att öka för
(kväve, kadmium, krom, nickel, kvicksilver, PAH och benso(a)pyren medan fosfor, bly, koppar,
zink suspenderade partiklar och olja beräknas minska eller ligga omkring befintlig situations
nivåer. Tungmetaller och PAH:er i dagvatten kan troligen förklaras av att det anläggs
hårdgjorda ytor som kommer att trafikeras av motorfordon som både bidrar med
föroreningar från utsläpp och t.ex. däckslitage.
För att bedöma hur planerad exploatering påverkar förutsättningen att nå MKN i Verkaån så
är kvicksilver det ämne som är problematiskt för delområde 2 på grund av att belastningen
beräknas öka efter exploatering. För att kunna klassa kemisk ytvattenstatus finns
gränsvärden 22 att jämföra med då mätresultat för kvicksilver inte redovisas i VISS för
Verkaån. Det aktuella gränsvärdet (maximal tillåten halt) för kvicksilver är 0,07 µ/l total halt.
Beräknad halt i dagvattnet efter exploatering och rening är 0,01 µ/l vilket ligger betydligt
under aktuellt gränsvärde.
Enligt resultat från föroreningsberäkningarna bedöms därför inte planerad exploatering
inom delområde 2 försvåra förutsättningarna att uppnå MKN i Verkaån trots att vissa
modellerade ämnen beräknas öka i samband med exploatering.
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Bilaga 6 Gränsvärden för kemisk ytvattenstatus. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten
(HVMFS 2015:4)
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7. ÖVERSVÄMNINGSRISKER
Innan detaljprojektering är det viktigt att ha planerat för hantering och avledning av flöden
som uppstår till följd av extrema regn och flöden. Det föreligger ingen risk att planområdet
översvämmas på grund av dämning i nedströms belägna sjöar och vattendrag då
planområdet ligger betydligt högre än både Fysingen och Verkaån. Det finns en risk för att
delar av planområdet översvämmas i samband med extrem nederbörd och avrinning som
antingen uppkommer inom respektive delområde eller från uppströms belägna områden.
Alla regntillfällen som överskrider de dimensionerande dagvattenflödena och som inte kan
omhändertas i dagvattensystemets fördröjnings- och reningsanläggningar är att betrakta
som extrema regn eller flöden. I praktiken ger den här typen av regn upphov till att
dagvattensystemet går fullt och att dagvattnet avrinner på markytan. SMHI:s definition på
skyfall är när det regnar minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut23.

7.1. BEFINTLIG SITUATION
Delområde 1 – Vattenlandet
I dagsläget finns det instängda områden inom och uppströms delområde 1. Det större
instängda området precis uppströms Arlandabanan i norra delen av området avvattnar ett
område som är 19 ha stort. Dagvatten som avrinner från västra sidan av Norrsundavägen
fördröjs i ett instängt område uppströms innan det rinner in i planområdet. När det
instängda området fylls upp bräddar dagvattnet och rinner ner mot Arlandabanan och vidare
söderut mot Trafikplats Rosersberg. I Figur 13 visas områden som riskerar att översvämmas
i samband med skyfall tillsammans med sekundära avrinningsvägar vid ytavrinning samt
avrinningsområdet till befintligt instängt område.

23

Skyfall och rotblöta, SMHI (2017). Tillgänglig via: https://www.smhi.se/kunskapsbanken/rotblota-1.17339 [hämtad 2020-0327]
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Figur 13. Områden som riskerar att översvämmas i samband med skyfall (nederbördsmängd 50 mm) och geografisk
utbredning av delavrinningsområde som avvattnas till befintligt instängt område inom delområde 1. Svarta
polygoner visar planområdets utbredning. Blå områden visar instängda områden i befintliga lågpunkter inom och
utanför planområdet, blå linjer symboliserar sekundära avrinningsvägar och grönt fält visar avrinningsområdet till
det instängda området. Kartbild hämtad från SCALGO Live 2020-04-08.
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Delområde 2 – Parkeringsområdet
I princip hela delområde 2 utgör ett instängt område som avvattnar ett område som är cirka
7 ha stort. När 50 mm regn faller har inte det instängda området fyllts upp till
bräddningsnivån och området kan i dagsläget fördröja hela volymen. När vattennivån stiger
ytterligare sker bräddning över Harald Almgrens väg och avrinning sker söderut och sedan
österut mot Trafikplats Rosersberg. I Figur 14 visas områden som riskerar att översvämmas i
samband med skyfall tillsammans med sekundära avrinningsvägar vid ytavrinning samt
avrinningsområdet till befintligt instängt område.

Figur 14. Områden som riskerar att översvämmas i samband med skyfall (nederbördsmängd 50 mm) och geografisk
utbredning av delavrinningsområde som avvattnas till befintligt instängt område inom delområde 2. Svarta
polygoner visar planområdets utbredning. Blå områden visar instängda områden i befintliga lågpunkter inom och
utanför planområdet, blå linjer symboliserar sekundära avrinningsvägar och grönt fält visar avrinningsområdet till
det instängda området. Kartbild hämtad från SCALGO Live 2020-04-08.
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7.2. FLÖDEN VID EXTREMA REGN
Dimensionerande varaktighet är beräknad till 10 min för både delområde 1 och 2.
Avrinningskoefficienterna för alla hårdgjorda ytor och anlagda genomsläppliga ytor har fått
avrinningskoefficient 1,0 på grund av att ytorna antas snabbt bli vattenmättade. Grönytor
har fått en avrinningskoefficient på 0,4.
Den sammanvägda avrinningskoefficienten för delområde 1 uppgår till 0,65 och för
delområde 2 är avrinningskoefficienten 0,86 vilket är betydligt högre än vid beräkning av
dagvattenflöden i samband med dimensionerande 20-årsregn, se Kapitel 4.1.
I Tabell 6 redovisas beräknade dagvattenflöden i samband med regn med återkomsttid
100 år.
Tabell 6. Dagvattenflöde i samband med extrema regn med återkomsttid 100 år. Vid beräkning av flöden efter
exploatering har en klimatfaktor 1,25 inkluderats.

Dagvattenflöde vid 100årsregn
Delområde 1
Vattenlandet
Delområde 2
Parkeringsområdet

Befintlig situation

Efter exploatering

518 l/s

1060 l/s

130 l/s

351 l/s

Resultat från beräkningarna visar att 100-årsflöden fördubblas inom delområde 1 efter
exploatering jämfört med befintlig situation. Inom delområde 2 blir skyfallsflödet 2,5 gånger
större efter exploatering jämfört med befintlig situation. Anledningen till att flödena ökar är
för att hårdgörandegraden ökar efter exploatering och att en klimatfaktor har inkluderats i
flödesberäkningarna för situation efter exploatering.

7.3. EFTER EXPLOATERING
Inom både delområde 1 och 2 behöver översvämningsytor anläggas för att jämna ut flöden
i samband med skyfall som uppstår till följd av planens genomförande. Anledningen till detta
är att detaljplanens genomförande inte får försvåra för skyfallshanteringen inom nedströms
belägna områden som i detta fall är den samhällsviktiga Arlandabanan och Trafikplats
Rosersberg. Totalt behöver en översvämningsyta med kapacitet att fördröja 170 m3 anläggas
inom delområde 1 för att flödena i samband med ett 100-årsregn inte ska öka jämfört med
befintlig situation. Motsvarande volym för delområde 2 är strax över 90 m3.
Dimensioneringen har inte tagit hänsyn till fördröjning av skyfallsflöden från uppströms
områden. Flöden från dessa områden förutsätts kunna avledas via befintliga instängda
områden och avrinningsvägar alternativt att avrinningsvägarna leds om vid behov för att
underlätta dagvattenhanteringen inom planområdet. Vid omledning är det viktigt att
säkerställa att avrinningsvägarna har kapacitet att avleda flödena utan att dämning eller
okontrollerad översvämning sker.
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Delområde 1 – Vattenlandet
Översvämningsytan föreslås anläggas som en del av föreslagen dammanläggning, se Figur
9. När dagvattendammens reglervolym fyllts upp finns kapacitet för dagvattnet att stiga
ytterligare i anläggningen innan en ytlig bräddning sker över till lägre belägna
översvämningsytor. Avrinning från områden norr och väster om delområdet behöver
avvattnas via befintliga instängda områden och sekundära avrinningsvägar.
I Figur 15 visas förslag på hur skyfallshanteringen föreslås utformas efter exploatering
avseende instängda områden där kontrollerade översvämningar kan ske och nya sekundära
avrinningsvägar.

Figur 15. Förslag skyfallshantering inom delområde 1 i form av nya sekundära avrinningsvägar och
torrdamm/översvämningsyta.
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Delområde 2 – Parkeringsområdet
För delområde 2 är det viktigt att befintliga sekundära avrinningsvägar som avvattnar
områden uppströms ges en ny sträckning runt delområdet via t.ex. öppna avskärande diken
för att bevara skyfallsfunktionen. De nedsänkta planteringsytorna inom delområde 2 har en
ytlig fördröjningszon och kan därför fungera som fördröjningsanläggning vid skyfall.
I Figur 15 visas förslag på hur skyfallshanteringen kan utformas efter exploatering avseende
instängda områden där kontrollerade översvämningar kan ske och nya sekundära
avrinningsvägar.

Figur 16. Förslag skyfallshantering inom delområde 2 i form av nedsänkta planteringsytor med ytlig
översvämningszon och nya sekundära avrinningsvägar.
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8. SLUTSATS
För att lösa dagvattenhanteringen inom den nya detaljplanen Vattenland Rosersberg
föreslås dagvattnet från delområde 1 renas och fördröjas i en våt damm, med möjlighet att
brädda över i en torr damm som även kan fungera som en översvämningsyta i samband
med skyfall. Inom delområde 2 föreslås att dagvattnet renas och fördröjs i nedsänkta
planteringsytor som anläggs med en ytlig fördröjnings-/översvämningszon.
Om dagvattenanläggningar anläggs i enlighet med denna utredning kommer inte
detaljplanen att påverka nedströms belägna områden. Detta gäller både utflöden vid
dimensionerande regn och vid skyfall då fördröjning kan ske inom planområdet för regn upp
till ett 100-årsregn (jämfört med befintlig situation).
De föreslagna dagvattenanläggningarna har förutom kapacitet att fördröja även goda
förutsättningar att rena dagvattnet för att inte försvåra förutsättningen att nå MKN i aktuella
recipienter. Vissa modellerade ämnen beräknas öka till följd av detaljplanens genomförande
även efter rening, vilket inte är förvånande när naturmark exploateras. Genom att anpassa
dagvattenanläggningarna; både i val av lösning, dess utformning samt drift och skötseln av
anläggningarna kan troligen den årliga föroreningsbelastningen minska mer än vad
beräkningsresultaten visar. Att välja växter med ett lågt gödslingsbehov, utöka
våtmarkszoner, öka längd:bredd-förhållandet i dammen och undvika gödsling är allt
exempel på åtgärder som kan bidra till att öka reningseffekten i dagvattenanläggningar och
därmed minska föroreningsbelastningen i recipienten.
Sigtuna kommuns dagvattenpolicy har varit tongivande vid framtagandet av
systemlösningen för dagvattenhanteringen inom detaljplan Vattenland Rosersberg. Nedan
följer en kort redogörelse för hur denna dagvattenutredning behandlat och anpassat
åtgärdsförslagen för att dagvattenpolicyn kan efterlevas.
Minska konsekvenserna vid översvämning
Vid dimensionering av dagvattenanläggningarna inom planområdet är utgångspunkten att
inte försvåra skyfallshanteringen för uppströms och nedströms belägna områden. För att
lyckas med detta har dagvattenanläggningarna dimensionerats för att kunna fördröja
dagvatten från planområdet till motsvarande befintlig situations skyfallsflöde. Vidare ska
befintliga sekundära avrinningsvägar som avvattnar områden uppströms bevaras så långt
det är möjligt alternativt ledas om med bibehållen funktion och kapacitet.
Bevara en naturlig vattenbalans
Inom planområdet finns goda möjligheter till infiltration av dagvatten. För att kunna bidra
till en bevarad vattenbalans föreslås dagvattenanläggningarna anläggs genomsläppliga i så
stor utsträckning som möjligt för att möjliggöra infiltration och grundvattenbildning.
Minska mängden föroreningar
Den förändrade markanvändningen som planens genomförande innebär resulterar i att
föroreningsbelastningen från vissa ämnen kommer att öka. För att minska denna belastning
och inte försvåra förutsättningen att nå MKN har val av dagvattenanläggningar gjorts utifrån
reningsbehov och teoretisk reningseffekt. I dagvattenutredningen ges förslag på åtgärder
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som skulle kunna bidra till en ökad reningseffekt jämfört med den teoretiska, både avseende
anläggningarnas utformning och skötsel.
Utjämna dagvattenflöden
Utöver Sigtuna kommuns dagvattenpolicy framgår det i kravspecifikationen för
dagvattenutredningar att flödena från planområdet inte får öka efter exploatering jämfört
med befintlig situation. För att detaljplanens ska ges rätt förutsättningar att uppfylla
kommunens krav har dagvattenanläggningarna dimensionerats för lokal fördröjning av
dagvattenflöden för regn med återkomsttid 20 år.
Berika bebyggelsemiljön
Samtliga åtgärdsförslag i dagvattenutredningen är öppna gröna lösningar som kan bidra till
att skapa en vacker miljö samtidigt som de kan gynna biologisk mångfald.

9. INFÖR NÄSTA SKEDE
Att tänka på i framtida planering och projektering:
•

•

•

•

•

Planbestämmelser för att säkerställa en hållbar dagvattenhantering
o Om behov finns för att anlägga gröna tak kan detta säkerställas genom
planbestämmelse
o Områden för dagvattenhantering kan öronmärkas i plankartan för att
säkerställa att förutsättningar för fördröjning och rening av dagvatten finns
inom planområdet.
Klargöra de geotekniska och hydrogeologiska förutsättningarna inom planområdet
för att fastställa hur dammen kan anläggas utifrån markens stabilitet
infiltrationskapacitet och grundvattennivåer. Rekommendationen är att geotekniska
och hydrogeologiska undersökningar utförs i kommande skeden av
exploateringsprocessen.
Klargöra hur massor från planområdet ska hanteras för att minimera risken för
spridning av arsenik till nedströms belägna vattenförekomster. Rekommendationen
är därför att mark, grundvatten och berg undersöks med avseende på
arsenikförekomst inom aktuellt planområde.
Hänsyn och hantering av befintliga ledningar bör ske så tidigt som möjligt i
exploateringsprocessen för att klargöra projekteringsförutsättningarna för
markarbeten och utbredning av dagvattenanläggningar med hänsyn till eventuella
ledningsrätter och u-områden.
För att långsiktigt säkerställa dagvattenanläggningarnas funktion bör drift- och
skötselplaner upprättas och att regelbunden tillsyn av anläggningarna utförs.
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