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Sammanfattning 

Allmänt och förutsättningar: 

På uppdrag av Knut Jönsson Byggadministration, Villamarken exploatering och ABT-

bolagen har Bjerking tagit fram en dagvattenutredning för Rankhus Etapp 1, som utgör 

underlag för detaljplanearbetet. 

Till största delen utgörs markanvändningen av skogsmark med några villatomter och 

sommarstugor. Området är kuperat och varierar mellan nivåerna +15 till +45. 

De förutsättningar som gäller för dagvattenutredningen är att flöden ut från området inte 

ska öka efter exploatering, mot Gröna dalen. Redan idag är dagvattensystemet 

nedströms Gröna dalen hårt ansträngt vid nederbörd. Dessutom ska 

föroreningsmängderna ut från området efter reningsåtgärd inte försvåra för recipienterna 

att uppnå miljökvalitetsnormerna, MKN.  

 
Rakt genom Rankhus Etapp 1 går en vattendelare i nord-sydlig riktning som delar 
ytavrinningen dels mot öster och Mälaren-Skarven och dels mot Väster och Gröna dalen. 
Dagvatten från Gröna dalen leds via Tibbledammen och vidare ut till Görveln. 

 

Höjdsättningen av området bör göras så att extrema regn (100-årsregn) ytligt kan rinna 

bort via gatunätet eller via så kallade sekundära avrinningsvägar utan att orsaka 

översvämning.  
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Recipienternas status: 

Recipienten Mälaren-Skarven uppnår i dagsläget måttlig Ekologisk status med kravet att 

uppnå God ekologisk status till 2027. Främsta anledningen till att Skarven inte uppnår 

god ekologisk status är på grund av övergödning. Med avseende på kemisk status 

uppnår Skarven god kemisk status med undantag för Bromerade difenyleter och 

kvicksilver. 

Recipienten Mälaren-Görväln uppnår God Ekologisk status med kravet att bibehålla 

denna status. Med avseende på kemisk status uppnår Görväln ej god kemisk status 

varken med eller utan de undantagna föreningarna Bromerade difenyleter och kvicksilver.  

Flödesberäkningar: 

Flöden innan exploatering för Etapp 1 (53 ha), uppdelat på de två utloppsriktningarna, har 

beräknats till 294 l/s mot Mälaren–Skarven på och 376 l/s mot Gröna dalen. 

Efter exploatering av Rankhus, Etapp 1, kommer flerfamiljshus, radhus, vägar och parker 

utgöra markanvändningen. Även en del skogsmark kommer att bevaras. Efter 

exploatering (inklusive klimatfaktor 1,25) beräknas ett flöde mot Mälaren–Skarven på 1 

492 l/s och mot Gröna dalen på 3 141 l/s utan fördröjande åtgärder. Det är en betydande 

ökning av dagvattenflödet och fördröjande och renande åtgärder behöver sättas in. 

Föreslagen dagvattenhantering: 

Dagvattnet och dess föroreningstransport skall tas omhand så nära källan som möjligt. 

Därför bör dagvattensystemet inom Rankhus utgöras av i första hand renande och 

fördröjande LOD-lösningar för gata, park och kvartersmark som i första hand infiltrerar 

mot grundvattnet där det är möjligt och i andra hand leds vidare till dagvattennätet. De 

regn som överskrider det dimensionerande regnet bräddar till täta dagvattenledningar via 

brunnar i gatan. Dagvattnet leds sedan vidare mot de två gröna stråken inom 

planområdet. Det ena parkstråket mynnar i kommande etapp ut i Skarven. Det andra leds 

norrut via en befintlig sänka/vattensamling och sedan naturligt vidare mot nordväst och 

letar sig ner mot Gröna dalen.  

Föroreningsberäkningar: 

Föroreningsmängder-, och halter i dagvattnet har beräknats utifrån schablonhalter i 

modellverktyget StormTac. Modellverktyget StormTac simulerar, dimensionerar och 

analyserar bl.a. flöden, fördröjning samt rening av dagvatten.  

Reningseffekten för dagvattenhanteringen i Rankhusområdet, Etapp 1, har beräknats 

enligt reningsanläggningar i serie. Exempelvis genom LOD (17 mm) på kvartersmark 

vilket leds till skelettjordar och till sist efterpolering i svackdike/vattenpark innan utsläpp 

mot recipient.  

Mot Skarven – Mälaren: Samtliga halter är efter rening av dagvatten under riktvärdet 1M 

(direktutsläpp till recipient). I jämförelse med innan exploatering minskar samtliga 

mängder efter rening med undantag av en mindre ökning av ämnena krom, kvicksilver 

och olja. 

Mot Gröna dalen-Görväln: Samtliga halter är efter rening av dagvatten under riktvärdet 

2M (ej direktutsläpp till recipient). En mindre ökning sker på mängderna av fosfor, kväve, 

krom, kvicksilver och olja. För övriga ämnen minskar mängderna i jämförelse med innan 

exploatering. Dagvattnet leds vidare från Gröna dalen ner till Tibbledammen där 

ytterligare rening sker. Detta reningssteg är inte medtaget i beräkningarna. 

Med föreslagen dagvattenhantering i Etapp 1 kommer inte dagvattenflödena ut från 

området att öka efter exploateringen vid ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet. 

 

Dagvattenutredningen avslutas med förslag på fortsatta utredningar och undersökningar. 
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1 Inledning och syfte 

På uppdrag av Knut Jönsson Byggadministration, Villamarken exploatering och ABT-

bolagen har Bjerking tagit fram en dagvattenutredning för Rankhus Etapp 1, som utgör 

underlag för detaljplanearbetet. 

 

1.1 Underlag 

I utredningen har följande underlag använts: 

 Grundkarta och 3D-höjdkurvor i dwg 

 Situationsplan, HMXW, daterad 17-05-31 

 Geotekniska utredning med tillhörande ritningar, 2017-03-06, Structor 

 Gröna dalen, Dagvattenmodellutredning, Tyrens, koncept 2016-12-07 

 Svenskt Vattens Publikation P110 ” (2016) Dimensionering av allmänna 

avloppsledningar” 

 Svenskt Vattens Publikation P104 ”Nederbördsdata vid dimensionering och 

analys av avloppssystem” (2011) 

 Svenskt Vattens Publikation P105 ”Hållbar dag- och dränvattenhantering – råd 

vid planering och utförande” (2011) 

 VISS Vatteninformationssystem Sverige 

 Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, Regionala dagvattennätverket i 

Stockholms län, februari 2009 

 VA-utredning Rankhus, Bjerking 2017-06-16 

 Planerad dagvattenhantering i Etapp 1, Liljewall och Topia daterad 2017-03-30 

 

2 Förutsättningar 

2.1 Områdesbeskrivning 

Området som utgör Rankhusområdet ligger ca 1 km norr om Kungsängens centrum, 

Stockholm, och gränsar i söder till E18 och i väster mot Gröna dalen, se Bild 1. Öster om 

området ligger Mälaren och i norr gränsar området mot naturmark med skogsplantering 

och militärens område. Till största delen utgörs markanvändningen av skogsmark med 

några villatomter och sommarstugor. 

Området är kuperat och varierar mellan nivåerna +15 till +50. 

Strandzonen längs området lutar kraftigt mot Mälaren med undantag för fyra dalsänkor. 

Vid Ryssgraven stupar berget brant ned mot vattnet. Bergsbranten syns tydligt från E18.  
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Bild 1. Översiktsbild hämtad från Eniro. 

2.2 Krav och riktlinjer 

Det finns ingen framtagen dagvattenpolicy i Upplands Bro kommun. Bjerking har kommit 

överens med VA-enheten att: 

 Flöden ut från området inte ska öka efter exploatering, mot Gröna dalen 

 Föroreningsmängderna ut från området inte ska försvåra för recipienterna att 

uppnå miljökvalitetsnormerna, MKN.  

 Vi använder oss av förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp från regionala 

dagvattennätverket i Stockholms län från februari 2009. 

2.3 Geologiska förutsättningar 

Rankhusområdet är beläget på en höjd som sluttar brant ner mot Mälaren i öster och mot 

ängsområdet Gröna Dalen i väster. Hela områdets markhöjder varierar från ca +33 till 

+50 på höjderna till +16 till +24 i de låglänta områdena. Till största delen utgörs 

markanvändningen av skogsmark med några villatomter och sommarstugor, se Bild 2.  

Huvudsakligen utgörs de högre delarna av fastmark med berg i dagen eller ytnära berg, 

se Bild 2. Vissa inslag av fastare lera kan förekomma i plana områden samt i lokala 

lågpunkter. Mot nordväst ökar utbredningen av lera, under leran finns sandig morän.  

Rankhus 

Rankhus 

Etapp 1 

Gröna 

dalen 
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2.3.1 Geohydrologi och yt-avrinning, LOD möjligheter  

Lokalt fria vattenytor förekommer på områden där vatten inte kan infiltrera till följd av 

begränsat jorddjup på ytligt berg. I nordliga delen är skogsdiken grävda för att dränera 

marken i syfte att bedriva skogsbruk.  

Troligen finns goda möjligheter till infiltration av dagvatten på de höglänta områdena där 

morän överlagrar berg. Vidare undersökningar behövs för att avgöra exakta platser och 

kapacitet. Där jorden utgörs av lera finns begränsade möjligheter till infiltration om inte 

kontaktskapande lager anläggs mellan leran och underliggande vattenförande lager.   

 

Structor Geoteknik Stockholm AB har satt tre stycken grundvattenrör i området med 

spetsen i morän, Utrednings PM geoteknik, Rankhus etapp 1 (Structor 2017-03-06), se 

Tabell 1 och Bild 3. Undersökningarna visade på att grundvattnets trycknivå varierar 

mellan 1,1 till 0,6 meter under markytan, ytligast vid GC-vägen söder om Rankhusvägen 

(punkt 2).  

 

Tabell 1. Grundvattenrör inom etapp 1, Rankhus. 

Grundvattenrör Avläst grundvattenyta  Markyta 

1 +15,6 (2017-02-04) +16,7 

2 +29,0 (2017-01-22) +29,6 

3 +20,8 (2017-02-03) +21,8 

 

Bild 2. Berggrundskarta hämtat från kartportalen, Bjerking 2017. Rankhusområdet inom röda 
markeringen. 
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Bild 3: Placering av 3 grundvattenrör hämtat från den geotekniska undersökningen etapp 1, 
Structor 2017-05-31. 

 

 

2.4 Avrinningsområden  

Hela Rankhusområdet är stort, ca 330 ha, och består till största delen av skogsmark idag. 

Med sommarstugeområde i sydöstra delen mot E18 samt mot den branta sluttningen mot 

Mälaren. För att få en känsla av hur dagvattenflöden i området rör sig och vart vi kan 

tänkas ha instängda områden analyserades höjdkurvor med programmet QGIS. Där 

identifierades ett flertal avrinningsområden samt vattendelaren som delar avrinningen 

mot Gröna dalen och direkt ner i Mälaren-Skarven, se Bild 4. Ljusblå tjock linje 

representerar ytvattendelaren och de mörkblå linjerna representerar vattnets rinnstråk i 

naturen. De gula linjerna visar på rinnstråkens avrinningsområden. 

Grundvattenrör 

3 

2 

1 
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Bild 4. Avrinningsområden (gula linjer), ytvattendelare (tjock ljusblå linje) och rinnstråk 
(mörkblålinjer) för dagvatten i Rankhusområdet (röd linje). 

 
Redan idag är dagvattensystemet nedströms Gröna dalen överbelastat. Det är extra 
viktigt att dagvattnet som avleds mot Gröna dalen fördröjs så att dagvattenflödena inte 
ökar efter exploateringen.  
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2.5 Recipienten och dess status 

I bilden nedan visas Rankhusområdet (röd markering) och vattendelaren genom området 

(blå linje) som delar ytavrinningen dels mot öster och Skarven och dels mot väster och 

Gröna dalen som slutligen leder dagvattnet via Tibbledammen och vidare ut till Görveln. 

 Bild 5. Befintlig avrinning och recipienter från Rankhus. Rankhusområdet inom röd markering. 

Tibbledammen 

Görveln 
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2.5.1 Recipient Mälaren-Skarven 

Beslutat miljökvalitetsnorm 2017-02-23 ger att vattendraget uppnår måttlig Ekologisk 

status med kravet att uppnå God ekologisk status till 2027. Främsta anledningen till att 

Skarven inte uppnår god ekologisk status är på grund av övergödning, med en för stor 

belastning av näringsämnen. Fastställt förbättringsbehov för recipient Skarven är 16 % 

med avseende på näringsämnen.  

Med avseende på kemisk status uppnår Skarven god kemisk status med undantag för 

Bromerade difenyleter och kvicksilver vilka båda är undantagsföroreningar med Mindre 

stränga krav.  

2.5.2 Recipient Mälaren-Görväln 

Beslutat miljökvalitetsnorm 2017-02-23 ger att vattendraget uppnår God Ekologisk status 

med kravet att bibehålla denna status.  

Med avseende på kemisk status uppnår Görväln ej god kemisk status varken med eller 

utan de undantagna föreningarna Bromerade difenyleter och kvicksilver. Kvalitetskravet 

är God kemisk ytvattenstatus med tidsfrist till 2027 för kadmium och kadmiumföreningar, 

bly och blyföreningar, antracen samt Tributyltenn föreningar.  

Förbättringsbehovet för Görväln med avseende på kemiska föreningar gäller minskade 

halter i sediment. Bly behöver minska med 90 mg/kg tv(torrvikt) och 0,012 mg/kg tv för 

antracen, beräknat på uppmätta medelhalter. För kadmium förekommer det ställvis 

mycket höga halter i sedimentet utanför deponin i Lövsta (söder om Kungsängen), 

förbättringsbehovet varierar och åtgärder bör framförallt inriktas till områden med höga 

halter. 

Ytterligare förbättringsbehov gällande den ekologiska statusen är att minska barriärerna 

(ökad konnektivitet) in och ut ur Görväln. 

2.6 Befintliga ledningar i området 

 

Bild 6. Befintliga ledningar 

 

Skanova (magenta-färgade linjer) och Eon (gulfärgade linjer) har befintliga ledningar 

inom Rankhusområdet, se Bild 6. 
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3 Planerad exploatering 

Området Rankhus planeras för totalt 6 000 lägenheter varav ca 2 900 lägenheter 

planeras att byggas i Etapp 1. 

I området planeras för 4 skolor (blå byggnader) och 6 förskolor (gröna byggnader). 

Närmast E18 planeras för flerfamiljshus med 6-10 våningar och längre in i området 

planeras för radhus, kedjehus och villor, se Bild 7. 

 

 
Bild 7. Exploatering i etapp 1 Rankhus. Det nedtonade området tillhör kommande etapp 2. 
Situationsplan, HMXW 17-05-31. 

 

3.1 Pågående parallella utredningar 

Dagvattenledningen i Gröna dalen och ledningssystemet nedströms är idag hårt belastat 

och det pågår undersökningar och utredningar om hur kapaciteten kan förbättras. En idé 

är att öppna upp dagvattenledningen i Gröna dalen till ett dike. Det skulle göra 

dagvattenflödet trögare och samtidigt erhålls viss rening av dagvattnet.  

  

Etapp 2 



Sida 12 (31) 

 

4 Princip för dagvattenhantering  

Dagvattnet och dess föroreningstransport skall tas omhand så nära källan som möjligt. 

Därför bör dagvattensystemet inom Rankhus utgöras av i första hand renande och 

fördröjande LOD-lösningar för gata, park och kvartersmark som i första hand infiltrerar 

mot grundvattnet där det är möjligt och i andra hand leds vidare till dagvattennätet. De 

regn som överskrider det dimensionerande regnet bräddar till täta dagvattenledningar via 

brunnar i gatan. Dagvattnet leds sedan vidare mot de två gröna stråken inom 

planområdet. Det ena parkstråket mynnar ut i Skarven. Det andra leds norr ut via en 

befintlig sänka och leds sedan naturligt vidare mot nordväst och letar sig ner mot Gröna 

dalen.  

Höjdsättningen av området bör göras så att extrema regn (100-årsregn) ytligt kan rinna 

bort via gatunätet eller så kallade sekundära avrinningsvägar utan att orsaka 

översvämning.  

I bild 8 redovisas ett flödesschema för dagvattnets olika reningssteg. För planritning över 

dagvattenhanteringen se Bild 9 och Bilaga 1.  

 

 

 
Bild 8. Flödesschema för hur dagvatten i Etapp 1 planeras hanteras och renas. 

Takvatten  

-Stuprör 

Grön hantering 

på innegård 

Gatuvatten 

Dagvattennät i gata, 

alternativt lågstråk i 

grönområden 

Bräddning via 
sekundära-
avrinningsvägar 

Uppsamlande stuprörsledning  

Skelettjordar i 

gatans trädrad 

Efterpolering i 

svackdike/vattenpark 

på allmän platsmark 

med avrinning mot 

recipient 
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Bild 9. Planöversikt på dagvattenhanteringen i Rankhusområdet, Liljewall 2017-03-30. För mer 
detaljer se Bilaga 1.  
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5 Flödesberäkningar 

5.1 Beräkningsförutsättningar 

Beräkningar har gjorts utifrån följande förutsättningar:  

- Etapp 1 har en yta på ca 53 ha uppdelat på 34 ha som avrinner mot Gröna dalen 

och 19 ha som avrinner mot Mälaren – Skarven. 

- Dagvattenflöden har beräknats med rationella metoden i enlighet med Svensk 

Vatten P104. 

- Klimatfaktor 1,25, enligt Svenskt Vatten P110, beräknas vid fördröjning och på 

flöden efter exploatering, ej på flöden före exploatering.  

- Avrinningskoefficienterna är hämtade från P110 och har justerats något efter de 

lokala förhållandena på platsen. 

- Beräkningar på flödet innan exploatering är baserat på avrinningsområdets 

rinntid från längst uppströms till utsläppspunkten, vilken är 100 minuter för den 

högst belägna skogsmarken. 

- Beräkningar är gjorda med ett regn som har en återkomsttid på 10 år och en 

varaktighet på 10 minuter för alla områden efter exploatering.  

- Ett 10-årsregn motsvarar 13,4 mm nederbörd och med klimatfaktor på 25 % blir 

det 17 mm nederbörd. 

- Antagen rinnhastighet är 1,5 m/s i ledning, 0,5 m/s i dike och 0,1 m/s i 

skogsmark. 
 

5.2 Flöden innan exploatering 

I Tabell 2 redovisas flöden innan exploatering för Etapp 1 (53 ha) uppdelat på de två 

utloppsriktningarna. Idag har Etapp 1 ett flöde mot Mälaren–Skarven på 294 l/s och mot 

Gröna dalen på 376 l/s. Blå markering anger avrinning mot Mälaren-Skarven medan grön 

markering ger avrinning mot Gröna dalen/Tibbledammen/Mälaren-Görväln 

 

Befintligt dagvattenflöde från hela Rankhusområdet (327 ha) uppgår idag till 2 307 l/s vid 

ett 10 årsregn, se Tabell 3. Området består till största delen av skogsmark och är avdelat 

med en höjdrygg i nord/sydlig riktning. En del av området rinner mot Mälaren-Skarven 

och en del mot Gröna dalen.  
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Tabell 2. Flöden ut från Rankhusområdet, Etapp 1, innan exploatering. Blå markering visar 
avrinning mot Mälaren-Skarven och grön markering avrinning mot Mälaren-Görväln. 

       10-årsregn 

Etapp 1 
Yta 

Avr.  
Koeff Red. Yta Rinntid 

Regn  
int 

Q  
(dim) 

 Mot Mälaren-Skarven (ha)   (ha) (min) (l/s ha) (l/s) 

Naturmark 11,8 0,05 0,6 100 50 30 

Naturmark brant sluttande 2,1 0,1 0,2 10 227 47 

Sommarstugeområde inkl väg 4,8 0,2 1,0 10 227 217 

Summa 19  1,8   294 

Mot Gröna dalen       

Naturmark 24,4 0,05 1,2 100 50 61 

Naturmark brant sluttande 4,3 0,1 0,4 10 227 98 

Sommarstugeområde inkl väg 4,8 0,2 1,0 10 227 217 

Summa 34  2,6   376 

Summa hela Etapp 1 53  4,4   670 

 

 
Tabell 3. Flöden ut från hela Rankhusområdet innan exploatering. Blå markering visar avrinning 
mot Mälaren-Skarven och grön markering avrinning mot Mälaren-Görväln. 

    10-årsregn 

Hela Rankhusområdet 
Yta 

Avr.  
Koeff Red. Yta Rinntid 

Regn  
int 

Q  
(dim) 

 Mot Mälaren-Skarven (ha)   (ha) (min) (l/s ha) (l/s) 

Naturmark 146,7 0,05 7,3 100 50 367 

Naturmark brant sluttande 25,9 0,1 2,6 10 227 588 

Sommarstugeområde inkl väg 7,7 0,2 1,5 10 227 349 

Summa 180  11   1303 

Mot Gröna dalen       

Naturmark 120,9 0,05 6,0 100 50 302 

Naturmark brant sluttande 21,3 0,1 2,1 10 227 484 

Sommarstugeområde inkl väg 4,8 0,2 1,0 10 227 217 

Summa 147  9   1004 

Summa Hela området 327  20   2307 
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5.3 Flöden efter exploatering 

Efter exploatering av Rankhus, Etapp 1, kommer flerfamiljshus, radhus, vägar och parker 

utgöra markanvändningen. Även en del skogsmark kommer att bevaras. I Tabell 4 

redovisas markanvändning och flöden efter exploatering för Etapp 1. Blå markering anger 

avrinning mot Mälaren-Skarven medan grön markering anger avrinning mot Gröna 

dalen/Tibbledammen/Mälaren-Görväln Efter exploatering (inklusive klimatfaktor 1,25) 

beräknas ett flöde mot Mälaren–Skarven på 1 492 l/s och mot Gröna dalen på 3 141 l/s.  

 

Tabell 4. Flöden ut från Rankhusområdet, Etapp 1, efter exploatering. Blå markering visar avrinning 
mot Mälaren-Skarven och grön markering avrinning mot Mälaren-Görväln. 

       10-årsregn 

10-årsregn 
inkl 

klimatfaktor 
1,25 

Etapp 1 
Yta 

Avr.  
Koeff Red. Yta Rinntid 

Regn  
int 

Q  
(dim)   

Q  
(dim) 

 Mot Mälaren-Skarven (ha)   (ha) (min) (l/s ha) (l/s)   (l/s) 

Flerfamiljehus 4,8 0,4 0,4 10 227 438  548 
Park 2,7 0,18 0,2  227 110  137 
Radhus 4,0 0,25 0,25  227 230  287 
Kungsängsvägen 1,5 0,8 1,2  227 267  333 

Förskola 0,6 0,5 0,3  227 68  85 

Sparad naturmark brantsluttande 2,1 0,1 0,2   228 47   59 

Sparad naturmark 3,0 0,05 0,1  227 34  42 

Summa 19  5,3   1194   1492 

Mot Gröna dalen         
Flerfamiljehus 12,2 0,4 4,9 10 227 1104  1379 
Park 1,6 0,18 0,3  227 65  82 
Radhus 9,2 0,25 2,3  227 522  653 
Kungsängsvägen 0,5 0,8 0,4  227 94  118 
Esplanaden 1,0 0,8 0,8  227 189  236 

Stora Allén 2,2 0,8 1,7  227 396  495 

Förskola 0,6 0,5 0,3  227 72  91 
Sparad naturmark brantsluttande - 0,1 -   227 -   - 

Sparad naturmark 6,2 0,05 0,3  227 70  87 

Summa 34  11   2513   3141 

Totalt hela Etapp 1 53   16     3706   4633 
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5.4 Flödesjämförelse 

I Tabell 5 jämförs flöden före och efter exploateringen från hela Etapp 1.  

 

Tabell 5. Flödesskillnader innan och efter exploatering för Etapp 1. Blå markering visar avrinning 
mot Mälaren-Skarven och grön markering avrinning mot Mälaren-Görväln. 

 10 årsregn 

  
Q  

(dim) 
Etapp 1 (Mälaren-Skarven) (l/s) 

Före exploatering 294 

Efter exploatering 1 492 

Ökning till Mälaren-Skarven +1 198 

Etapp 1 (Gröna dalen – Görväln)  

Före exploatering 376 

Efter exploatering 3 141 

Ökning till Gröna dalen - Görväln +2 765 

Före exploatering 670 

Efter exploatering 4 633 

Skillnad hela Etapp 1 +3 963 

 

Vid ett 10 årsregn med en varaktighet på 10 minuter ökar flödet efter exploateringen mot 
Mälaren-Skarven med +1 198 l/s och till Gröna dalen med +2 765 l/s. Dessa flöden är 
beräknade utan fördröjande och renande dagvattenåtgärder.  
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6 Dagvattenparken 

I nordöstra hörnet av Etapp 1 ligger idag en befintlig lågpunkt i terrängen likt en våtmark 

med stående vatten. Området för våtmarken verkar efter platsbesök dock vara utdikat. 

Vid planläggning av området föreslås att våtmarken rustas upp och att en 

dagvattendamm anläggs för att rena och fördröja dagvatten, se Bild 10. Orangemarkering 

i bilden visar ytor förutom parken som kan avvattnas mot dammen.  

 

 

 

 
Bild 10. Illustration av vattenparken med befintliga träsket i västra hörnet. Orangemarkering visar 
hårdgjorda ytor med avrinning mot dammen. 

 

I tabell 6 redovisas flöden till våtmarken/lågpunkten innan och efter exploatering. Efter 

exploatering beräknas tillrinningen till dagvattendammen öka med 104 l/s vid ett 

dimensionerande 10 årsregn. Detta kommer att gå bra eftersom en dagvattenanläggning 

planeras som fördröjer och renar dagvattnet i lågpunktsområdet. Norrut har lågpunkten 

idag en befintlig avrinningsväg mot Gröna dalen. Utloppsflödet förutsätts ligga kvar på 

samma nivå som före exploatering. Vid exploatering är det viktigt att detta utlopp stäms 

Utlopp från damm via 

trumma mot befintlig 

lågpunktslinje. 
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av med bebyggelsen i strukturplanen så att området fortsatt har ett utlopp inklusive ett 

nödutlopp vid kraftiga regn (ex 100-årsregnet).  

Naturmarken öster och väster om vattenparken (stora parken) avrinner direkt till 

utsläppsdiket via anlagda lågpunktslinjer på sidan om radhusen (väster) och vägen 

(öster).  

 

Tabell 6. Avrinning till våtmarksområdet/dammen innan och efter exploatering av våtmarkens 
avrinningsområde. 

Avrinningsområde till  
dammen       10-årsregn 

10-årsregn inkl 
klimatfaktor 

1,25 

 
Yta 

Avr.  
Koeff Red. Yta Rinntid 

Regn  
int 

Q  
(dim)  

Q  
(dim) 

 Före Exploatering (ha)  (ha) (min) (l/s ha) (l/s)  (l/s) 

Naturmark 11,6 0,05 0,58 70 65 38  47 
Naturmark brant 
sluttande 

0 0,1 0 10 227 0  0 

Sommarstugeområde inkl 
väg 

0,2 0,2 0,04 42 91 4  5 

Summa 11,8  0,62   41  52 

Efter Exploatering         

Park/dammområde 1,7 0,18 0,3 30 111 34  42 
Radhus -  0,4 0,25 0,1 10 227 21  27 

Skola - 0,8 0,4 0,3 10 227 69  86 

Summa 2,8  0,7   124  155 

Jämförelse   +0,1   +83  +104 

 

7 Föroreningsberäkningar 

Föroreningsmängder-, och halter i dagvattnet har beräknats utifrån schablonhalter i 

modellverktyget StormTac. Modellverktyget StormTac simulerar, dimensionerar och 

analyserar bl.a. flöden, fördröjning samt rening av dagvatten. De 

beräkningsförutsättningar som programmet kräver är områdets markyta samt storleken 

på de olika delavrinningsområdena.  

 

7.1 Beräkningsförutsättningar och antaganden 

Beräkningar har gjorts enligt följande förutsättningar: 

- Föroreningsmängder och halter har beräknats utifrån schablonvärden i 

modellverktyget StormTac (v.2017.1.2).  

- För beräkning av mängder har nederbörd 640 mm/år använts. 

- För rening av dagvatten har beräkningarna utförs med reningsanläggningar i 

serie (LOD kvartersmark –> skelettjord i gatan -> Lågstråk/svackdike) 

- Markanvändning är vald utifrån flerbostadsområde (inkl lokalgata), radhusområde 

(inkl lokalgata), parkmark samt vägar. 

- För vägar har trafikrörelser för ett medeldygn baserat på hela året (ÅDT) valts för 

Esplananden på 2500 ÅDT, för Rankhusvägen på 5000 ÅDT och för Stora allén 

på 2500 ÅDT. 
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I tabell 7 redovisas föroreningskoncentrationerna (halter/liter) och mängder (kg/år) i 

dagvattnet före och efter utbyggnad av Etapp 1 mot Mälaren-Skarven utan någon 

reningsåtgärd. Då recipient Skarven inte har några egna riktvärden att förhålla sig mot 

har halterna jämförts med riktvärde 1M1. Där 1 står för ett delområde med direktutsläpp 

till recipienten och M står för mindre recipient. 

 

Tabell 7. Föroreningsberäkningar innan och efter exploatering (utan åtgärder) för Etapp 1 mot 
Mälaren-Skarven).  

  Rikt-värde Koncentration, före rening  Mängder före rening,(kg/år) 

Ämne Enhet 1M Före utbyggnad Efter utbyggnad Före utbyggnad Efter utbyggnad 

P µg/l 160 120 160 1,9 4,2 

N mg/l 2 2,1 1,6 36 44 

Pb µg/l 8 2,8 7,3 0,048 0,2 

Cu µg/l 18 10 20 0,17 0,55 

Zn µg/l 75 40 65 0,66 1,8 

Cd µg/l 0,4 0,22 0,33 0,0037 0,0089 

Cr µg/l 10 0,96 6,1 0,016 0,16 

Ni µg/l 15 2,6 5 0,044 0,14 

Hg µg/l 0,03 0,0084 0,036 0,00014 0,0098 

SS mg/l 40 25 49 430 1300 

Olja mg/l 0,4 0,069 0,47 1,2 13 

 

För fosfor, koppar, kvicksilver, partiklar och olja är den beräknade halten över riktvärdet 

1M (direktutsläpp till recipient). Samtliga mängder ut från området ökar efter exploatering.  

 

I tabell 8 redovisas föroreningskoncentrationerna (halter/liter) och mängder (kg/år) i 

dagvattnet före och efter utbyggnad av Etapp 1 mot Gröna dalen utan någon 

reningsåtgärd. Då Gröna dalen/Mälaren-Görväln inte har några egna krav på 

gränsvärden har föroreningshalter jämförs med riktvärde 2M2. Där 2 står för ett 

delområde som inte har ett direktutsläpp till recipienten och M står för mindre recipient.  

 

  

                                                      
1 Riktvärdet 1M (direkutsläpp till recipient) är ett förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, 

Regionala dagvattennätverket i Stockholms län, februari 2009. 
2 Riktvärdet 2M (ej direktutsläpp) är ett förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, Regionala 

dagvattennätverket i Stockholms län, februari 2009. 
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Tabell 8. Föroreningsberäkningar innan och efter exploatering (utan åtgärder) för Etapp 1 mot 
Gröna dalen (Mälaren-Görväln).  

  Rikt-värde Koncentration, före rening  Mängder före rening,(kg/år) 

Ämne Enhet 2M Före utbyggnad Efter utbyggnad Före utbyggnad Efter utbyggnad 

P µg/l 175 51 190 3,3 23 

N mg/l 2,5 1 1,5 67 190 

Pb µg/l 10 2,4 8,7 0,15 1,1 

Cu µg/l 30 5,9 21 0,38 2,6 

Zn µg/l 90 18 66 1,2 8,1 

Cd µg/l 0,5 0,011 0,41 0,0073 0,05 

Cr µg/l 15 0,54 7,3 0,035 0,9 

Ni µg/l 30 1 5,9 0,066 0,73 

Hg µg/l 0,07 0,005 0,028 0,00033 0,0034 

SS mg/l 60 14 49 930 6100 

Olja mg/l 0,7 0,071 0,49 4,6 60 

 

Samtliga mängder ut från området ökar efter exploatering. Enbart fosfor beräknas 

överskrida över riktvärdet för 2M redovisad med röd färg i tabellen. Samtliga mängder ut 

från området ökar efter exploatering. 

8 Förslag på åtgärder 

8.1 Allmänt 

Med hänsyn till att det dimensionerade flödet från planområdet, som beräknas öka med 

1198 l/s till Mälaren Skarven respektive 2 765 l/s till Gröna dalen (se avsnitt 5.3), ska 

vattnet ut från området fördröjas och utjämnas. Föroreningsberäkningar (se avsnitt 7) 

visar att belastningen till recipienten ökar efter exploateringen av området och 

reningsåtgärder skall därför vidtas. 

För att uppfylla fördröjnings- och reningskrav behöver dagvattnet fördröjas och renas 

innan utsläpp till recipient.  

Höjdsättningen av ett planområde syftar till att både säkerställa bebyggelsen mot 

översvämningar och att ur miljösynpunkt minimera massförflyttningar från eller till 

området. Vid höjdsättning av gator och fastigheter är det viktigt att gatorna läggs lägre än 

fastighetsmarken så att dagvattnet kan avledas på ytan vid extrema regn. 

För att säkerställa att allt dagvatten genomgår en kvalitetshöjande åtgärd innan utsläpp 

på dagvattennätet skall LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) tillämpas i området. 

Förslagsvis dimensioneras renande dagvattenanläggningar för att ta om hand de första 

17 mm i varje regn från hårdgjord yta. Enligt Svenskt Vatten P110 motsvarar detta ca 88 

% av årsvolymen regn. Anläggningarna bör ha en tömningstid vid fullvolym på 12 h, för 

att uppnå god reningseffekt.  
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8.2 Principer för dagvattenhantering 

I Bild 11 redovisas rinnriktning för dagvatten vid ett 100-årsregn, de så kallade sekundära 

avrinningsvägarna. För mer detaljerad bild nedan se Bilaga 2. Vid kraftig nederbörd 

kommer det bildas en översvämning i GC tunneln under E18. Nivån i tunneln är enligt 

grundkartan +29,9 och tröskelnivån in i befintligt bostadsområde är +31,7 medan 

marknivåerna på Rankhussidan ligger på +34. Vid detaljprojektering föreslås detta 

område utredas vidare. 

 

 
Bild 11. Rinnriktning för dagvatten vid ett 100-årsregn, de så kallade sekundära avrinningsvägarna. 
Från situationsplan daterad 2017-05-31. 

 

Princip med gemensam dagvattenhantering i lågstråk 

En gemensam dagvattenhantering i lågstråk och skelettjordar mellan kvarter/gata och 

allmän platsmark ger en hållbar systemlösning anpassad till platsens egenskaper och 

förutsättningar. I Bild 12 visas sektionen mellan E18 och kvartersmark (Sektion A-a) där 

området närmast bullervallen fungerar som avledande dagvattenstråk med fördröjning 

och infiltration av dagvatten från både allmän platsmark och kvarter.  

Lågpunkt i GC tunnel under E18 
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Bild 12. Sektion på förslag på dagvattenhantering mot E18/bullervallen.  

 

Princip med gemensam dagvattenhantering skelettjord 

Alla lokalgator och genomfartsgator inom Etapp 1 planeras utformas med 

makadammagasin (trädrad med skelettjord) på båda sidor om körbanan. Till trädraden 

leds halva takytan (sadeltak ut mot gatan) från omkringliggande kvarter samt körbanans 

dagvatten. Se Bild 13 för princip med rinnpilar. Principkvarteret är hämtat  från centrala 

kvarteren med flerbostadshus mot Stora Allén.  

 

 
Bild 13. Rinnförslag för dagvatten från kvartersmark och körbana mot skelettjord längs med 
vägarna 

 

Princip med avskärande diken mot naturmark 

På de ställen där sparad naturmark sluttar in mot kvartersmarken föreslås en 

lågpunktslinje/avskärande dike i syfte att säkerställa att naturvatten inte rinner in på 

kvartersmarken, se Bild 14. Lågpunktslinjen kan utgöras till exempel som krossdike, dvs 

makadamfyllda diken.  

Bullervall 
Allmän 

platsmark 

kvartersmark 
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Bild 14. Principritning på avskärande dike mellan naturmark och kvartersmark. 

 

Princip med gröna stråk och parker 

För de bostadsområden och skolområden som angränsar mot gröna stråk och parker 

föreslås dagvatten ledas ytligt mot dessa grönområden, gröna pilar i Bild 15. I parkerna 

görs dagvatten synligt med terrasserade anläggningar med fria vattenytor då det regnar 

som sedan töms på vatten efter att regnet upphört. Parkerna och gröna gatan utformas 

på en lägre nivå än bostadsbebyggelsen och med en lågpunkt som tillåts svämma över 

vid extrem nederbörd. Här får dagvatten renas och fördröjas innan det leds vidare mot 

recipient (blå pilar).  

 

 
Bild 15. Vi över parkområden med förslag på ytlig tillrinning till parkernas dagvattenhantering.  

 

  

Naturmark 

Avskärande dike 

Kvartersmark 

Gröna gatan 

Dagvattendamm 

Terrasserade 

dagvattendammar 

Vidare mot 

Mälaren-Skarven 

i senare etapp 
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Gröngata  

Mitt i området planeras en grönare gata med större möjligheter till dagvattenhantering i 

form av nedsänkta regnträdgårdar i gatumiljön. Nedsänkta regnträdgårdar möjliggör ytlig 

tillrinning vilket förbättrar reningen av dagvatten. I Bild 16 redovisas en princip på Gröna 

gatan.  

 

 
Bild 16. Princip på grön struktur i Gröna gatan.  

 

8.3 Kvartersmark 

Dagvatten från kvartersmark ska passera kvalitetshöjande lokal anläggning för dagvatten 

innan utsläpp till det kommunala dagvattennätet. Förslag på kvalitetshöjande 

anläggningar kan vara regnträdgårdar, fördröjningsmagasin av makadam eller 

svackdiken. Det kan även vara att leda in dagvatten i planteringar och grönytor.  

Takvatten 

Takvatten klassas som mindre förorenat och antas kunna fördröjas inom respektive 

fastighet tex genom stuprör med utkastare mot stenkista, se Bild 17. Stenkistan förses 

med bräddavlopp som kopplas till dagvattennätet. Som alternativ kan takvatten ledas ut 

till regnträdgård eller ut mot parkmark/plantering där det anses lämpligt. Vid extrem 

nederbörd bräddas kvartersvattnet ut på gatan. Därför måste kvartersmarken projekteras 

så att den ligger högre än omgivande gatu- och parkmark. För att hindra yt- eller 

dagvatten att rinna in mot byggnad måste marken ges en ordentlig lutning ut från 

byggnaden. Om byggnaden ligger i sluttning är det viktigt att marken även på 

byggnadens uppströmssida ges en lokal lutning ut från byggnaden.  

 
Bild 17. Princip på stuprör med utkastare och ränndalsplattor mot stenkista (tv) samt mot 
regnträdgård (th). 
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Regnträdgårdar består av växter som tål både torka och höga vattennivåer. Regnvatten 

kan tillfälligt magasineras och fördröjas innan vidare transport till dagvattennätet. De ger 

även en ökad avdunstning och rening av dagvatten. Regnträdgårdar kan tex anläggas i 

direkt anslutning till byggnader. Uppsamlat regnvatten från takytor leds till regnträdgårdar 

via stuprör, se Bild 17. Förutom fördröjning och rening av dagvattnet har regnträdgårdar 

estetiska värden som kan skapa trivsel.  

Taken kan förses med gröna tak vilket enligt Svenskt Vattens P105 (Tabell 9.1) kan 

minska årsavrinningen från tak med upp till 75 %. 

Gröna gårdar 

Med gröna gårdar reduceras utgående dagvattenflöde. I de fall gröna gårdar på bjälklag 

(garagetak) byggs erfordrar tätskikt och dräneringslager för att hålla fukt borta från 

konstruktionen. Det är också viktigt att uppbyggnaden av innergården på bjälklag består 

av ett vattenhållande jordlager (ca 8 dm djup på växtbäddar föreslås) där regnvatten kan 

infiltrera innan de leds bort via dräneringslagret.  

 

En kombination av regnträdgårdar och infiltration i plantering på innergården är en bra 

lösning. 

 

Förslag på fördröjningskrav: 

Med en dagvattenhantering dimensionerad för 17 mm regn erhålls ett krav om 

magasinsvolym på 17 l/m2 kvartersmark. 

 

För ett typkvarter på 3400 m2 behövs en magasinsvolym på 58 m3. Ett räkneexempel på 

vilka magasinsvolymer för regnbäddar och för gröna innegårdar på bjälklag som erfordras 

för ett kvarter redovisas i Bilaga 3. 

 

I Bild 18 och Bild 19 visas förslag och principer på flödesriktningar för flerbostadskvarter 

respektive radhuskvarter. 

 

 
Bild 18. Kvarters- och gatuvatten får en gemensam hantering i skelettjordar på gatumark och i 
parkstråket på allmän platsmark.  

Grön hantering av 

dagvatten på 

innergården 

17mm 
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Bild 19. Princip för riktning på dagvattenhantering från radhustomterna. 

 

8.4 Gatumark 

Vägvatten: 

För att erhålla rening av vägdagvatten föreslås avvattning via brunnar ner till skelettjord 

under trädplantering, se bild 20. Alternativt makadammagasin under grönremsa om den 

utformas med gräsyta eller buskar, se Bild 21. Skelettjord och makadammagasin har i 

princip samma reningseffekt på vägdagvattnet.  

 

 
Bild 20. Princip på vägdagvatten till skelettjord under trädplantering 

 

Istället för brunnar kan släpp i gatans kantsten anordnas som leder in vägdagvatten till 

skelettjorden. Nackdelen med släpp i kantsten är att det kan vara svårt att leda över 

vägdagvatten till skelettjorden på andra sidan då vägen är bomberad. Ett ytterligare 

alternativ då vägen är bomberad är att utforma försänkningar i gatan (ett omvänt 

farthinder) som möjliggör vattnet att ledas över till den sida som har trädplanteringar. 

I skelettjorden under trädplanteringen fördelas dagvattnet jämnt över magasinet med 

hjälp av en dräneringsledning med slits i underkant. I botten av magasinet placeras en 

uppsamlande dräneringsledning med slits i överkant. Magasinet under vägbanan både 

Skelettjord 

Ca 3m 
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renar och fördröjer dagvatten innan det leds till dagvattennätet och recipient. Sitter 

dagvattenbrunnen på ”fel” sida av gatan leds vatten via ledning under gatan till brunnen i 

skelettjorden/makadammagasinet där dagvattnet däms upp och fördelas ut i den övre 

dräneringsledningen. 

 

 
Bild 21. Princip på vägdagvatten till makadammagasin under plantering/grönstråk 

 

Förslag på fördröjningskrav 

Vid antagande om att 75 % (korsningar borträknat) av väglängden är tillgänglig för 

anläggning av skelettjordar samt att skelettjord anläggs längs båda körbaneriktningarna 

på alla gator inom Etapp 1 redovisas möjliga magasinsvolymer i Tabell 9. Skelettjorden 

beräknas ha en tomrumsvolym på 30 %.  

 
Tabell 9. Möjliga magasinsvolymer i trädradernas skelettjordar. 

 

Längd 

Trädrad i 
båda 

riktningarna 
Tvärsnitts-

area 

Magasins-
volym en sida 

av vägen 

Total magasins-
volym (båda sidor 

av vägen) 

 Mot Mälaren-Skarven (m) (-) (m2) (m3) (m3) 

Kungsängsvägen 700 Ja 1,2 189 378 

Esplanaden 330 ja 1,2 89 178 

Summa  1 030   278 556 

Mot Gröna dalen      

Kungsängsvägen 330 Ja 1,2 89 178 

Esplanaden 540 Ja 1,2 146 292 

Stora Allén 850 ja 1,2 230 459 

Summa 1 720   464 929 
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9 Reningseffekt med föreslagen dagvattenhantering 

Reningseffekten för dagvattenhanteringen i Rankhusområdet, Etapp 1, har beräknats 

enligt reningsanläggningar i serie. Exempelvis genom LOD (17 mm) på kvartersmark 

vilket leds till skelettjordar och till sist efterpolering i svackdike/vattenpark innan utsläpp 

mot recipient.  

I Tabell 10 redovisas föroreningshalter och mängder efter rening i dagvattenanläggning i 

serie. Samtliga halter är efter rening av dagvatten under riktvärdet 1M (direktutsläpp till 

recipient).  Samtliga mängder minskar efter rening med undantag av en mindre ökning av 

ämnena krom, kvicksilver och olja. 

 

Tabell 10. Föroreningsberäkningar innan och efter exploatering (med åtgärder) för Etapp 1 mot 
Mälaren-Skarven.  

  Rikt-värde Koncentration, halter  Mängder, (kg/år) 

Ämne Enhet 1M 
Före 

exploatering 

Efter renande 

anläggning,  

utsläpp till 

recipient 

Före exploatering 

Efter renande 

anläggning,  

utsläpp till recipient 

Differens mot 

innan 

exploatering 

P µg/l 160 120 67 1,9 1,7 -0,2 

N mg/l 2 2,1 0,86 36 22 -14 

Pb µg/l 8 2,8 0,36 0,048 0,0094 -0,039 

Cu µg/l 18 10 2,4 0,17 0,063 -0,11 

Zn µg/l 75 40 5,3 0,66 0,14 -0,52 

Cd µg/l 0,4 0,22 0,023 0,0037 0,00058 -0,003 

Cr µg/l 10 0,96 1,2 0,016 0,032 0,016 

Ni µg/l 15 2,6 0,62 0,044 0,016 -0,028 

Hg µg/l 0,03 0,0084 0,016 0,00014 0,0041 0,004 

SS mg/l 40 25 3,9 430 101 -329 

Olja mg/l 0,4 0,069 0,09 1,2 2,3 1,1 
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I Tabell 11 redovisas föroreningshalter och mängder efter rening i dagvattenanläggning i 

serie mot Gröna dalen. Samtliga halter är efter rening av dagvatten under riktvärdet 2M 

(direktutsläpp till recipient). Mängderna av fosfor, kväve, krom, kvicksilver och olja ökar.  

Dagvattnet leds vidare från Gröna dalen ner till Tibbledammen där ytterligare rening sker. 

Detta reningssteg är inte medtaget i beräkningarna. 

 
Tabell 11. Föroreningsberäkningar innan och efter exploatering (utan åtgärder) för Etapp 1 mot 
Mälaren-Görväln. Samtliga halter är efter rening av dagvatten under riktvärdet 2M (ej direktutsläpp 
till recipient).  

  Rikt-värde Koncentration, halter  Mängder, (kg/år) 

Ämne Enhet 2M 
Före 

exploatering 

Efter renande 

anläggning,  

utsläpp till 

recipient 

Före exploatering 

Efter renande 

anläggning,  

utsläpp till recipient 

Differens mot 

innan 

exploatering 

P µg/l 175 51 55 3,3 5,8 2,5 

N mg/l 2,5 1 0,77 67 82 15 

Pb µg/l 10 2,4 0,25 0,15 0,027 -0,123 

Cu µg/l 30 5,9 1,8 0,38 0,19 -0,19 

Zn µg/l 90 18 3,5 1,2 0,37 -0,83 

Cd µg/l 0,5 0,011 0,017 0,0073 0,0017 -0,0056 

Cr µg/l 15 0,54 0,94 0,035 0,1 0,065 

Ni µg/l 30 1 0,52 0,066 0,055 -0,011 

Hg µg/l 0,07 0,005 0,015 0,00033 0,0016 0,00127 

SS mg/l 60 14 2,7 930 289 -641 

Olja mg/l 0,7 0,071 0,065 4,6 6,8 2,2 

 

10 Flödeseffekt med föreslagen dagvattenhantering 

Nedan redovisas flöden före och efter exploatering och efter fördröjningsåtgärd för den 

delen av området som leder mot Gröna dalen. Eftersom dagvattenledningarna nedströms 

Rankhusområdet och nedströms Gröna dalen är överbelastade så är det av stor vikt att 

dessa flöden inte ökar efter exploatering. 

I utförda beräkningar har ett magasinsbehov räknats fram för ”Grönadalendelen” av etapp 

1 och det behöver vara minst 2 750 m3 för att flödet inte ska öka efter exploatering. I den 

presenterade blå-gröna stadsdelen etapp 1 Rankhus föreslås fördröjnings- och 

reningsåtgärder i flera steg. Den tillgängliga fördröjningsvolymen på kvartersmark, 

skelettjordar, svackdiken, parker och dammar är beräknad till 5 369 m3. Med dessa 

förutsättningar kommer inte utflödet från området mot Gröna dalen att öka. 

Ett exakt flöde har inte beräknats men en jämförelse av kapacitet för föreslagna åtgärder 

och magasinsbehov för Gröna dalen visar att man med god marginal klarar att fördröja 

dagvattnet. 
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Tabell 12. Flöde före och efter exploatering efter fördröjningsåtgärd  

 10 årsregn Magasinsvolym 

  Q (dim)  
Etapp 1 (Gröna dalen) (l/s) (m3) 

Före exploatering 451  
Efter exploatering 4 024  

Magasinbehov (utflöde som innan exploatering)  2 750 

Kvartersmark (flerfamilj/radhus)  1 090+100=1190 
Skelettjordar  929 
Svackdike/park/damm  Ca 3250 

Uppnådd magasinsvolym inom Etapp 1 (Gröna dalen)  5 369 
Flöde efter exploatering med  
föreslagen dagvattenhantering 

451*  

*)Eller mindre till följd av infiltration/perkolation i uppfyllnadsmassor.  

Med föreslagen dagvattenhantering i området som leder mot Mälaren – Skarven kommer 

dagvattenflödet inte heller att öka.  

11 Slutsats 

Med föreslagen dagvattenhantering erhålls magasinsvolymer med god marginal för 

dagvattenfördröjning och rening så att dimensionerande flöde ut från Rankhus Etapp 1 

inte ökar efter exploatering. 

Föroreningshalterna hamnar under riktvärdeshalterna för dagvatten och 

föroreningsmängderna ut från Rankhus Etapp 1 anses inte försvåra för recipienten att 

uppnå MKN.   

12 Förslag på fortsatta utredningar 

Marken vid våtmarksområdet behöver mätas in för att erhålla kunskap om 

våtmarksområdets storlek samt utloppsnivåer. 

Installerade grundvattenrör visar att grundvattnets trycknivå ligger förhållandevis nära 

markytan. Fler grundvattenrör behöver sättas för att kontrollera grundvattennivåer i de 

gröna stråken för parker och dagvattendammar. 
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Beräkningsexempel på dagvattenhantering för en bostadsgård  

Nedan redovisas ett beräkningsexempel för en bostadsgård med en yta på 3 400 m2. Bostadsgården 

har en takyta på 1700 m2 och en innergård på 1700 m2 som ligger på bjälklag över till exempel ett 

garage. 

 

Tabell. Exempel på magasinsbehov för en bostadsgård.  

 

Area 
Magasinsbehov  

17 mm 

Magasin i 500 mm 
jorddjup, 50 % 

grönyta 

Regnbädd 
 5 % av ytan 

 
m2 m3 m3 m2 

Kvarter 3400 58  170 

Tak 1700 29  85 

Innergård 1700 29 43 85 

 

För en bostadsgård på 3 400 m2 krävs en effektiv magasinsvolym på 58 m3 

(17mm*3400m2/1000=58m3) för hela kvarteret.  

 

Antaget att bostäderna förses med sadeltak så leds halva takytan mot innergården och halva takytan 

mot gatumarken. I det exemplet blir magasinbehovet på innergården 43 m3 (29/2+29=43) och 

magasinsbehovet på förgårdsmark mot gatan blir 15 m3 (29/2=14,5 =15) 

 

 

Antaget en jorduppbyggnad på bjälklaget om 500 mm med en vattenhållande förmåga på 10 % samt 

att halva innergården är grön fås en vattenhållandevolym (magasinsvolym) på 43 m3 

(1700/2*0,1*0,5=43). Tillåts dagvatten infiltrera i bjälklagsjorden räcker det till för att fördröja 

innergårdens magasinsbehov på 43 m3.  

 

För att omhänderta de resterande 15 m3 som leds mot gatan föreslås regnträdgård på förgårdmark 

alternativt att takvattnet kan ledas in gatans skelettjordar. Platsåtgången för regnträdgårdar kan antas 

uppgå till 2-10 % av den avvattnade ytan. Vilket i detta fall blir 17-85 m2  (2-10%) av förgårdsmarken 

(0,10*(1700/2)=85). Djupet på regnbädden anpassas så att 15 m3 dagvatten kan fördröjas.  

 


