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Sammanfattning 
I dialog med Telge Nät har det framkommit området Rännilslunden i Östertälje kunde fungera som en 
fallstudie för denna utredning eftersom det finns behov av att utveckla dagvattenhanteringen med fokus 
på förbättring av dagvattenkvalitet. Detta arbete har utförts med syftet att utreda föroreningsstatus och 
flödesbelastning för området och utarbeta ett ekonomiskt rimligt och hållbart åtgärdsförslag till 
förbättring av befintlig dagvattenkvalitet för att uppnå god kemisk och ekologisk status. 
Beräkning av fördröjningsmagasin och flödesbelastning baseras på Svenskt vattens publikationer 
(P110, P90, P104 och P105). Föroreningsbelastning, reningseffekt och utformning av föreslagen 
reningsanläggning utfördes med hjälp av den Excelbaserade dagvatten- och recipientmodellering 
webprogrammet StormTac version 20.2.2.  
 
Resultatet av beräkningen visade att utredningsområdets tillkortakommanden beträffande kapacitet inte 
var det största problemet. Ett fördröjningsmagasin med volymen 509 m3 räcker till för att lösa 
kapacitetsproblemen, men för att förbättra dagvattenkvaliteten behövs längre uppehållstider, vilket 
resulterar i ett betydligt större magasin (1800 m3). Modelleringen gjord i StormTac visade att befintligt 
dagvattensystem överskrider föreslagna riktvärden för Igelstaviken. Med avseende att förbättra 
renheten på dagvattnet från området har tre åtgärdsförslag tagits fram, vilket kompletterats med en 
kostnadsberäkning. Föroreningsreduktion och utformning av anläggningen samt reningseffekten 
modellerades i StormTac. Åtgärdsförslagen inkluderar anläggning av en damm med omhändertagande 
av 20,15 och 10 millimeter nederbörd med en rening av vatten på 90%, 86% respektive 76%. Dessa 
åtgärdsförslag uppnådde målen för rening enligt rådande miljökvalitetsnorm och Södertälje kommuns 
VA-policy. Åtgärdsförslagen skilde sig marginellt gällande reducering av föroreningshalter och 
kostnadseffektivitet. 
 
En nedströmslösning i form av en fördröjning/reningsdamm dimensionerad för att kunna hantera 20 
millimeter nederbörd kan vara optimal för Rännilslunden om den utformas med en reglervolym för 
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och kostnadseffektivitet, men också ur en estetisk synvinkel. En fördröjnings-/reningsdamm reducerar 
effektivt flödet, föroreningshalter samt föroreningsmängder, vilket gör att miljökvalitetsnormerna uppfylls 
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1.Inledning  

1.1 Bakgrund 

Definitionen av dagvatten är ”Den del av vattnet från nederbörd (regn, snö eller smältvatten)  

eller spolvatten som avrinner öppet på hårdgjorda ytor, på öppen mark eller i diken eller  

uppsamlas och transporteras i en separat dagvattenledning eller i en kombinerad ledning 

tillsammans med spillvatten. Transporten sker till vatten- eller markrecipienter eller till 

avloppsreningsverk ” (Larm, 2000a). En ökad urbanisering med fler hårdgjorda ytor leder till att en 

större andel dagvatten infiltreras längre bort eller rinner förorenat ut i en recipient. Generellt är 

föroreningshalterna större i början av ett regn jämfört med senare i samma nederbördstillfälle eller 

efter en period av ett längre uppehåll (Urbonas & Stahre, 1993).  

 

Definitionen av en huvudman i VA-sammanhang är den som äger en allmän vatten- och 

avloppsanläggning. Huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Södertälje kommun är Telge 

Nät AB. Telge Nät har karterat tekniska avrinningsområden avseende dagvattenavrinning i hela 

Södertälje kommun. Rännilslunden ligger i det tekniska avrinningsområdet nummer 25. I dialog med 

Telge nät har det framkommit att ett område i Rännilslunden, Östertälje kan fungera som en 

fallstudie för denna utredning eftersom det finns behov av att utveckla dagvattenhanteringen med 

fokus på förbättring av dagvattnets renhet. Området idag består av nästan till hälften hårdgjorda ytor 

och dagvattnet rinner sedermera ned till recipienten Igelstaviken. I framtiden kommer detta område 

påverkas av exploateringar uppströms, men även mindre exploatering inom området är planerat. 

Telge Nät vill ha kreativa, funktionella förslag på metoder för att ta hand om, rena och/eller fördröja 

dagvattnet från Östertälje samt Moraberg. Även framtida, förväntade klimatförändringar ska tas i 

beaktande (Södertälje kommun, 2017). Planerad dagvattenhantering ska bidra till att förbättra 

dagvattnets kvalitet för att uppnå god vattenstatus. 

1.2 Syfte  

Syftet med detta arbete är att utreda föroreningssituationen och flödesbelastningen från Rännilslunden 

och utarbeta ett ekonomiskt rimligt och hållbart åtgärdsförslag för att förbättra dagvattnets kvalitet så 

att det uppnår god kemisk och ekologisk status. 

Följande frågeställningar har legat till grund för arbetet: 

➢ Hur stor är flödesbelastningen i utredningsområdet? 

➢ Hur stor är föroreningsbelastningen från dagvattnet på utredningsområdet? 

➢ Hur mycket skiljer det sig mellan befintlig dagvattenhantering och planerad 

dagvattenhantering? 

➢ Vilken eller vilka åtgärdskrav är rimliga på utredningsområdet?   

➢ Vilken eller vilka åtgärder är mest lämpligt att implementera för att förbättra dagvattenkvalitet 

utifrån ett kostnads- och reningsperspektiv?   

➢ Hur kan dagvattenanläggningen utformas och dimensioneras?  
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1.3 Avgränsningar 

Studien omfattar endast nuvarande situation och har inte tagit hänsyn till framtida planerad 

exploatering då någon färdig sådan inte finns att tillgå. En del av tekniskt avrinningsområde nummer 25 

har medräknat i arbetet. Anledning är att det totala tekniska avrinningsområdet nummer 25 är för stort 

vilket ger för stor osäkerhet sett till varaktigheten av denna kurs och att tidigare data inte finns att tillgå. 

2. Övergripande dagvattenhantering i Södertälje  
2.1 VA-policy och VA-plan i Södertälje 

För att få igång arbetet med hur dagvattnet ska hanteras inom kommunen är framtagande av en 

dagvattenstrategi ett utmärkt instrument. Södertälje kommun har tagit fram en allmän VA-plan för att 

underlätta det kontinuerliga arbetet med dagvatten. VA-planen är en beskrivning av vilka de vanligast 

förekommande vattenrelaterade miljöproblemen är och hur en bättre vattenkvalitet kan ska kunna 

uppnås. Södertälje kommun har med VA-planen som bas utvecklat en handlingsplan och separat 

dagvattenpolicy där syftet är att utveckla strategier för hur dagvatten ska hanteras på ett miljömässigt 

och kostnadseffektivt sätt.  

Södertäljes VA-policy är uppdelad i sju kategorier där en är dagvattenhantering och klimatanpassning, 

den inkluderar följande principer (Södertälje kommun, 2017):  

”1) En klimatanpassad och hållbar dagvattenhantering ska eftersträvas vid planering för ny och 

befintlig bebyggelse.  

2) Vid VA-planering ska hänsyn tas till ökad regnintensitet och högre grund- och ytvattennivåer till 

följd av ett förändrat klimat.  

3) Dagvattenhanteringen ska bidra till att förbättra yt- och grundvattenrecipienternas kvalitet, för att 

miljökvalitetsnormer för vatten och god vattenstatus ska kunna uppnås. 

4) Dagvatten ska i första hand hanteras utifrån naturliga avrinningsområden och de ekosystemtjänster 

som finns på platsen. 

5) Föroreningar i dagvattnet ska begränsas vid källan.  I första hand med tröga1 system. 

6) VA-huvudmannen ansvarar för byggnation och finansiering av dagvattenanläggningar i enlighet 

med Svenskt vattens riktlinjer. 

7) Fördröj och omhänderta dagvatten lokalt på kvartersmark och allmän mark så långt som möjligt 

innan det går vidare till samlad avledning från platsen”. 

 

2.2 Föroreningar i dagvatten 

Nedan redovisas en övergripande beskrivning av vanligt förekommande föroreningsämnen från 

dagvatten. 

Tungmetaller: Koppar (Cu), bly (Pb) och zink (Zn) är vanliga tungmetaller i dagvattnet men andra 

tungmetaller exempelvis kvicksilver (Hg), kadmium (Cd), krom (Cr) och nickel (Ni) kan också 

förekomma i dagvattnet (Larm, 2000b; Jacobson m.fl., 2006). 
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Näringsämnen: Svenska vatten innehåller till störst del fosfor på grund av övergödningen. En viss del 

kväve kan också förekomma som en följd av den ökade urbaniseringen. Utsläppen kommer från 

exempelvis avloppsreningsverk och dagvattenledningar (Malmqvist,1983). 

Suspenderat material: ”Suspenderat material är partiklar som transporteras i suspenderad fas och 

benämns ofta som TSS (Total suspenderad substans). Suspenderad fas innebär att partiklarna 

transporteras i vattenfasen, men sedimenterar med tiden då vattnet står mer eller mindre stilla” 

(Naturvårdsverket, 2017). 

Organiska föreningar: Exempel av organiska föreningar i dagvattnet är bensener, polyaromatiska 

kolväten (PAH: er), olja, ftalater och icke-aromatiska kolväten med mera (Larm, 2000b; Jacobson m.fl., 

2006; Blecken 2016). 

2.3 Riktvärden för dagvatten 

Riktvärdesgruppen i Stockholm har tagit fram ett förslag till riktvärden för dagvatten (tabell 1). 

Överskrids riktvärdena indikerar det att reningsåtgärder bör sättas in (Riktvärdesgruppen, 2009).     

Nivå 1 i tabell 1 visar VA-huvudmannens utsläpp direkt till recipient. Nivå 2 i tabell 1 vara i kraft för 

delavrinningsområden uppströms i recipient. 

I tabell 1 VU innebär för enskilda verksamhetsutövare med utsläpp till förbindelsepunkt 

(Riktvärdesgruppen, 2009). Arbetets föroreningsberäkning har utförts med hjälp av 

dagvattenmodelleringsprogrammet StormTac.  StormTacs databas har andra riktvärden och riktvärden 

för StormTac databasen grundade sig på riktvärden föreslagna av riktvärdesgruppen.  

 Tabell 1. Föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp givna i årsmedelhalt (Riktvärdesgruppen, 2009). 

Ämne Enhet Mindre sjöar, vattendrag 

och havsvikar 

Större sjöar och hav Verksamhetsutövare 

 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 1 Nivå 2 VU 

Fosfor (P) µg/l 160 175 200 250 250 

Kväve (N) µg/l 2 000 2 500 2 500 3 000 3 500 

Bly (Pb) µg/l 8 10 10 15 15 

Koppar (Cu) µg/l 18 30 30 40 40 

Zink (Zn) µg/l 75 90 90 125 150 

Kadmium (Cd) µg/l 0,4 0,5 0,45 0,5 0,5 

Krom (Cr) µg/l 10 15 15 25 25 

Nickel (Ni) µg/l 15 30 20 30 30 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,03 0,07 0,05 0,07 0,1 

Suspenderad substans (SS) µg/l 40 000 60 000 50 000 75 000 100 000 

Olja µg/l 400 700 500 700 100 

Benso(a)pyren*(BaP) µg/l 0,03 0,07 0,05 0,07 0,1 
*BaP representerar i tabellen alla polyaromatiska kolväten i dagvatten.  
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3.Platsspecifika förutsättningar 
3.1 Områdesbeskrivning 

Det av Telge Nät angivna tekniskt avrinningsområde nummer 25 består av en total yta 219,7 hektar. 

Utifrån det har endast en del av det tekniska avrinningsområdet (figur 2) valts för att möjliggöra arbetet 

inom tidsramen. Utredningsområdet för dagvatten är cirka 19,53 hektar och ligger i Östertälje, 

Södertälje kommun. I figur 1 visas en flygbild över aktuellt utredningsområde. Cirka halva området är 

blandad gräsyta, i övrigt består området av takyta, asfalt, motorväg, järnväg och lokalgata. Figur 2 visar 

att området till största delen består av gles bostadsbebyggelse och endast en mindre del tät 

bostadsbebyggelse och centrumbebyggelse (Elin Åkerlund, Telge Nät). Inom utredningsområdet har 

markytan en nivåvariation på +1,5 till +32,50 meter över havet. Grundkartan visar dock att en större del 

av markytan är relativt flack. Lägsta punkten återfinns i områdets södra del och markens högst belägna 

område ligger i den norra delen. Inga instängda områden identifierades vid platsbesöket. Dagvatten från 

området avleds i dagsläget via dike till recipient Igelstaviken. Kapaciteten av ledningar och dike är inte 

dimensionerat utifrån dagens praxis (Elin Åkerlund, Telge Nät), så i området finns behov av både 

fördröjning och rening av dagvatten. 

   
Figur 1. Lokalisering av planområdet markerat med röd ring (Länsstyrelsen, 2020) används med 

tillstånd. 

3.2 Planområdets nuvarande dagvattenhantering scenario 

Dagvattenutredningen utgår ifrån Södertäljes VA-policy. VA-policyns punkt 1, 2, 3 samt 7 är särskilt 

relevanta för detta arbete. Telge Nät har uppgivit att detta arbete ska utgå från att de befintliga 

ledningarna är dimensionerade för ett 2-årsregn. Det finns flödesproblematik i området men det är inte 

fastställt vid vilka regnmängder de uppkommer. Beräkningar för flöden och föroreningar utgår från en 

ungefärlig markanvändning. Det framtida planområdet är inte heller helt fastställt. Telge Nät vill 

minska föroreningsbelastningen på Igelstaviken (Punkt 3, Södertälje VA-policy) därför görs den här 

utredningen för att kunna rekommendera vilket typ av anläggning som är bäst lämpad för att förbättra 

dagvattnet från området. 
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3.3 Bebyggelse och infrastruktur 

En stor del av utredningsområdet består av hårdgjord yta så som, tak, lokalgata, vägar, järnväg och 

asfalterade ytor men även lite skog och gräsyta. Fig. 2 visar ungefärlig fördelning av 

markanvändningen. 

 

Figur 2. Befintlig markanvändning inom planområdets ungefärliga gränser markerat med rött 

(Google Earth, 2020). 

 

Tabell 2. Befintlig markanvändning av det planerade utredningsområdet 

Befintlig markanvändning 

Typ av yta Area (m2) 

Blandat grönområde 97 209 

Lokalgata med kantsten 14 871 

Väg 502   8 635 

Banvall  3 352 

Parkering  4 000 

Asfalt och betongplatta                                   41 134 

Takyta                                   26 137 

Summa                                 195 340 

 

3.4 Jordlager och genomsläpplighet av marken 

Enligt SGU:s jordartskarta (SGU, 2020) består marken inom stora delar av planområdet av postglacial 

sand vilket möjliggör hög genomsläpplighet (figur 3, höger). Dock finns även en betydande andel 

glacial lera inom området vilket gör att den delen inte lämpar sig för infiltration. Vänstra delen av figur 

3 visar underliggande lager och den högra delen av figur 3 visar markens genomsläpplighet. 

Områdets ungefärliga 

gränser markerade 

med röd polygon 

Centrumbebyggelse 

Igelstaviken 

Tät bebyggelse 

Gles bebyggelse 

Gles bebyggelse 
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Figur 3. Jordartskarta över aktuellt ungefärligt utredningsområde markerat med rött (SGU, 2020) 

används med tillstånd. 

3.5 Grundvatten  

Ingen geoteknisk utredning är utförd, så grundvattennivåerna är inte kända i dagsläget. 

Utredningsområdets sydvästra hörn och sydöstra hörn (figur 12) består av grundvattenmagasin ID: 

SE656464-160473 (Länsstyrelsen, 2020) som möjligtvis tränger in i utredningsområdet vilket behöver 

tas hänsyn till för att åstadkomma en hållbar lösning. 

3.6 Avrinning 

I dagsläget avled dagvattnet i utredningsområdet från fastigheter till ledningsnät. Ledningsnätet leds i 

sin tur via diken och når därefter recipienten Igelstaviken (Elin Åkerlund, Telge Nät).  

 
Figur 4. Utredningsområdets ungefärliga gränser markerat med rött. Ljus  

cyanfärg redovisar befintligt dike (Grundkarta och Google Earth, 2020). 
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3.7 Markavvattningsföretag, vattenskyddsområde 

Områdets sydvästra hörn är en liten del av ett skyddade område för dricksvattenförekomster 

grundvatten enligt vattenförvaltningsförordningen (Södertäljeåsen-Södertälje; ID: SEA7 SE656464-

160473) och inget markavvattningsföretag har identifierats inom eller i nära anslutning till 

utredningsområdet enligt VISS (2020). 

3.8 Recipient och Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Dagvatten avleds från fastigheter till ledning via dike för vidare transport ut i recipienten Igelstaviken 

(ID SE590990-174 015). Igelstaviken är härav utsatt för bland annat övergödning och miljögifter. 

Igelstavikens vatten är klassificerat till måttlig ekologisk status baserat på kvalitetsfaktorn. 

Växtplankton är huvudfaktor för att avgöra en viktad statusbedömning (Vatteninformationssystem 

Sverige, VISS, 2020). 

När det gäller kvantitet av miljökvalitetsnormer har Igelstavikens god ekologisk potentialitet. 

Tidsfristen har förlängts till 2027 för att uppnå god ekologisk status av Igelstaviken. 

Kemisk status för Igelstaviken är ”uppnår ej god” (tabell 3) med anledning av höga halter av 

kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter (VISS, 2020).  

Tabell 3. Recipient status enligt VISS,2020. 

Igelstaviken, kust (SE590990-174015) 

Ekologisk: Dålig Otillfredsställande Måttlig God Hög 

Status   X   

Kvalitetskrav   X*   

Kemisk:  Uppnår ej god  God  

Status   X    

Status utan överskridande ämnen    X  

Kvalitetskrav    X  

*Undantag med förlängd tidsfrist till 2027 

 

I VISS (2020) har en bedömning gjorts 2018 att Igelstavikens status kan ha en betydande påverkan från 

dagvatten. Ämnen som riskerar att sänka statusen i vattenförekomsten är Benso(a)pyrene (BaP), PAH: 

er och metaller som koppar, zink, bly och kadmium. 
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4. Material och metoder 
4.1 Material och datainsamling 

I arbetet har olika verktyg använts för att besvara arbetets frågeställningar. Markanvändning kartlades 

med hjälp av baskarta i dwg-format och inmätta höjder i RH2000, dagvattenledningsnät i dwg (Telge 

Nät) och Google Earth. Jordarter och grundvatteninformation har hämtats från Sveriges geologiska 

undersökning (SGU,2020). 

Flödesberäkning har skett med hjälp av rationella metoden från branschstandarden P110 (Svenskt 

vatten 2016), P90, P104, och P105. Stockholms stads publikation ”PM beräkningsmetodik för 

dagvattenflöde och föroreningstransport version 1.0” (2017) har också varit vägledande för 

beräkningsmetoden. 

Modellering av föroreningsbelastning skedde med hjälp av det Excel-baserade verktyget StormTac, 

Auto CAD Civil 3D, Google Earth, Södertälje kommuns VA-policy och VA-plan, Tekniska 

avrinningsområden (Telge Nät), Vatteninformationssystem Sverige (VISS), Lågpunktskartering 

(Länsstyrelsen). 

4.2 Förutsättningar för flödesberäkning 

Svenskt Vatten anger minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya 

dagvattensystem. Enligt Svenskt Vattens publikation P110 har Telge Nät, som VA-huvudman, ansvar 

för att nya dagvattenledningar klarar att ta emot 5-årsregn och att trycklinjen i marknivå klaras för ett 

20-årsregn i tät bostadsbebyggelse (tabell 4). För gles bostadsbebyggelse 2-årsregn för fylld ledning 

och 10-års regn för trycklinje i marknivå. 

Flödesberäkningar och dimensionering har även utförs för 30-årsregn med klimatfaktor 1,25, men 

Telge Nät vill att åtgärdsförslag ska ges baserat på 10-årsregn med anledning av att stora delar av 

planområdet består av glesbebyggelse. Klimatfaktorn används vid beräkning av framtida 

dagvattenflöden för att kompensera för ökade regnmängder till följd av framtida förväntade 

klimatförändringar (Punkt 2, Södertälje VA-policy). 

 
Tabell 4. Gällande minimikrav vid dimensionering av nya dagvattensystem (Svenskt Vatten, 2016) 

 

Nya duplikatsystem 

VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar 

Återkomsttid för regn 

vid fylld ledning 

Återkomsttid för 

trycklinje i 

marknivå 

Återkomsttid för 

marköversvämning med skador 

på byggnader 

Gles bostadsbebyggelse 2 10 >100 år 

Tät bostadsbebyggelse 5 20 >100 år 

Centrum-och affärsområden 10 30               >100 år 

 

 

Nedanstående Dahlströms formel har använts för beräkning av regnintensitet (Svenskt vatten, P110). 

                  𝑖Å= 190∙ √Å
3

∙
𝑙𝑛(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 +2                                                         (1) 

Där,  

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡, (𝑙/𝑠,ℎ𝑎) 

𝑇𝑅 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡, 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 
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Å = å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑, 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 

Vid beräkning av dagvattenflöden används rationella metoden och dimensionerande flöde beräknas 

enligt nedanstående formel 2. 

 

Q𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙𝜑∙ 𝑖Å∙ 𝑘f                                                                                             (2) 

 

Där 

Q𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒, (𝑙/𝑠) 

𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎, (ℎ𝑎) 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡, (−) 

𝑖
Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒t eller specifikt flöde (𝑙/𝑠, ℎ𝑎) 

𝑘f = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟, (−) (ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 på grund av ä𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡) 

 

4.3 Beräkning av fördröjningsvolym avseende dagvattenrening 

Flödesutjämningsvolym behöver beräknas för att kunna ta fram olika åtgärdsförslag avseende 

förbättring av dagvattenkvalitet. Stockholms stad (2017) har tagit fram ett förslag för att underlätta 

beräkning av fördröjningsvolym avseende dagvattenrening. Stockholm stads åtgärdsnivå för dagvatten 

vid nybyggnation och större ombyggnationer ska de första 20 millimetrarna nederbörd från hårdgjorda 

ytor kunna magasineras inom planområdet. Nederbörden är den volymvatten som avrinner på ytan. 

Nederbördsmängden definieras i beräkning sammanhäng i millimeterregn. Det innebär att 

nederbördsmängden kan vara samma för regn med olika återkomsttider beroende på regnets 

varaktighet. I utredningsområdet finns inga fasta fördröjningskrav men huvudkravet är att befintlig 

situation ska förbättras enligt tredje punkten i Södertälje kommuns VA-policy. Två alternativ av 

flödesutjämningsvolym beräknas för att möjliggöra bästa val för dagvattenrening. 

 

Dimensionering av reningsanläggningarnas regndjup för svenska förhållande rimlig uppskattning kan 

vara mellan 10- och 20 millimeter (Andersson m.fl., 2016; Stockholms stad, 2017; Larm 2000b). 

Ett exempel där regndjupet används för dimensionering av reningsanläggningar är Stockholm stads så 

kallade åtgärdsnivå på 20 millimeter, vilken i Stockholm beräknats motsvara cirka 90 % av 

årsnederbördsvolymen, det vill säga den totala årliga avrinningsvolymen (10 millimeter motsvarar där 

ca. 76 % och 15 millimeter cirka 86 %) (Andersson m.fl., 2016; Stockholms stad, 2017). 

 

Dimensionerande utjämningsvolymer beräknas med följande formel. 

  

𝑉 = regnvolym * r𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑎                                                                                   (3) 
Där,  

V är den volym (m3) som skall fördröjas och renas.  

Reducerad area (m2) baseras på den dagvattengenererande arean, multiplicerad med 

avrinningskoefficienten för den ytan. 
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Erforderlig magasinsvolym går att beräkna med hjälp av följande formel som tar hänsyn till rinntiden. 

Beräkningar görs med fördel i Excel som är tillgängligt via Svenskt vattens hemsida. 

V = 0,06 ∙ (𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛∙𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛− 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 + (𝐾2 ∙ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛) /𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛)                             (4) 

Där, 

V = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚, [𝑚3/ℎ𝑎𝑟𝑒𝑑]   

𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 för a𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡, 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑 

𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟, [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡, [𝑚𝑖𝑛] 

𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 = 𝑟𝑖𝑛𝑛𝑡𝑖𝑑, [𝑚𝑖𝑛] 

𝐾 = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑎𝑣𝑡𝑎𝑝𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔 från 𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛𝑒𝑡, [𝑙/𝑠, ℎ𝑎𝑟𝑒𝑑]       

 

4.4 Föroreningsberäkningar  

4.4.1 Beräkning av föroreningsbelastning i dagvatten 

Årliga dagvattenvolymer beräknar med hjälp av formel 5 och 6.  

Ekvationerna och beräkningsprincip är hämtade från Larm (2000a; Arwidsson (2011). 

 
            
Q = 10 p   (i *Ai)                                                                                           (5) 
              i=1 

Där,  

Q =avrinnande, årlig volym [m3/år] (Observera, att den beräknade avrunna volymen Q endast avser 

avrinning från ytor och ej inkluderar eventuellt basflöde som dräneringsvatten och inläckage). 

i= årliga avrinningskoefficient per markanvändning [-]  

Ai= avrinningsområdet area [ha] 

p = total, årlig nederbörd(snö+regn) [mm/år] 

i = markanvändning kategorier i= 1, 2,….N 
 
För att få korrekt årlig avrinnande volym behöver basflöde inkluderas vilket även innefattar avrinning 

vid torrt väder, dräneringsvatten som naturligt lagras i grundvatten och sjöar samt fördröjd avrinning 

under mark (James, 1995). Det är alltså inte tillräckligt att endast använda dagvattenflödet vid 

beräkning av totala årsmedelhalter i utsläppen (Larm, 2011). Detta inkluderas i det så kallade basflödet 

(Qb) och beräknas enligt följande (Larm, 2005). 
 

     
Qb = 10 pKx   (Kinf*Ai)                                                                                  (6) 

     i=1 

 

Där, 

Qb = basflöde eller grundvattenflöde till recipient (m3/år) 

Kx = andel av Kinf som når basflöde (Schablonvärde 0,7) 

Kinf = andel av den årliga nederbörden som bildar grundvatten [ Kinf = 
𝑝−𝑝𝜑−𝐸

𝑝
  ] 

p = total, årlig nederbörd (snö+regn) [mm/år] 

E = evapotranspiration (mm / år)  
      [𝑁ä𝑟 𝜑 ≤ 0,90] blir E = 1000(0,50–0,55𝜑)  och [𝑁ä𝑟 𝜑 > 0,90] blir E = 0 

 

N 

N 
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Lj = 10 -03(Qi *Cij)                                                                                (7) 
      i=1 

Där,  

Lj = totala massflödet (kg/år)  

Ci = schablonhalt per markanvändning och förorening (mg/l)  

j= förorening ämne, j= 1, 2,…n 

 

Föroreningsbelastningen från bas/grundvattenflöde beräknar enligt följande formel,  
 

           
Lb,j = Cb,j 10 -03(Qb,i )                                                                                 (8) 

                          i=1 

Där,  

Lb = Basflöde föroreningsbelastning (kg/år) 

Cb,j* = uppmätt föroreningskoncentration i bas/grundvattenflöde (mg/l) (Larm, 2005). 

4.4.2 Beräkning av totala föroreningshalten i dagvatten efter rening 

Beräkning av föroreningshalten, Ctot, från hela området efter rening i planerade anläggningar 

beräknades på följande sätt: 

 

Ctot (µg/l) = 1000 000 x Ltot/Qtot                                                  (9) 

 

Ltot= Summan av belastningen efter rening från de olika delytorna (kg/år) 

Qtot= Summan av årsflödet från de olika delytorna (m3/år). 

 

StormTac kan delas upp i följande fem delmodeller:  avrinning, föroreningstransport, 

föroreningsreduktion, recipient, dagvattenrening samt utjämning och flödestransport (figur 5), där 

delmodellerna 1, 2, 3 och 5 har använts för arbetets syfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Schematisk figur över dagvatten- och recipientmodellen StormTac Web (2020-05-11). 

N 

N 

1. Avrinning 2. Föroreningstransport 

5. Transport och 

flödesutjämning 

3. Föroreningsreduktion 
4. Recipient 
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Figur 6.  Förenklat exempel av flödesschema över dagvattenmodellen StormTac (Stormtac,2019) 

används med tillstånd. 

 

 
Figur 7. Ett exempel av olika funktion av StormTac modellering program (Stormtac,2019) används 

med tillstånd. 

Hur löser man det här i StormTac Web? 
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4.5 Framtagande av åtgärdsförslag 

För att reducera utredningsområdets föroreningsbelastning på Igelstaviken togs olika 

åtgärdsförslag fram. Åtgärdsförslag 1 innebär en ny dagvattendamm vid Viksängsvägen nära 

recipienten, avsedd för flödesutjämning och reducering av föroreningsbelastning. Denna 

damm dimensioneras för att ha kapacitet att omhänderta 20 millimeter nederbörd. 

Åtgärdsförslag 2 innebär en damm på samma plats men som dimensioneras för 

omhändertagande av 15 millimeter nederbörd. Åtgärdsförslag 3 innebär en damm med samma 

placering som dimensioneras för omhändertagande av 10 millimeter nederbörd. 
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5.Resultat 

5.1 Flödesberäkningar 

Flödesberäkningar har utförts för utredningsområdet enligt rekommendationer från Svenskt 

vattens publikation P110 och Södertälje kommuns VA-policy. Tabell 5.1 visar befintlig 

markanvändning, valda avrinningskoefficienter (φ), reducerad area (Ared) samt beräknad 

rinntid (tr) och flöde (Qdim) för den delen av det tekniska avrinningsområdet inom 

utredningsområdet. Tabell 5.1 visar markanvändningens fördelning inom utredningsområdet, 

hur den befintliga situationen ser ut inom avrinningsområdet. Flödet är beräknat för ett 2-, 5-, 

10-, 20-, 30- och 100-årsregn, utan och med klimatfaktor. En klimatfaktor på 1,25 har använts 

för dimensionering av dagvattenflöde för att säkerställa systemets kapacitet för förväntad 

framtida ökning av nederbördsmängd. 

Valet av återkomsttid görs utifrån branschstandard samt för tät- och gles-bostadsbebyggelse i 

enlighet med Svenskt Vattens publikation P110. Rinntiden för det tekniska avrinningsområdet 

som leds till recipient har beräknats hela vägen ned till recipient. Där dagvattentransporten 

sker via det 460 meter långa dike och den 226 meter långa ledningen som går under väg och 

järnväg. 

Enligt schablonvärde i P110 kan vattenhastigheten i dike vara 0,5 m/s och större ledning 1 

m/s, vilket ger rinntid som är ((460/0,5 +226/1) /60) = 19,1 minuter (tabell 5.1). 

Tabell 5.2 och tabell 5.3 visar flödesberäkning i befintlig situation utan dagvattenåtgärd. 

Tabell 5.1 Uppskattad markanvändning och avrinningskoefficient för befintlig situation inom 

utredningsområdet. 

Befintlig markanvändning  

Typ av yta Area  Avrinningskoefficient 
Reducerad 

area  

Reducerad 

area Varaktighet  

   m2 -   m2 ha min 

Blandat grönområde  97 209 0,10    9 720 0,97 19 

Lokalgata med kantsten 14 871 0,80 11 897 1,19 19 

Väg 502   8 635 0,80   6 908 0,69 19 

Banvall   3 352 0,50   1 676 0,17 19 

Parkering   4 000 0,85   3 400 0,34 19 

Asfalt och betongplatta  41 134 0,80 32 907 3,29 19 

Takyta  26 137 0,90 23 523 2,35 19 

Summa 195 340 0,46 90 033 9,0034   
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Tabell 5.2 Beräknade flöden för befintlig situation inom utredningsområdet utan fördröjning (2 till 10-

års återkomsttid) 

2-årsregn 2-årsregn 

utan 

klimatfaktor 

2-årsregn 

med 

klimatfaktor 

5-årsregn 5-årsregn 

utan 

klimatfaktor 

5-årsregn 

med 

klimatfaktor 

10-årsregn 10-årsregn 

utan 

klimatfaktor 

10-årsregn 

med 

klimatfaktor 

Spec. 

 flöde 

Dim. 

flöde 

Dim. 

flöde 

Spec. 

flöde  

Dim.  

flöde 

Dim.  

flöde 

Spec.  

flöde 

Dim.  

flöde 

Dim.  

flöde 

     l/s, ha           l/s          l/s     l/s, ha          l/s           l/s    l/s, ha          l/s           l/s 
91 89 111 123 120 150 155 151 188 

91 109 136 123 147 184 155 185 231 

91 63 79 123 85 106 155 107 134 

91 15 19 123 20 25 155 26 32 

91 31 39 123 42 52 155 52 66 

91 302 377 123 407 509 155 511 639 

91 215 269 123 291 364 155 365 457 

  826 1 032   1 115 1 393   1 400 1 750 

 

 

Tabell 5.3 Beräknade flöden för befintlig situation inom utredningsområdet utan fördröjning (20 till 

100-års återkomsttid) 

20-

årsregn 

20- 

årsregn utan 

klimatfaktor 

20- 

årsregn med 

klimatfaktor 

30-

årsregn 

30- 

årsregn utan 

klimatfaktor 

30- 

årsregn med 

klimatfaktor 

100-

årsregn 

100- 

årsregn utan 

klimatfaktor 

100- 

årsregn med 

klimatfaktor 

Spec. 

flöde 

Dim. 

flöde 

Dim. 

flöde 

Spec. 

flöde  

Dim.  

flöde 

Dim.  

flöde 

Spec. 

flöde 

Dim.  

flöde 

Dim.  

flöde 

   l/s, ha           l/s          l/s     l/s, ha           l/s           l/s    l/s, ha         l/s            l/s 

195 189 237 223 217 271 332 323 404 

195 232 290 223 265 332 332 395 494 

195 135 168 223 154 192 332 229 287 

195 32 40 223 37 46 332 55 69 

195 66 83 223 75 94 332 113 141 

195 643 803 223 735 919 332 1095 1368 

195 459 574 223 525 656 332 782 978 

  1 759 2 199   2 011 2 514   2 995 3 744 

 

Utifrån punkt 3 i Södertälje kommuns VA-policy ska dagvattnets kvalitet förbättras. 

Utifrån samtal med Telge näts planeringsingenjör (Elin Åkerlund, 2020-03-20), beslutas 

att utredningsområdets framtagna åtgärdsförslag framförallt ska fokusera på förbättring 

av dagvattnets renhet. Enligt Stockholms stad (2017) dimensionering av 

reningsanläggningar kommer ett regndjup på 20 millimeter innebära att cirka 90 % av 

årsnederbördsvolymen kommer att renas i fördröjningsanläggningen. Däremot vid 15 

millimeter regndjup renas 86 % och vid 10 millimeter regndjup renas 76 %. Dagvattnets 

kvalitet kommer att bli betydligt bättre om fördröjningsanläggningen dimensioneras för 

20 millimeter nederbörd vilket leder till att vattnet som når recipienten Igelstaviken 

kommer vara 90% renare än i dagsläget. 

 

Vid fördröjning av dagvatten, förlängs den totala rinntiden eftersom uppfyllnadstiden 

för magasinen medräknas och därmed blir det dimensionerande flödet mindre. Tabell 

6.2 och Tabell 6.3 visar flödesberäkning med dagvattenåtgärd. Rekommenderad 

minimum rinntid är 10 minuter för beräkning av dagvattenflödet med hjälp av rationella 
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metoden (P 110, Svensk vatten,2016). Rationella metoden beräknas ett dimensionerande 

exempelvis 10-årsflöde från ett avrinningsområde med minsta rinntid på 10 minuter. 

Utan magasinering skulle den dimensionerande nederbörden (intensitet) vara 

(återkomsttid 10-år, varaktighet 10 minuter) = 225 l/s ha och med magasinering i 

form av fördröjning dimensionerade nederbörden vara (återtkomstid10 år, varaktighet 

35 minuter) = 100 l/s ha (Figur 8a). 

   

Figur 8. Intensitets-varaktighetskurvor (figur 8a), nederbördsvolym som funktion av 

varaktighet och återkomsttid (figur 8b) (Svensk vatten,2016) används med tillstånd. 

I figur (8a) kan man se att den nödvändiga magasinsvolymen för 20 millimeter regn 

motsvarar den volym som uppnås efter 25 minuters regn (för 10-årsregn). 

För 10-årsregnet blir det alltså ingen avrinning från området om regnet är mer kortvarigt 

än 25 minuter, det vill säga för regnhändelser med den högsta intensiteten (men inte de 

högsta volymerna). När det dimensionerande dagvattenflödet från området (efter 20 

millimeter fördröjning) ska beräknas så är den relevanta nederbördsvaraktigheten = 25 

minuter + 10 minuter = 35 minuter (alltså 25 minuter tills magasinet är fyllt = när 

avrinningen startar + 10 min rinntid = relevant varaktighet eller maximalt flöde när 

rationella metoden används. Detta visas i figur 8b. 

Stora delar av utredningsområdet består av gles bebyggelse (figur 2). Det är därför 

lämpligt att göra beräkningarna på 10-års regn med varaktighet 44,1 minuter (rinntid 

19,1 minuter + magasinets uppfyllnadstid 25 minuter) med hänsyn tagen till 20 

millimeter nederbördsvolym. 

 

 

 

 

Figur 8a Figur 8b 
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Tabell 6.2 och tabell 6.3 visar flödesberäkning i befintlig situation med dagvattenåtgärd. 

Där varaktighet är 44 minuter (tabell 6.1). 

Tabell 6.1 Uppskattad markanvändning och avrinningskoefficient för befintlig situation inom 

utredningsområdet med fördröjningsmagasin uppfyllnadstid och rinntid (varaktighet). 

Befintlig markanvändning  

Typ av yta Area  Avrinningskoefficient Reducerad area  Reducerad area  Varaktighet  

  m2 - m2 ha min 

Blandat grönområde 97 209 0,10   9 720 0,97 44 

Lokalgata med kantsten 14 871 0,80 11 897 1,19 44 

Väg 502   8 635 0,80   6 908 0,69 44 

Banvall   3 352 0,50   1 676 0,17 44 

Parkering   4 000 0,85   3 400 0,34 44 

Asfalt och betongplatta  41 134 0,80 32 907 3,29 44 

Takyta 26 137 0,90 23 523 2,35 44 

Summa   195 340 0,46 90 033    9,0034   

 

Tabell 6.2 Beräknade flöden för befintlig situation inom utredningsområdet med fördröjning (2 till 10 

års återkomsttid) 
2-årsregn 2-årsregn 

utan 

klimatfaktor 

2-årsregn 

med 

klimatfaktor 

5-

årsregn 

5-årsregn 

utan 

klimatfaktor 

5-årsregn 

med 

klimatfaktor 

10-årsregn 10-årsregn 

utan 

klimatfaktor 

10-årsregn 

med 

klimatfaktor 

Spec. 

flöde 

Dim. 

flöde 

Dim. 

flöde 

Spec. 

flöde  

Dim.  

flöde 

Dim.  

flöde 

Spec. 

 flöde 

Dim.  

flöde 

Dim.  

flöde 

   l/s, ha          l/s          l/s     l/s, ha           l/s          l/s      l/s, ha          l/s          l/s 

52 51 64 70 68 86 88 86 107 

52 62 78 70 84 105 88 105 132 

52 36 45 70 48 61 88 61 76 

52 8 11 70 11 14 88 14 18 

52 17 22 70 24 30 88 30 37 

52 173 217 70 233 291 88 292 365 

52 124 155 70 166 208 88 208 261 

  475 593   638 797   799 999 

 

 
Tabell 6.3 Beräknade flöden för befintlig situation inom utredningsområdet med fördröjning (20 till 

100-års återkomsttid) 
20-

årsregn 

20- 

årsregn utan 

klimatfaktor 

20- 

årsregn med 

klimatfaktor 

30-

årsregn 

30- 

årsregn utan 

klimatfaktor 

30- 

årsregn med 

klimatfaktor 

100-

årsregn 

100- 

årsregn utan 

klimatfaktor 

100- 

årsregn med 

klimatfaktor 

Spec. 

flöde 

Dim. 

flöde 

Dim. 

flöde 

Spec. 

flöde  

Dim.  

flöde 

Dim.  

flöde 

Spec. 

flöde 

Dim.  

flöde 

Dim.  

flöde 

   l/s, ha           l/s          l/s     l/s, ha           l/s           l/s    l/s, ha          l/s          l/s 

111 108 135 127 123 154 189 183 229 

111 132 165 127 151 189 189 224 281 

111 76 96 127 87 109 189 130 163 

111 18 23 127 21 26 189 31 39 

111 37 47 127 43 54 189 64 80 

111 366 458 127 418 523 189 621 777 

111 261 327 127 299 373 189 444 555 

  1 002 1 253   1 145 1 431   1 701 2 127 
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5.2 Beräknad flödesutjämningsvolym 

Utredningsområdets befintliga utflöde är likadant som inkommande 2-års flöde 

eftersom det i dagsläget inte finns någon form av fördröjningsmagasin i 

utredningsområdet. Utflödet från utredningsområdet bör därmed inte överstiga det 

teoretiska inkommande flöde för 2-års regn vilket är det tillåtna utflödet. ”Om ett 

dagvattenmagasin förses med strypt utlopp rekommenderas att magasinet 

dimensioneras för det genomsnittliga utflödet eftersom utflödet varierar med 

magasinets fyllningsgrad. Det genomsnittliga utflödet kan då antas vara ca 2/3 av det 

maximala utflödet” (Svenskt vatten, P90 och P104). Tillåtet utflöde på 

utredningsområdet är 826 l/s. Fördröjningsanläggningen dimensioneras för att uppehålla 

vatten en viss tid och sedan släppa ut eller infiltrera. Det är därför utflödet ska regleras. 

Planerad reningsanläggnings utflöde kommer inte ha någon större betydelse eftersom 

kapacitet finns att fördröja allt vatten upp till ett regndjup om 20 millimeter men om det 

faller mer än 20 millimeter regn så släpps det extra vattnet ut till recipienten. 

 

För beräkning av fördröjningsmagasin med hänsyn tagen till vattnets rinntid fram till 

magasinet enligt rationella metoden med utflödet 826 l/s och den reducerade arean är 

cirka 9 hektar.  

 

Specifik avtappning är 826/9 = 91,74 l/s/ha (tabell 7). 

Det specifika genomsnittlig utflödet beräknas då till 91,74*2/3 = 61,16 l/s/ha (bilaga 1 

och 2). Denna beräkningsmetod lämpar sig bäst med hjälp av Excel-ark som är 

tillgängliga på Svenskt vattens hemsida och denna mall utformat med användning av 

formel 4. 

 
Tabell 7. Beräkningar av magasinsvolym (bilaga-1 och 2) för utredningsområdet med hänsyntagen till 

vattnets rinntid. 

Magasinsvolym beräkning med hänsyn tagen till rinntid fram till magasin 

Tillåtet 

utflöde  

Reducerad 

area  
Specifik 

avtappning 

Genomsnittlig 

specifik avtappning 

Erforderlig 

magasinsvolym 

för 10-årsregn 

Erforderlig 

magasinsvolym för 

30-årsregn 

l/s hared l/s,hared l/s,hared m3 m3 

826 9,0034 91,74 61,16 539 1 435 

 

Med användning av beräkningsformel 4 får man fram att den erforderliga 

magasinsvolymen är 539 m3 för ett 10-årsregn och 1435 m3 för 30-årsregn och denna 

beräkning har utförts med hjälp av Svenskt vattens mall för beräkning av 

fördröjningsvolym (Excel mall) som visar i bilaga 1 och 2. I diagrammet framgår att 

den erforderliga specifika magasinsvolymen för 10-årsregn blir 59,8 m3/hared och total 

volym är således 539 m3. Maximala volym erhålls för ett regn med varaktigheten 40 

minuter. På samma sätt blir den erforderliga specifika magasinsvolym för 30-årsregn 

blir 159,4 m3/hared och total fördröjningsvolym 1435 m3 som uppstår när regnets 

varaktighet är 45 minuter (Svenskt vatten, P110).  

 

Förhållandet mellan magasinsvolym och nederbördsvolym med hänsyn tagen till rinntid 

visas i tabell 8 (indata i bilaga 1 och 2). Tabell 8 visar att beräknad magasinsvolym med 

hänsyn tagen till rinntid klarar 6 millimeter och 16 millimeter nederbördsvolym 

motsvarande 10- och 30-årsregn (Svenskt vatten, P110).  
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Tabell 8. Förhållandet mellan magasinsvolym och nederbördsvolym med hänsyn tagen till rinntid. 

Nederbördsvolym beräkning med hänsyn tagen till rinntid  

Återkomsttid 
Reducerad 

area 

Erforderlig 

magasinsvolym 

Specifik 

magasinsvolym 

Uppskattnings 

nederbördsvolym 

år hared m3 m3/hared mm 

10 9,0034 539 59,8 6 

30 9,0034        1 435 159,4 16 

 

Enligt fördröjningskravet på 20 millimeter nederbörd anges en fördröjningsvolym på 

1800 m3 med hjälp av formel 3 som redovisas i tabell 9. 

 
Tabell 9. Beräkningar av magasinsvolym med syftet för 90% årsnederbörden fördröjning och rening. 

Magasinsvolym för olika 

regndjup 
Reducerad area 

Erforderlig 

magasinsvolym 

Rening av 

årsnederbördsvolymen 

mm m m2 m3 % 

20 0,020 90 033 1 800 90 

15 0,015 90 033 1 350 86 

10 0,010 90 033    900 76 

5.3 Beräknad föroreningshalt 
Med hjälp av dagvattensimuleringsprogrammet StormTac v.20.2.2 kan den förväntade 

föroreningskoncentrationen och föroreningsbelastningen både i befintlig situation, utan 

dagvattenåtgärd beräknas (tabell 10.1, 10.2 och 10.3) och efter dagvattenåtgärd i tabell 

11.1, 11.2 och 11.3. Modelleringen i programmet baseras på schablonvärden för olika 

typer av markanvändning. För befintlig situation baseras beräkningarna på en 

markanvändning i StormTac av blandat grönområde, lokalgata med kantsten, banvall, 

parkering, asfalt och betongplatta, takyta och väg. Årsdygnstrafiken för väg 502 är 4 

400 (Trafikverket, 2019).  

 

Föroreningsberäkningarna har utförts för hela utredningsområdet med en nederbörd på 

600 mm/år (Stockholms stad, 2017). I tabell (10.1, 10.2 och 10.3) rödmarkerade siffror 

innebär att halten ökar jämfört med riktvärde. 

 
Tabell 10.1. Beräknade föroreningskoncentrationer för befintlig situation före och efter rening 

anläggning som dimensionerar för 20 millimeter regndjup. 

Ämne Enhet Befintlig situation utan 

dagvattenåtgärder 

Planerad situation med 

dagvattenåtgärder 

Riktvärde* 

Fosfor (P) µg/l 110 56 160 

Kväve (N) µg/l                 1 496 1 192 2 000 

Bly (Pb) µg/l 4 1,57 8 

Koppar (Cu) µg/l 15 7,38 18 

Zink (Zn) µg/l 25 10 75 

Kadmium (Cd) µg/l 0,35 0,18 0,40 

Krom (Cr) µg/l 5 1,5 10 

Nickel (Ni) µg/l 3,9 1,9 15 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,034 0,021 0,030 

Suspenderad substans (SS) µg/l 31 287 11 685 40 000 

Olja µg/l 427 64 400 

PAH16 µg/l 0,30 0,075 - 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,015 0,0054 0,030 

Tributyltenn (TBT) µg/l 0,0017 0,00084 - 

*Riktvärden för dagvatten enligt databas StormTac v.20.2.2 
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Tabell 10.2. Beräknade föroreningskoncentrationer för befintlig situation före och efter rening 

anläggning som dimensionerar för 15 millimeter regndjup. 

Ämne Enhet Befintlig situation utan 

dagvattenåtgärder 

Planerad situation med 

dagvattenåtgärder 

Riktvärde* 

Fosfor (P) µg/l 110  57 160 

Kväve (N) µg/l                1 496 1 100 2 000 

Bly (Pb) µg/l 4 1,7 8 

Koppar (Cu) µg/l 15 7,8 18 

Zink (Zn) µg/l 25 11 75 

Kadmium (Cd) µg/l 0,35 0,19 0,40 

Krom (Cr) µg/l 5 1,7 10 

Nickel (Ni) µg/l 3,9 2,0 15 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,034 0,022 0,030 

Suspenderad substans (SS) µg/l 31 287 12 000 40 000 

Olja µg/l 427 64 400 

PAH16 µg/l 0,30 0,083 - 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,015 0,0050 0,030 

Tributyltenn (TBT) µg/l 0,0017 0,00084 - 

*Riktvärden för dagvatten enligt databas StormTac v.20.2.2 

 

 

Tabell 10.3. Beräknade föroreningskoncentrationer för befintlig situation före och efter rening 

anläggning som dimensionerar för 10 millimeter regndjup. 

Ämne Enhet Befintlig situation utan 

dagvattenåtgärder 

Planerad situation med 

dagvattenåtgärder 

Riktvärde* 

Fosfor (P) µg/l 110 58 160 

Kväve (N) µg/l                 1 496                 1 100 2 000 

Bly (Pb) µg/l 4 1,7 8 

Koppar (Cu) µg/l 15 8,1 18 

Zink (Zn) µg/l 25 11 75 

Kadmium (Cd) µg/l 0,35 0,19 0,40 

Krom (Cr) µg/l 5 1,8 10 

Nickel (Ni) µg/l 3,9 2,1 15 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,034 0,023 0,030 

Suspenderad substans (SS) µg/l 31 287 13 000 40 000 

Olja µg/l 427 64 400 

PAH16 µg/l 0,30 0,091 - 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,015 0,0050 0,030 

Tributyltenn (TBT) µg/l 0,0017 0,00084 - 

*Riktvärden för dagvatten enligt databas StormTac v.20.2.2 

 

Tabell 10.1, 10.2 och 10.3 visar att föroreningshalterna reduceras betydligt vid 

användning av olika dagvattenåtgärder. Utan dagvattenåtgärder överskrids gränsvärdet 

för kvicksilver och olja vilket försämrar det kemiska och ekologiska värdet hos 

recipienten. 

 

 

5.4 Beräknad föroreningsbelastning 

De beräknade föroreningsmängderna för del av det tekniska avrinningsområdet i 

Rännilslundenens visar i tabell 11.1, 11.2 och 11.3. 



 

21 

Tabell 11.1. Förväntad föroreningsbelastning för befintlig situation före och efter reningsanläggning 

som dimensionerar för 20 millimeter regndjup. 

Ämne Enhet Befintlig situation 

utan 

dagvattenåtgärder 

Planerad situation 

med 

dagvattenåtgärder 

Förorenings 

reduktion (%) 

Fosfor (P) kg/år 7,3 3,6 51 

Kväve (N) kg/år 98 72 27 

Bly (Pb) kg/år 0,25 0,10 60 

Koppar (Cu) kg/år 1,0 0,48 52 

Zink (Zn) kg/år 1,6 0,66 59 

Kadmium (Cd) kg/år 0,023 0,011 52 

Krom (Cr) kg/år 0,33 0,098 70 

Nickel (Ni) kg/år 0,26 0,12 54 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,0023 0,0014 39 

Suspenderad substans (SS) kg/år 2 000 770 62 

Olja kg/år 28 4,2 85 

PAH16 kg/år 0,020 0,0046 77 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,0010 0,00033 67 

Tributyltenn (TBT) kg/år 0,00011 0,000055 50 

 

Tabell 11.2 Förväntad föroreningsbelastning för befintlig situation före och efter reningsanläggning som 

dimensionerar för 15 millimeter regndjup. 

Ämne Enhet Befintlig situation 

utan 

dagvattenåtgärder 

Planerad situation 

med 

dagvattenåtgärder 

Förorenings 

reduktion (%) 

Fosfor (P) kg/år 7,3 3,7 49 

Kväve (N) kg/år 98 73 26 

Bly (Pb) kg/år 0,25 0,11 56 

Koppar (Cu) kg/år 1,0 0,51 49 

Zink (Zn) kg/år 1,6 0,71 56 

Kadmium (Cd) kg/år 0,023 0,012 48 

Krom (Cr) kg/år 0,33 0,11 67 

Nickel (Ni) kg/år 0,26 0,13 50 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,0023 0,0015 35 

Suspenderad substans (SS) kg/år 2 000 800 60 

Olja kg/år 28 4,2 85 

PAH16 kg/år 0,020 0,0055 73 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,0010 0,00033 67 

Tributyltenn (TBT) kg/år 0,00011 0,000055 50 

 

Tabell 11.3. Förväntad föroreningsbelastning för befintlig situation före och efter reningsanläggning 

som dimensionerar för 10 millimeter regndjup. 

Ämne Enhet Befintlig situation 

utan 

dagvattenåtgärder 

Planerad situation 

med 

dagvattenåtgärder 

Förorenings 

reduktion (%) 

Fosfor (P) kg/år 7,3 3,8 48 

Kväve (N) kg/år 98 74 24 

Bly (Pb) kg/år 0,25 0,11 56 

Koppar (Cu) kg/år 1,0 0,53 47 

Zink (Zn) kg/år 1,6 0,74 54 

Kadmium (Cd) kg/år 0,023 0,013 43 

Krom (Cr) kg/år 0,33 0,12 64 

Nickel (Ni) kg/år 0,26 0,14 46 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,0023 0,0015 35 

Suspenderad substans (SS) kg/år 2 000 820 59 

Olja kg/år 28 4,2 85 

PAH16 kg/år 0,020 0,0060 70 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,0010 0,00033 67 

Tributyltenn (TBT) kg/år 0,00011 0,000055 50 
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Enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS, 2020), Igelstavikens status påverkas av 

dagvattenföroreningsämnen exempelvis Benso(a)pyrene (BaP), PAH: er och metaller 

som koppar, zink, bly och kadmium. Tabell 11.1, 11.2 och 11.3. visar att de föreslagna 

åtgärderna reducerar nästan hälften av den årliga föroreningsbelastningen för de flesta 

ämnen, förutom kväve (cirka 26%) och kvicksilver (cirka 36%).  

 

5.5 Dimensionering och utformning av föreslagna reningsdamm  

Ett vanligt sätt att dimensionera dammar på är att utgå från sambandet att dammens area 

ska utgöra 1,5 till 2,5% av den reducerade ytan. Förhållandet mellan storleken på 

dammens yta och avrinningsområdets reducerade area är viktig vid dimensionering av 

våta dammar. Ett högre värde mellan de förhållandena ger alltid en bättre reningseffekt 

(Larm, T., Blecken, G., 2019).  

 

Dagvattendammen ska ha tillräckligt bred och stor bottenyta så att sedimenten inte 

ackumuleras för snabbt och dammen blir mättad. Om sediment ackumuleras för snabbt 

på botten, minskar vattendjupet vilket med tiden ger sämre reningseffekt (Larm, T., 

Blecken, G., 2019). 

 

Avrinningsområdets yta = 195340 m 2 (19,53 ha) 

Viktad avrinningskoefficient = 0,46 

Antagen specifik dammarea = 2,337 % av reducerad area vilket är inom gränsen för 

rekommenderad storlek. 

Total dammarea = 195340 x 0,46 x 0,02337  

                           = 2100 m2 

Föreslagen dagvattendamm som uppfyller åtgärdskrav för 20 millimeter nederbörd visas 

i figur 9. Den permanenta vattenytan för denna damm är 1800 m2. Permanent 

vattenvolym är 1700 m3, nedre reglervolym är 1000 m3 och övre reglervolym har 

antagits vara 0 m3 då behovet av fördröjning avser rening snarare än kapacitet. Planerad 

dagvattendamm alternativ 1 kommer att rymma 2700 m3 vilket är 900m3 mer än 

fördröjningsbehovet avseende förbättring av vattenkvaliteten. Förslaget inkluderar även 

en grundzon (0,2 meter) runt dammkanten där växter kan etablera sig.  

 

Minsta släntlutning för föreslagen damm är 1:3 och minsta permanent vattendjup 1,4m 

(figur 9). För att underlätta skötsel och uppställning av driftfordon är det viktigt att ha 

tillräckliga ytor för sedimenttömning och klippning av växter. En rekommenderat 

minsta släntlutning för reglervolymen är 1:3 (Larm, T., Blecken, G., 2019). 

Grundprincip för dagvattendammens utformning, det vill säga, släntlutning, längd-

breddförhållande, permanent vattendjup och bredd för våtmarkzon är samma för alla tre 

dammarna. Utformning av en dagvattendamm som når kapacitet för 15 millimeter 

nederbörd visas i figur 10 och dammen med kapacitet för 10 millimeter visas i figur 11. 
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Figur 9. Utformning av planerad damm dimensionerad för omhändertagande  

av 20 millimeter nederbörd (StormTac v.20.2.2) används med tillstånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Utformning av planerad damm dimensionerad för omhändertagande 

 av 15 millimeter nederbörd (StormTac v.20.2.2) används med tillstånd. 
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Figur 11. Utformning av planerad damm dimensionerad för omhändertagande 

av 10 millimeter nederbörd (StormTac v.20.2.2) används med tillstånd. 
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Avrinningsväg och föreslagen placering av dagvattendamm visas i figur 12. 

 

Figur 12. Avrinningsväg och föreslagen placering av dagvattendamm framtaget i 

Google Earth, 2020.  

 

Symbolförklaring 

Igelstaviken 

Befintlig dagvattendamm 
tillhör till trafikverket 
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5.6 Beräknade kostnader för föreslagna reningsanläggning 

Enligt StormTac databas (2020) kan en investeringskostnad för dagvattendammar antas 

kosta 700 kronor per kubikmeter beroende på platsspecifika förutsättningar och 

planerad damms belägenhet. Driftkostnaden för en dagvattendamm är cirka 20 000 

kronor per år enligt Andersson m.fl. (2012). Av erfarenheter från liknande projekt antas 

investeringskostnaden vara 500 kronor/m3 och mellan 35 000 – 30 000 kronor i årliga 

driftkostnader kan vara rimliga utifrån dagens priser (Böregård, D., Kavcic, M., muntlig 

kontakt, maj 2020).  

Ytan där dammen är planerad är en naturlig sänka i marken vilket ger lägre 

schaktkostnader. Länsstyrelsen skyfallskartering figur 13 visar att den planerade 

dammen ligger i en lågpunkt vilket möjliggör naturlig dagvattensamlingen på denna yta. 

Dammen har planerats med ett permanent vattendjup på 1,4 meter. Vid platsbesök 

konstaterades att dammens schaktdjup inte behöver vara 1,4 meter då det naturligt redan 

ligger cirka 0,7 meter djupare än omkringliggande yta. En 2100 m2 damm area med 0,7 

meter som genomsnittligt schaktdjup ger schaktvolym 1470 m3 så 

investeringskostnaden kommer att bli 735 000 kronor (antagna schaktkostnader 500 

kronor/m3) som visas tabell 12.   

Tabell 12. Framtagna kostnader för dagvattendamm med olika åtgärdskrav 

Kostnader Dammarea  Schaktdjup  Schaktvolym  Schakt 

kostnader  

Beräknade 

kostnader  

 m2 m m3 kr/m3 kr 

Investeringskostnader 

för 20 mm åtgärd 

2100 0,7 1470 500 735 000 

Driftkostnader per år  35 000 

Investeringskostnader 

för 15 mm åtgärd 

1600 0,7 1120 500 560 000 

Driftkostnader per år  32 000 

Investeringskostnader 

för 10 mm åtgärd 

1200 0,7 840 500 420 000 

Driftkostnader per år  30 000 

 

De tre planerade dammarna, men olika dimensionering, kommer att klara mer än det 

beräknade behovet som redovisar tabell 13. Exempelvis åtgärdsförslag 1 kräver 1800 

m3 fördröjnings för att klara 20 millimeter nederbörd med föreslagen damm kommer att 

fördröja 2700 m3 vilket möjliggör omhändertagande av 30 millimeter nederbörd. 
 

Tabell 13. Framtagna maximala regndjups kapacitet för föreslagna dagvattendammar  

Avseende nederbörds 

krav 

Reducerad 

area 

Behovet av 

fördröjning 

avseende 

rening 

Rening av 

den årliga 

nederbörds 

volym 

Fördröjnings 

kapacitet 

för planerad 

damm 

Maximala regndjups- 

kapacitet för föreslagna 

åtgärder (Dammens 

fördröjningskapacitet 

/reducerad area) 
 mm m2 m3 % m3 mm 

Åtgärdsförslag 1 20 90 033 1 800 90 2 700 30  

Åtgärdsförslag 2 15 90 033 1 350 86 1 800 20 

Åtgärdsförslag 3 10 90 033   900 76 1 100   12,2 
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Tabell 14. Framtagna reningseffekter (%) avseende samtliga dagvattenhanteringskrav (StormTac databas 

v.20.2.2). 

 Reningseffekter (%) 

Åtgärds 

krav 

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

Åtgärdsförslag 1 20 mm 50 27 59 52 60 50 70 53 39 63 85 77 68 50 

Åtgärdsförslag 2 15 mm 49 25 57 49 57 47 66 49 36 61 85 72 68 50 

Åtgärdsförslag 3 10 mm 48 24 56 47 55 45 64 47 33 60 85 70 68 50 

 

 

 

5.7 Avrinningsvägar vid extrem nederbörd 

I figur 13 redovisas länsstyrelsens skyfallskartering för planerat områden. Flödena för 

skyfallskarteringen är baserade på ett 100-årsregn. Skyfallskarteringen visar att det 

uppkommer stående vatten på ett fåtal platser, exempelvis på Viksängsvägen som ligger 

söder om planområdet. De översvämningar som uppkommer drabbar till största del 

vägar och befintligt dike, vilket inte bedöms påverka några samhällsviktiga 

verksamheter. Planerad damm ligger i planområdets absoluta lågpunkt vilket möjliggör 

naturlig avrinning till dammen. Dammens placering är därmed väldigt fördelaktig ur ett 

skyfallsperspektiv.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Skyfallskartering för planområdet, röd markerad ring visar låg punkter mer 

än 1 meter djupa (Länsstyrelsen, 2020) används med tillstånd. 
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6.Diskussion 

Om det bara hade varit frågan om kapacitetsproblem i utredningsområdet går det att 

anlägga ett fördröjningsmagasin som rymmer 539 m3 för att klara ett 10-årsregn, vilket 

motsvarar 6 millimeter nederbörd. För ett 30-årsregn behövs ett fördröjningsmagasin 

om 1435 m3 vilket motsvarar 16 millimeter nederbördsvolym (tabell 8). Då huvudsyftet 

är att förbättra dagvattenkvaliteten är därför 20 millimeter nederbördsfördröjning ändå 

aktuell i utredningsområdet. Avseende kravet på kapacitet för 20 millimeter är 

erforderlig magasinsvolym 1800 m3 och tillåtet utflöde har bedömts (Elin Åkerlund, 

Telge Nät) motsvara inkommande flöde för befintlig anläggning vid ett 2-årsregn (tabell 

5.2) vilket motsvarar 826 l/s.  

 

Vid dikets slut i övergången mellan Grödingevägen-Järnvägen finns en brunn ansluten 

mellan dikets utlopp och dagvattenledningen. Då platsbesök gjordes misstänktes det att 

brunnen kan vara försedd med ett strypt utlopp (Lindvall, M. muntlig kontakt, Maj 2020 

på platsbesöket) som minskar mängden. En teori är att den har försetts med strypt 

utlopp för att minimera erosion, men konsekvensen kan vara att diket däms upp och det 

istället resulterar i en översvämning. En lösning på detta kan vara placering av stora 

stenar i dikesbotten på ett estetiskt sätt som kan hindra flöde och minimera erosion. 

Byggs det däremot en damm med tillräcklig kapacitet nedströms behöver diket inte 

strypas. På så sätt minimeras översvämningsrisker och dammen renar dagvattnet som då 

uppfyller miljökvalitetsnormer.  

 

Oavsett vilket grad av exploatering som kommer att ske i uppströmsområdet (det vill 

säga på andra sida av motorvägen i tekniska avrinningsområdet nummer 25) kommer 

det inte belasta utredningsområdet om ett reglerat utlopp går att anlägga i trafikverkets 

damm vid Sagovägen (figur 12). Det strypta utloppet skulle på så sätt inte påverka 

dagvattenhanteringen i utredningsområdet. 

6.1 Framtagande av åtgärdsförslag 

En dagvattendamm för rening föreslås längst ner i avrinningsområdet. 

Åtgärdsförslag 1: En damm yta om 2100 m2 är nödvändigt för att fördröja och rena 90 

% av dagvattnet i utredningsområdet vilket skulle motsvara ett omhändertagande av 20 

millimeter nederbörd. Med 20 millimeter nederbörd som åtgärdskrav vid 

flödesberäkningar blir fördröjningsbehovet 1800 m3 för att uppnå en förbättring av 

dagvattnets kvalitet. Planerad dagvattenanläggningen har kapacitet för att fördröja 2700 

m3 vilket innebär att dammen skulle klara 30 millimeter nederbörd (tabell 13). 

Kostnaden är beräknad till cirka 735 tkr (tabell 12). 

 

Åtgärdsförslag 2: För att fördröja och rena 86 % av dagvatten i utredningsområdet 

behövs en damm yta om 1600 m2 vilket motsvarar omhändertagande av 15 millimeter 

nederbörd. Med hänsyn tagen till 15 millimeter som åtgärdskrav vid flödesberäkningar 
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krävs ett fördröjningsbehov på 1350 m3. Denna damm har kapacitet för fördröjning 

1800 m3 vilket kommer att klara 20 millimeter nederbörd (tabell 13). Kostnader för 

denna anläggning är cirka 560 tkr (tabell 12). 

 

Åtgärdsförslag 3: 1200 m2 dammyta krävs för att ha kapacitet att hantera 10 millimeter 

nederbörd och uppnå en rening av skadliga ämnen i dagvattnet med upp till 76% i 

utredningsområdet (tabell 13). Alternativ nummer 3 som uppfyller kravet för 

omhändertagande av 10 millimeter nederbörd. Denna anläggning har 

fördröjningskapacitet 1100 m3 som motsvarar maximala nederbörd 12,2 millimeter 

(tabell 13). Investeringskostnaden för denna typ av anläggning är 420 tkr (tabell 12). 

 

Årliga driftkostnader för de alla tre dagvattendammar ligger mellan 30–35 tkr (tabell 

12).  

 

Modelleringen gjord i StormTac visade att befintligt dagvattensystem överskrider 

föreslagna riktvärden för recipient Igelstaviken. Igelstaviken status påverkas av 

dagvattenföroreningsämnen exempelvis Benso(a)pyrene (BaP), PAH: er och metaller 

som koppar, zink, bly och kadmium (VISS, 2020). Beräknad föroreningsbelastning i 

tabell 11.1 visar att med dammen som klarar 20 millimeter nederbörd reducerar 

föroreningsämnen med nästan 50 % där reduktion av kväve och kvicksilver är lägre än 

andra tungmetaller (kväve 27%, kvicksilver 39 %). Dammarna som utformas för att 

klara 10 och 15 millimeter nederbörd visar i tabell 11.2 och 11.3 att nästan samma 

reningseffekt uppnås som vid dammen dimensionerad för 20 millimeter regndjup. 

Tabell 11.1, 11.2 och 11.3. visar att de föreslagna åtgärderna reducerar nästan hälften av 

den årliga föroreningsbelastningen för de flesta ämnen, förutom kväve (cirka 26%) och 

kvicksilver (cirka 36%).  

 

De beräknade anläggningarna med olika åtgärdskrav i beaktande visar att genomsnittlig 

reningseffekt för näringsämnen hamnar kring 50 % för fosfor och 25 % för kväve, cirka 

50–70 % för tungmetaller (lägre för kvicksilver) och 60 % för suspenderat material 

(StormTac databas v.20.2.2). 

Den föreslagna dammens längd och breddförhållande är 2,5:1 vilket uppfyller 

rekommenderad värde 2:1 till 4:1(Larm, T., Blecken. 2019). Beträffande kostnader för 

denna typ av dagvattenanläggning kan detta variera beroende på olika förutsättningar så 

som dammens storlek och närmiljön (SVOA, 2020). Placering av planerad 

dammanläggning ligger i områdets lågpunkt, vilket minimerar schaktkostnader. 

Spillvattnets bräddutlopp ligger i planerad damm yta vilket är en utmaning vid 

utformning av dammen med hänsyn tagen till dammens rekommenderade proportioner 

(Elin Åkerlund, Telge Nät). Föreslagen placering av dagvattendamm och 

dagvattenflödesriktning visas i figur 12.  

 

Utredningsområdets förutsättningar tyder på att en nedströmslösning är det bästa 

alternativet för att ha extra kapacitet för att klara framtidens förväntade utmaningar vad 
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beträffar att hantera förorenat dagvatten och hantera regnmängder upp till 20 millimeter 

och fortfarande ha kapacitet. 

 

6.2 Uppföljning och vidare undersökning 

En fördjupad dagvattenutredning rekommenderas gällande hela tekniska 

avrinningsområdet nummer 25 speciellt med fokus på området uppströms, med aktuell 

flödes- och föroreningsberäkning. En uppföljning rekommenderas gällande kapaciteten 

för den befintliga dammen vid Sagavägen som tillhör trafikverket (figur 12). En 

geoteknisk utredning, grundvattenundersökningar samt en miljöteknisk 

markundersökning bör utföras inom utredningsområdet för att bedöma lämpligheten för 

hållbara dagvattenlösningar. 
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7. Slutsatser 
Planeringen av områdets dagvattenutredning baseras på Södertäljes VA-policy. Telge 

Nät vill minska föroreningsbelastningen på recipienten enligt punkt 3 i kommunens VA-

policy. Ett fördröjningsmagasin med volymen 509 m3 räcker till att lösa 

flödesbelastningsproblemen, men för att förbättra dagvattenkvaliteten behövs längre 

uppehållstider vilket resulterar i ett betydligt större magasin (1800 m3). 

 

Enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS, 2020), Igelstavikens status påverkas av 

dagvattenföroreningsämnen exempelvis Benso(a)pyrene (BaP), PAH: er och metaller 

som koppar, zink, bly och kadmium. Tabell 10.1, 10.2 och 10.3 visar att befintlig 

situation utan dagvattenåtgärder överskrids recipienten föroreningshalter riktvärden för 

kvicksilver och olja vilket försämrar det kemiska och ekologiska värdet hos recipienten. 

Vid användning av föreslagna alternativa dagvattenåtgärder visar att föroreningshalterna 

reduceras betydligt. Reningseffekten i den föreslagna dammen för näringsämnen ligger 

kring cirka 50 % för fosfor och 25 % för kväve, cirka 50–70 % för tungmetaller (lägre 

för kvicksilver) och cirka 60 % för suspenderat material (StormTac databas v.20.2.2). 

Tabell 11.1, 11.2 och 11.3 visar att de föreslagna åtgärderna reducerar nästan hälften av 

den årliga föroreningsbelastningen för de flesta ämnen, förutom kväve (cirka 26%) och 

kvicksilver (cirka 36%). Anläggning av dagvattendamm med syftet att uppfylla 20-, 15- 

och 10 millimeters åtgärdskrav bevisar att föroreningshalterna är i princip samma för de 

tre åtgärdskraven (tabell 10.1, 10.2 och 10.3). Samtliga föreslagna åtgärder visar att 

beräknade föroreningshalter är betydligt mindre än rekommenderade riktvärden. Denna 

typ av åtgärder förbättrar dagvattnets kvalitet avsevärt ur ett kemiskt och ekologiskt 

perspektiv. 

 

Åtgärdsförslagen inkluderar anläggning av en damm med omhändertagande av 20,15 

och 10 millimeter nederbörd gällande rening av dagvatten 90%, 86% respektive 76%. 

Dessa åtgärdsförslag uppnådde målen för rening enligt rådande miljökvalitetsnorm och 

Södertälje kommuns dagvattenpolicy. Åtgärdsförslagen skilde sig marginellt gällande 

reducering av föroreningshalter och kostnadseffektivitet.  

 

En nedströmslösning i form av en fördröjning/reningsdamm kan vara bra att utforma 

relativt stort för att ha tillräcklig kapacitet att hantera allt dagvatten från 

utredningsområdet.  

 

Enligt beräkningar och förutsättningarna i utredningsområdet är det mest lämpligt att 

omhänderta 20 millimeter nederbörd. För att uppnå fördröjning och rening av dagvatten 

enligt 20 millimeter nederbördskrav krävs en dagvattenanläggning som rymmer 1800 

m3 och med en förväntad reningseffekt på 90 %. Denna typ av anläggning förväntas 

kosta cirka 735 tkr. Att bygga en damm är något mindre kostsamt men regelbunden 

skötsel krävs för att bibehålla anläggningens funktion. Den planerade dammen är 2100 
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m2 och når en utjämningskapacitet på 2700 m3 vilket är 900 m3 mer än det beräknade 

behovet, vilket får anses vara en framtidssäkring. Planerad damm är större än 

dimensionsbehovet vilket är positiv för framtida exploatering i området uppströms. 

Dimensionering av reningsanläggning har utformats även med en reglervolym för 

fördröjning av flödet från ett 30-årsregn och maximala regndjup kapacitet 30 

millimeter. 

 

Denna fördröjning/reningsdamm resulterar i en estetisk, hållbar och kostnadseffektiv 

nedströmslösning och bidrar till ett dagvatten som uppfyller miljökvalitetsnormerna. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1. Fördröjningsmagasinvolymberäkning för 10-års 

återkomsttid 

 

 

Figur 1.1 Utklipp från magasinberäkning för 10-års regn (Svenskt Vatten publikation 

P110, 2016) används med tillstånd. 
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Bilaga 2. Fördröjningsmagasinvolymberäkning för 30-års 

återkomsttid 

 

 

Figur 1.2 Utklipp från magasinberäkning för 10-års regn (Svenskt Vatten publikation 

P110, 2016) används med tillstånd. 
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Bilaga 3. Dagvattendamm alternativ 1 avseende omhändertagande 

av 20 millimeter nederbörd (StormTac v.20.2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 3.1 Dagvattendamm förslag 1 (StormTac v.20.2.2) används med tillstånd. 
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Bilaga 4. Dagvattendamm alternativ 2 avseende omhändertagande 

av 15 millimeter nederbörd (StormTac v.20.2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Dagvattendamm förslag 2 (StormTac v.20.2.2) används med tillstånd. 
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Bilaga 5. Dagvattendamm alternativ 3 avseende omhändertagande 

av 10 millimeter nederbörd (StormTac v.20.2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 Dagvattendamm förslag 3 (StormTac v.20.2.2) används med tillstånd. 

 

 


