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SLUTVERSION

PM
Dagvattenhantering Täby Galopp

Bakgrund
JM, Skanska, Viggbyholms Gårds Fastighets AB och Täby kommun planerar för en ny
stadsdel på området för nuvarande Täby Galopp (fastigheterna Hästen 3, Hästen 2,
Viggbyholm 74:5 m.fl.), vilket ska rymma cirka 5 000 bostäder och verksamheter.
Denna utredning syftar till att visa idéer på hur dagvattnet i och omkring området kan
omhändertas, och eventuellt tillvaratas som en resurs inom det nya bostadsområdet.

Förutsättningar
Nuvarande dagvattenhantering i området, avrinningsvägar som berör området
och nedströms förhållanden,
Galoppfältet dräneras i dagsläget av en kulvert som löper i nordsydlig riktning under
galoppbanan. Roslagsbanan bandränering avleds sannolikt till Galoppbanans dräneringssystem, men någon dokumentation finns inte kring detta. I övrigt saknas utbyggda
dagvattenledningar inom området.
Dräneringssystemet ansluter till dagvattentunnel söder om Norrtäljevägen/E18 via en
sidotunnel som sträcker sig norr om E18 fram till planområdets gräns. Tunneln mynnar
i Värtan och uppges ha god kapacitet och bedöms inte utgöra någon begränsning för
dagvattenhanteringen i planområdet. sidotunneln ligger på nivåer kring +0,30 i delen
närmast galoppfältet.
Dagvattenledningar från E18 ansluter till samma sidotunnel som Galoppfältets dräneringssystem. Dessa ligger på nivåer kring +12,50.
Mark- och grundvattenförhållanden
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I områdets södra del mot E 18, är marken kuperad med den högsta höjden på drygt + 30
meter. Östra delen av området ligger på ca + 14-15 meter och sluttar norrut, ner till ca
+ 12 meter vid Roslagsbanan. I västra delen är nivåerna lägre. Själva galoppbanan i
områdets västra del är flackt med marknivåer på runt + 10 till + 11 meter.
Området saknar i stort högre vegetation, undantaget de högre belägna områdena i öster,
som består av skog.
Jordlagren i området består av mullhaltig fyllning (galoppbanan), lera eller friktionsjord på berg enligt den geotekniska undersökningen PM Geoteknik, ÅF Infrastructure,
2011-10-28.
De mäktigaste lerlagren förekommer i galoppbanans södra del, som därmed är besvärlig ur anläggningssynpunkt. Denna del av området är samtidigt lägst. Lerlagrens mäk-
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tighet minskar mot höjderna som i stor utsträckning utgörs av berg i dagen. Friktionsjord kan förväntas i randzonen mellan lerjord och berg i dagen.
Grundvattennivåerna i områdets nordöstra del (”inom detaljplan för del av Norra Bergtorp”) har undersökts av SWENOR CONSULTING AB 1992. Nivåerna varierade då
mellan +11,4 m i väster till +10,0 m vid korsningen Roslagsbanan/Bergtorpsvägen.
I april 2011 mättes grundvattennivån direkt i 12 sonderingshål över hela galoppbanan,
och dessa visade grundvattennivåer på omkring 11,1 meter, vilket motsvarar 0,3 till 1,0
meters djup under markytan.
En grundvattenmätning från september 2011 (ÅF Infrastructure) i två grundvattenrör
längs med galoppbanans östra sida visade på höga nivåer. Här låg trycknivåerna på
11,5 meter respektive 12,7 meter. Markytan för båda punkterna ligger på 11,8 meter.
I oktober 2011 (ÅF Infrastructure) installerades och avlästes grundvattenrör i 13 punkter över hela området. Närmast Roslagsbanan och Bergtorpsvägen ligger grundvattennivåerna djupast i förhållande till markytan, ca 2-3 m under marknivå. I övrigt ligger
grundvattenytan ytligare mellan 0,1 m – 0,9 m under marknivån.
En sammanställning av befintliga grundvattenobservationer för området finns i Bilaga 1 -PMGeo, ÅF Infrastructure, 2011-10-27. Månatliga mätningar från september
2007 till oktober 2008 visar att nivåerna för nordvästra hörnet av området låg som
högst (+11,1 m) i december/januari 2007/08 och var som lägst (+ 9,7 m) i oktober
2007.
Månatliga observationer för grundvattennivåerna vid Roslagsbanan/Bergtorpsvägen
från juni 2006 till december 2008 visar på lägst nivåer september 2007 (+ 8,8 m) och
högst nivåer i december 2008 (+10,9 m).

Dagvattenberäkningar
Beräkningsförutsättningar
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För beräkning av avrunna mängder dagvatten och föroreningsmängder har avrinningskoefficienter och föroreningshalter använts utifrån schablonvärden som hämtats från
modelleringsverktyget StormTac (www.stormtac.com). Schablonvärdena för ”flerfamiljshus med LOD, ej LOD i vägar” har använts.
Täby galoppområde avgränsas av galoppbanan i väster, Roslagsbanan i norr, Bergtorpsvägen i öster och E 18 i söder. Området delas av en vattendelare i en östlig och en
västlig del. I denna PM kallat västra och östra avrinningsområdet. I figur 1 nedan visas
området med de två avrinningsområdena, samt ett område markerat för möjlig placering av dammen/sjön. Vattendelaren är svag i den norra delen och det bedöms som realistiskt att leda vatten från östra till västra avrinningsområdet.
Markanvändningen för området har vid beräkning av dagvattenavrinning antagits bestå
av 8 ha parkområde, 64 ha bebyggelse (flerfamiljshus) och 1 ha vattenyta (sjö eller
damm). Bebyggelsens täthet är inte bestämd, men en genomsnittlig avrinningskoefficient på 0,28 har använts i beräkningarna. I bedömningen har hänsyn tagits till att lokalt
omhändertagande och trög avledning i öppna system tillämpas i hög utsträckning för
kvartersmarken. Totalt beräknas avrinning ske från ca 20 ha RedA.
Med hänsyn tagen till framtida prognosticerade klimatförändringar har de dimensionerande regnens intensitet (mm/timme) räknats upp med ca 20 % och årsnederbörden
(mm/år) har räknats upp med ca 10 %.
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Figur 1. Galoppområdet – avrinningsområden och möjligt läge för damm/sjö.

Föroreningsinnehåll i dagvattnet från området
Föroreningsmängder har beräknats utifrån schablonhalter sammanställda från StormTac. Mängderna har beräknats utifrån en årsnederbörd uppräknad med 10 % med hänsyn till framtida klimatförändringar. Det ger en årsnederbörd på 700 mm. I tabell 1 nedan redovisas de bedömda halterna från västra respektive östra området. Dessa jämförs
med riktvärden enligt tabell 2.
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Tabell 1. Bedömda föroreningshalter i dagvattnet från Täby galoppområdet efter exploatering
Ämne

Enhet

Västra avrinn.omr.

Östra avrinn.omr.

P

mg/l

348

317

N

mg/l

1.9

1.8

Pb

mg/l

17

16

Cu

mg/l

35

33

Zn

mg/l

115

103

Cd

mg/l

0.8

0.7

Cr

mg/l

14

12

Ni

mg/l

10

9

SS

mg/l

84

79

Olja

mg/l

0.8

0.7
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Krav på dagvattenhanteringen
Lokala krav och riktlinjer för fördröjning och rening av dagvatten
Enligt dagvattenpolicyn ”Dagvatten i Oxundaåns avrinningsområde – policy, råd och
riktlinjer” behövs inga särskilda åtgärder för omhändertagande av vägdagvatten från
ytor med trafikbelastning mindre än 10 000 ÅDT. För vägar med trafikbelastning mellan 10 000-15 000 ÅDT bör rening i diken vara ett fullgott alternativ. För vägar i tätort
med över 15 000 ÅDT bör flödesutjämning och rening normalt utföras.
En tumregel som anges i policyn är att parkeringsytor över 1000 m2 eller med fler än
50 parkeringsplatser ska tas om hand.
I Täbys ABVA (Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp) föreskrivs att VAhuvudmannen inte är skyldig att ta emot dagvatten som inte i oväsentlig mån avviker
från normalt regnvattens kvalitet eller negativt kan påverka mottagande recipient.
I informationsskrift till fastighetsägare angående Täby kommuns allmänna vatten och
avloppstjänster anges att fastigheter anslutna till kommunens dagvattensystem med
hårdgjord yta över 1000 m2 ska förses med flödesfördröjning till minst 50 % av flödet
vid varje tillfälle.
Vidare anges här att på fastighet med parkeringsytor för mer än 20 fordon ska erforderlig oljeavskiljare anordnas.
Branschrekommendationer för rening av dagvatten
I Svenskt Vattens Rapport nr 2010-06, ”Förekomst och rening av prioriterade ämnen,
metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten” från Svenskt Vatten Utveckling föreslås
riktvärden för 5 kategorier av dagvatten (1M, 2M, 1S, 2S, 3VU). Dessa redovisas i Tabell 2.
Tabell 2 Föreslagna riktvärden (årsmedelhalt och totalhalt) för dagvattenutsläpp enligt
SVU-rapport 2010-06
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Ämne

Enhet

1M

2M

1S

2S

3VU

P

mg/l

160

175

200

250

250

N

mg/l

2

2.5

2.5

3

3.5

Pb

mg/l

8

10

10

15

15

Cu

mg/l

18

30

30

40

40

Zn

mg/l

75

90

90

125

150

Cd

mg/l

0.4

0.5

0.45

0.5

0.5

Cr

mg/l

10

15

15

25

25

Ni

mg/l

15

30

20

30

30

SS

mg/l

40

60

50

75

100

Olja

mg/l

0.4

0.7

0.5

0.7

1.0

Förklaring kategorier: M=Mindre recipient, S=större recipient, VU=verksamhetsutövare
1=Direktutsläpp till recipient, 2=Inte direktutsläpp till recipient, 3=VU utan direktutsläpp
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Recipienten är stor (Stora Värtan) och om ingen dagvattenåtgärd vidtas innebär det ett
direktutsläpp. En jämförelse mellan schablonberäknade föroreningshalter för området
och kolumn 1S visar att kraven endast uppfylls för N, Cr och Ni, varför en reningsåtgärd behövs.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) finns fastställda för Stora Värtan som är recipient för
dagvattnet. De MKN som beslutats av Vattenmyndigheten är
God ekologisk status skall uppnås år 2021
God kemisk status ska uppnås 2015
Nuvarande status har bedömts enligt följande
Måttlig ekologisk status
God kemisk status
Övergödning framhävs som betydelsefull för flera av effekterna som värderas i begreppet ”ekologisk status”. Underlaget för bedömningen av den ekologiska statusen uppvisar emellertid tecken på att tillståndet kan vara sämre än klassificeringen.
Planerad bebyggelse på galoppfältet innebär en avsevärd tillkommande mängd dagvatten jämfört med nuläget. Med hänsyn till MKN är det sannolikt att man behöver kunna
visa att utvecklingen av området inte innebär en ökad belastning på recipienten. Helst
bör man kunna visa på en förbättring. Nuvarande verksamhet med hästsport innebär att
det troligen avleds förhållandevis stora mängder näringsämnen från området. Detta gör
att förutsättningarna bedöms som ”gynnsamma” att kunna skapa en dagvattenlösning
som innebär en förbättring jämfört med nuläget när det gäller närsaltutsläpp.
Det är däremot är inte lika självklart att andra föroreningar kan reduceras på motsvarande sätt då det inte finns anledning att misstänka att hästverksamheten ger upphov till
utsläpp av exempelvis tungmetaller eller oljeföroreningar.
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Man kan inte med säkerhet på förhand bedöma om det anses tillräckligt att närsaltbelastningen minskas. Det är det överordnade miljöproblemet i Stora Värtan, men absolut
inte det enda problemet. För att kunna presentera en detaljplan som inte strider mot intentionerna i EUs ramdirektiv för vatten, eller de av Vattenmyndigheten fastställda miljökvalitetsnormerna kan det därför bli nödvändigt att redovisa åtgärder som på något
sätt reducerar omfattningen av redan pågående miljöbelastning.
Även om det innebär ett ”åtagande” som sträcker sig utanför det aktuella planområdet
är det åtgärder som kan komma att bli nödvändiga för att planens fastställande.
Kan samordnade åtgärder genomföras för rening av dagvatten från andra områden ökar
miljönyttan. Av estetiska skäl (oljefilm, skräp, grumlighet) bör dock detta vatten förbehandlas separat innan det leds in i en öppen anläggning i ett bostadsområde. Kraftigt
förorenat vägdagvatten från exempelvis E18är däremot inte lämpligt i en parkdamm.
Övriga krav/behov
Nuvarande dagvattenkulvert som korsar Galoppen bör åtgärdas med sedimenteringsanläggning om den skall vara kvar med nuvarande funktion då den i dagsläget för med sig
mycket sediment till tunnelsystemet.
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Förslag på dagvattenlösning för galoppområdet
Förslag till utformning av dagvattenhantering
Området är stort, och därmed blir även dagvattenmängderna liksom föroreningsmängderna stora. Det bedöms som ofrånkomligt att det krävs en dagvattenlösning som uppfyller högt ställda krav på rening.
Utifrån vad som framkommit i den geotekniska undersökningen, bedöms förutsättningarna för infiltration vara dåliga i området, undantaget randzonerna mot de mer höglänta
delarna i områdets sydöstra delar, bla kring Stallbacken.
De begränsade infiltrationsmöjligheterna och den tydliga avledningsvägen via befintlig
dagvattentunnel söder om området gör att någon form av centraliserad dagvattenhantering lämpligtvis utgör ryggraden i det framtida dagvattensystemet.
De höga kraven på rening och flödeutjämning gör att en dammanläggning är en naturlig åtgärd. De höga grundvattennivåerna bedöms som gynnsamma då det ger en möjlighet att säkerställa vattenomsättning under perioder med liten nederbörd
För att minimera dagvattenmängderna och föroreningsmängderna föreslås att kompletterande lokala åtgärder vidtas inom kvartersmark som exempelvis gröna tak, utkastare
till gräs/naturmark samt lokala fördröjningsåtgärder i form av exempelvis svackdiken,
temporära översvämningsytor, stenkistor mm. Syftet är att reducera kraftiga flödestoppar, och återföra dagvatten lokalt till mark och grundvatten. Samtidigt avskiljs
mycket av dagvattnets föroreningar vilket gynnar de estetiska förutsättningarna för den
centrala dagvattendammen/sjön. Även de möjligheter till infiltration som finns inom
området bör utnyttjas
Det är även önskvärt att avledning där så är möjligt sker i öppna dikessystem. Dels för
att diken medför såväl avskiljning av föroreningar och flödesutjämning, men också pga
att området är flackt och diken har betydligt bättre flödeskapacitet vid dåliga lutningsförhållanden. Om längre sträckor på det centrala avrinningsstråket utförs som ledningar
behöver områdets höjdsättning anpassas med hänsyn till detta.

Kritiska parametrar för dammanläggning och uppfyllande av dessa
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Utrymmesbehovet för en damm varierar beroende på storleken på de områden som anläggningen ska försörja, liksom vilka prestandakrav man vill att anläggningen ska uppfylla såväl avseende rening som flödesfördröjning.
För att få en väl fungerande anläggning behöver en del av dammen vara förhållandevis
djup, 2,5 m eller djupare. Uppehållstiden bör som genomsnitt uppgå till minst två
veckor för att få en tillfredsställande reduktion av kväve och fosfor. För att få en god
partikelavskiljning bör uppehållstiden inte understiga 1,5 dygn vid dimensionerande
regntillfälle. Vid extrem flödesbelastning vill man att tidigare avsatta sediment inte ska
kunna sköljas ut ur anläggningen. Vid torrperioder finns risk för uttorkning varför anläggningen föreslås utformas så grundvatten kan utnyttjas för att säkerställa en tillfredsställande vattenomsättning.
Dimensionerande regntillfälle för anläggningens hydrauliska funktion är regn med 10
års statistisk återkomsttid, som justerats med hänsyn till framtida klimatförändringar.
Se avsnitt Dagvattenberäkningar.
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Erfarenhetsvärden visar att en god funktion i dagvattendammar kräver en ett förhållande mellan dammyta och reducerad (”hårdgjord”) area inom tillrinningsområdet på
ca 250 m² dammyta per ha RedA. Detta ger att en minsta storlek på dammen bör vara
ca 5 000 m² för hela planområdet (3 250 m²för västra respektive 1 750 m ² för östra
delen). Det är möjligt att fördela dessa på två separata dammar.
För att få ökad sjökaraktär och minska intrycket av dagvattenreningsanläggning behöver anläggningen ges större dimensioner, rymma större vattenvolymer och ges ett kontinuerligt genomflöde även vid torrperioder. Med en storlek som är 30-40% större än
vad som erfordras ur reningssynpunkt skapas helt andra förhållanden. Utspädningseffekten blir påtagligt större vid små och medelstora nederbördstillfällen, och dagvattenpåverkan blir därmed starkt dämpad.
Nedan redovisas översiktligt några nyckeltal för en respektive två anläggningar som
ytmässigt är 30% större än minimibehovet. Nyckeltal redovisas i tabell 3för västra och
östra avrinningsområdet samt för båda avrinningsområdena. Beräkningarna utgår från
att LOD-åtgärder utförs lokalt i området. Övriga antaganden redovisas under avsnitt
Dagvattenberäkningar.
Nivån i dammen/sjön har förutsatts tillåtas variera 0,5 m mellan normalnivå och max
nivå. Detta ger en maximal regleringsvolym som i sin tur styr hur stor avtappning som
krävs ut från anläggningen. Erforderligt utflöde redovisas för både 5 respektive 10årsregnet. Vid intensivare regn krävs bräddning när regleringsvolymen är fullt utnyttjad.
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Tabell 3 Nyckeltal för dammanläggning, olika avrinningsområden.
Västra
avr omr

Östra
avr omr

Västra + östra
avr omr

Magasinvolym (m³)

2 150

1 150

3 300

Ytbehov(m²),
vid 0,5 m regleringsnivå

4 250

2 300

6 550

Permanent volym (m³)
vid lägsta vattenstånd

6 400

3 450

9 850

Uppehållstid genomsnitt (d)

24 d

26

25

Uppehållstid vid dim regn(d),
1 årsregn, 12 tim varaktighet

2,0

2,0

2,0

Utflöde t tunnel (l/s)
5-årsregn

190

100

290

Utflöde t tunnel (l/s)
10-årsregn

370

190

560

Uppehållstiderna är förhållandevis långa vilket visar att anläggningen ur dagvattenreningssynpunkt kan anses ha överkapacitet, men det gör också att anläggningen är tålig
mot extrema flödesbelastningar. Även vid exempelvis ett 10-årsregn så blir de teoretiska flödeshastigheterna lägre än 1 cm/s vilket gör att risken för att tidigare avsatta bottensediment ska rivas upp är mycket liten.
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De redovisade ytorna och volymerna bygger på tillgängliga schablonvärden för bebyggelse med LOD-lösningar. Troligen innebär de en överskattning av yt-/volymbehovet
om infiltration kan åstadkommas inom områdets höglänta delar. Genom tillämpning av
öppen avledning i diken, och andra ytliga fördröjningsåtgärder etc ökar systemets reaktionstid och de momentana flödena minskar vilket gör att anläggningen vid en mer
detaljerad dimensionering sannolikt kan göras något mindre, alternativt att kapacitet
finns att ta emot dagvatten från annan bebyggelse.
Gemensam dagvattenlösning för kringliggande bebyggelse
Möjligheten att med självfall ansluta kringliggande områden i syfte att åstadkomma en
gemensam dagvattenlösning på Galoppfältet är begränsade. I Bilaga 1 redovisas
kartskiss över närliggande dagvattensystem med nivåer över +10. Detta ger en indikation på vilka områden som skulle kunna bli aktuella för avledning till galoppfältet.
Under förutsättning att Roslagsbanan kan korsas med nya ledningsstråk kan en del av
bebyggelsen närmast öster om Täby centrum avledas till Galoppfältet,
Dagvatten från delar av Grindtorp liksom från delar av Norskogen kan ledas till dagvattenanläggningen. Norskogen är ett villaområde med låg trafikbelastning och det är frågan om mindre flöden.
Även dagvatten från en del av E18 kan ledas till Galoppfältet. Det finns planer på en
breddning av E18, och hänsyn behöver tas till detta om åtgärder för hantering av dagvatten från motorvägen ska inkluderas i områdets dagvattenhantering. Ett dagvatten
som är kraftigt trafikförorenat är dock inte lämpligt att leda in i en öppen anläggning i
ett bebyggt område. Ett alternativ kan därför vara att reservera plats för en anläggning
för E18 i anslutning till planområdesgränsen mot E18. Då kan man peka på att planen
underlättar kommande åtgärder för E18 i samband med tillkommande körfält.
Dagvatten från övriga områden bör kunna ledas in i damm/sjöanläggning i området.
Förbehandling av dagvatten från andra områden är dock nödvändig och förutsätts ordnas utanför planområdet.
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Om dagvatten från områden utanför Galoppområdet, dvs. del av Roslagsbanan, Fåfängan, Marknadsvägen och Kemistvägen skulle en damarea på ytterligare 7 000 –
10 000 m² krävas för motsvarande fördröjning och reningsgrad.
Detta blir således en betydligt större anläggning, och en annan funktion och dimensioneringsprincip kan övervägas här. Exempelvis kan man strypa tillflödet från aktuella
områden så enbart mindre och måttliga flöden leds till anläggningen. Genom att befintliga system kan leda bort större flöden på samma sätt som idag så uppstår inga negativa
konsekvenser eller behov av omfattande kompletterande investeringar.
Vi bedömer att det finns kapacitet att ta emot dagvatten från annan bebyggelse utan att
funktionen äventyras i en anläggning som dimensioneras för västra och östra avrinningsområdet enligt ovan. Överkapaciteten är dock inte obegränsad och det krävs att
tillflödet från tillkommande områden begränsas. Blir det aktuellt att leda över vatten
från flera av områdena/större områden behöver dimensioneringen ses över i grunden.
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Utformning av en större dammanläggning/sjö
Läge för dammar
En damm kan placeras någonstans inom nuvarande läge för galoppbanan, utloppet sker
till anslutande tunnelsystem i områdets södra del. Då området är flackt, kan det vara
fördelaktigt att dammen placeras i galoppbanans mer centrala eller norra/östra delar.
Det är även möjligt med en mindre anläggning på galoppbanan kompletterat med en
separat anläggning för planområdets östra delar med avledning österut i utbyggt ledningsnät.
Grovavskiljning/inlopp.
Med inkommande dagvatten följer synliga föroreningar som skräp, grus, löv, etc. En
grovavskiljningsdel är nödvändig i anslutning till inloppet. Den bör ha hårdgjord (betong) botten för att enkelt kunna rensas från skräp och sediment. Det bör även finnas
körbar väg fram till platsen för slamsugningsfordon. Anläggningen kan döljas med exempelvis vegetation eller bryggor/trädäck.
Den kan förläggas en bit uppströms, skild från huvuddammen, om den på så sätt kan
döljas bättre eller göras mer åtkomlig. Man kan även utnyttja ett inloppsdike med större
dimensioner som en del av grovavskiljningen.
Grovavskiljningen bör ges en yta motsvarande ca 10-15% av hela anläggningen.
Dammens/dammarnas utformning
Dammen ges en långsträckt form i flödets riktning, dammen kan även delas upp i serie
om flera dammar/volymer. Ett längd/bredd-förhållande 3:1 kan vara en riktvärde men
det finns stor frihet att modifiera det. Vill man ha ”felvända” dammar med längdriktning tvärs flödets huvudriktning får man anpassa in- och utloppen så flödet följer respektive damms geometri. Jämför ett meandrande flöde.
Viktigt för funktionen är att få en god flödesspridning i hela anläggningen (undvika
kortslutningsströmmar). I en öppen damm kan styrning av flödet åstadkommas med
vallar, öar, skärmar och/eller vegetation som antingen sprider flödet på bred front eller
styr flödet i meandrande rörelser. Skärmar kan förankras i flytande bryggor, länsar eller
i fasta konstruktioner.

C:\_WSPData\PM Galoppen 111104 rev 111207.docx
Mall: Memo.dot ver 1.0

För att sprida flödet in i eller ut ur en damm kan flödet delas upp på flera
in/utloppspunkter. Mellan två dammar kan flödesspridning även ske via filtervallar.
Det är nödvändigt att det finns en djupare del i dammen/sjön, det hindrar igenväxt och
är en säkerhet för vinterfunktion. Det räcker normalt med att en del av dammen är djup.
Biologi
Vattnet blir succesivt renare i anläggningen, och biologin i anläggningen förändras. I
början är vattnet relativt grumligt och ljusförhållandena gör att flytande vegetation
gynnas, medan förekomsten av undervattensvegetation ökar längre nedströms i takt
med att vattnet blir klarare.
Längs strandkanterna trivs normalt klassisk våtmarksvegetation som svärdslilja, kaveldun och bladvass som också är konkurrenskraftiga Vill man etablera andra specifika
arter får man räkna med omfattande skötselinsatser för att inte dessa ska konkurreras ut.
Det förhållandevis stora djupet gynnar att anläggningen får sjökaraktär med öppna vat-
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tenytor. Näckrosor bör undvikas då de lätt breder ut sig över stora delar av vattenytan
trots djupet.
Det finns möjlighet att åstadkomma en robust fungerande anläggning och samtidigt
stärka olika naturvärden genom aktiva växtval. Val av vegetation bör dock ske i samråd
med sakkunnig inom våtmarksvegetation.
Säkerhet
Flacka strandzoner eftersträvas. Brantare stränder görs svårtillgängliga med tät vegetation eller räcken. Strandlinjen kan också utföras som skarp kant (brygga, kaj, gabioner).
Bedömning får göras i samråd med kommunen om vilket skydd som erfordras.
Promenadstigar med broar, spänger och kanske bryggor som sträcker sig ut i dammen
sjön kan vara attraktivt. Den säkerhetsmässiga utformningen av dessa behöver också
ske i samråd med kommunen.
Det är inte lämpligt att bada eller leka i en dagvattenanläggning. Vill man ha en sådan
möjlighet kan man skapa en separat del där rent (grund)vatten tillförs med utlopp till
huvudanläggningen.
Nivåfluktuationer
Genom att en del i dammens funktion är att rymma tillrinnande dagvatten och långsamt
släppa ut vattnet, kommer nivån att stiga i samband med nederbörd. Dammen har således en normal vattennivå, och en högsta vattennivå. Strandzonen ska utformas så den
och vegetationen tål dessa variationer.
Övrigt
Genom att vattnet succesivt blir renare och klarare blir också de sista delarna de mest
attraktiva. Det kan därför vara önskvärt att förlägga dessa närmast bebyggelsen. För att
möjliggöra en styrning av vattnet erfordras en höjdsättning som medger en succesivt
minskande vattennivå i anläggningen.

Genomförbarhet
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Galoppfältet är flackt, och möjligheterna att leda allt dagvatten till utredningsområdets
västra delar styrs av hur nivåsättningen sker.
Om avledning västerut ska ske i ledning ställer detta krav på en större lutning än om
avledning istället sker i dike, ca 5‰ istället för 2-3 ‰. (Normalt rekommenderas
minsta fall på 10 ‰ för ledningar respektive 5 ‰ för diken. Vid dåliga lutningsförhållanden kan dessa krav frångås, men det måste ske i samråd med den som ansvarar för
ledningens/dikets funktion.)
Om dagvatten från de östra delarna inte leds till västra delen kommer dagvattnet att
behöva avledas österut i utbyggda system öster om Bergtorpsvägen. Utbyggda ledningar till Norra Bergtorp är dimensionerade för den tänkta utbyggnaden av Galoppfältet.
För att åstadkomma en motsvarande rening och fördröjning kan nyckeldatat som redovisas för östra avrinningsområdet i tabell 3 användas.
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Frågor att uppmärksamma i efterföljande arbete
Enligt Tekniskt PM Geoteknik, ÅF Infrastructure, 2011-10-28 bedöms kompletterande
grundvattenrör behöva installeras och nivåer mätas månadsvis under minst ett år för att
erhålla korrekta grundvattennivåer. Detta eftersom grundvattenytan antas variera med
årstid och nederbörd.
Kunskapen om sammansättningen av dagvatten/dräneringsvatten från en galoppbana är
begränsad. För att kunna bedöma i vilken utsträckning planläggning av området bidrar
till arbetet att uppfylla MKN behöver undersökningar vidtas för att klargöra dränvattnets kvalitet. Det blir viktigt för att kunna redovisa miljöeffekterna av den framtida detaljplanen.
Bättre kunskap om hur dräneringen av roslagsbanan fungerar är önskvärd inför det fortsatta arbetet.
För att bedöma genomförbarheten av de åtgärder som krävs för att leda dagvatten från
kringliggande bebyggelse till Galoppfältet behövs fördjupade utredningar. Nyttan av
åtgärderna behöver ställas i relation till kostnaderna och prioriteras med hänsyn till
andra åtgärder
Höjdsättningen av området påverkar möjligheten att avleda dagvatten till en områdesgemensam reningsanläggning. Grundvattennivån i området påverkar höjdsättningen av
en dammanläggning, liksom grundläggning av byggnader och markanläggningar.
Dessa frågor behöver studeras i ett gemensamt sammanhang.
För att utnyttja grundvatten i en damm behöver hydraulisk kontakt skapas med grundvattenmagasin i underliggande friktionsjord. Lerjorden har antagligen alltför dålig genomsläpplighet. Genom att lerlagret är tjockt är det inte omöjligt att en dammanläggning inte når igenom lerlagret. I detta fall kan särskilda åtgärder i form av någon slags
brunnskonstruktion bli nödvändig. Detta skulle samtidigt innebära att risken för förorening av grundvatten kan minimeras.
De geotekniska begränsningarna för anläggande av en damm/sjö behöver tydliggöras.
Risken för bottenupptryckning och skred, största släntlutning etc behöver klargöras
liksom behovet av förstärkningsåtgärder.
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Dimensionering av en dagvattenanläggning behöver göras mer detaljerat när planerna
för området börjar ta form.
Avledning av grundvatten är vattenverksamhet och kan vara tillståndspliktigt. En
dammanläggning med en reglerad vattennivå under nuvarande grundvattennivå innebär
normalt avledning och är således tillståndspliktig. I detta fall innebär troligen inte
dammen och dess nivåsättning att grundvattenförhållandena i övrigt påverkas eftersom
åtgärderna sker i lerlagret. Hur de vattenrättsliga frågeställningarna ser ut behöver klarläggas. Om grundvatten tillsätts via en brunn är det vattenuttagets storlek som är avgörande för om vattendom/anmälan erfordras.
Schaktning under grundvattennivån kan också vara tillstånds- eller anmälningspliktig.
En inventering av eventuella befintliga dikesföretag markavvattningsföretag behöver
genomföras för att klargöra behovet av omprövning/upphävande.
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Sammanfattning och slutsatser
Områdets storlek gör att man från berörda myndigheter kan förvänta sig högt ställda
krav på dagvattenhanteringen och att man kan visa att detaljplanen bidrar till arbetet att
uppnå fastställda miljökvalitetsnormer.
Förutsättningarna att göra detta för kväve och fosfor bedöms som mycket goda med
hänsyn till att hästsportsverksamheten sannolikt bidrar med betydande närsaltutsläpp.
Även med en god rening kommer däremot mängden tungmetaller och andra föroreningar att öka jämfört med nuläget, och det kan bli nödvändigt att redovisa åtgärder
som gör att även dessa minskar. Exempel på sådana åtgärder som redovisas i denna
utredning är gemensam behandling av dagvatten från närliggande befintlig bebyggelse.
Det bedöms finnas goda förutsättningar för att åstadkomma en damm med sjökaraktär
eller två mindre dammanläggningar i området. Anläggningarna kan dimensioneras så
att mycket goda nyckeltal erhålls som i sin tur visar på en god reningsfunktion, även
under intensiva nederbördstillfällen.
I kombination med lokala åtgärder på kvartersmarken i form av gröna tak, svackdiken,
stenkistor, infiltration och trög avledning i öppna diken kan flödena till dammen reduceras, och det dagvatten som leds dit kan i stor utsträckning anses vara förbehandlat.
En damm/sjö som upptar en yta på ca 6 500 m² kan anpassas till olika belastningsförhållanden. Kapacitetsförhållandena i nedströms liggande tunnel är goda och utgör inte
någon begränsning.
För att få en attraktiv damm med sjökaraktär är det viktigt att det finns en vattenomsättning också under perioder med litet tillflöde. Grundvattennivåerna i området är
höga, och det bör utredas hur man kan utnyttja detta för att säkerställa vattentillgång i
anläggningen. Genom att dammen föreslås placeras i en del av området där lerlagret är
som mäktigast måste eventuellt grundvatten ledas in till dammen via en brunnskonstruktion som når igenom leran till underliggande grundvattenförande friktionsjord.
Gemensam behandling av dagvatten från kringliggande bebyggelse bedöms som genomförbart, men behöver utredas vidare. Starkt trafikförorenat dagvatten är inte lämpligt att leda in i anläggningen utan bör hanteras separat varför exempelvis vägdagvatten
från E18 inte bör ledas in i anläggningen.
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Bilaga 1

Figur

Områden över + 10 m, möjliga att ansluta till galoppområdets damm/sjö.

