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1 INLEDNING 

Denna dagvattenutredning är framtagen på uppdrag av Villamarken Exploatering i Stockholm 

AB som underlag inför deras exploatering och Botkyrka kommuns framtagande av detaljplan för 

Slättmalm i Vårsta. På ett ca 15 ha stort område (planområdet är ca 26 ha) planerar Villamarken 

att uppföra ett nytt bostadsområde med lokalgator, förskola och lekpark.  

 

Syftet med utredningen har varit att undersöka områdets förutsättningar och föreslå lämplig 

dagvattenhantering med hänsyn till recipienternas känslighet, lokala föreskrifter och planerad 

bebyggelse. Utredningen ska utgöra underlag till detaljplanens framtagande och kommande 

projektering. 

 

 

2 OMRÅDESBESKRIVNING 

Aktuellt område ligger i Vårsta i Botkyrka kommun, intill Malmsjön. Planområdet består till 

stor del av en sedan länge nedlagd grustäkt som nu är bevuxen med gles, likåldrig tallskog med 

inslag av björk. En minde del av planområdet består av öppna sandytor.  

 

Väster om planområdet finns ett befintligt bostadsområde, österut ligger naturområdet 

Hanvedenkilen och precis norr om planområdet passerar Sörmlandsleden. I söder gränsar 

planområdet till riksvägen 225, Nynäsvägen, som går längs med Malmsjöns strandlinje.  

 

   
Figur 1. Planområdets läge i Vårsta, röd markering (ungefärlig). Källa: Länsstyrelsens Webb-GIS. 
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2.1 Befintlig situation 

Området sluttar kraftigt mot sydväst, mot Nynäsvägen och Malmsjön. Höjdskillnaden är drygt 30 

meter mellan planområdets nordligaste (ca +54) och sydligaste delar (närmast Nynäsvägen) (ca 

+21) av området. Ett par lokala höjdpunkter (ca +62) finns. (Höjdsystem RH 2000). 

En äldre asfalterad väg, troligen kvarlämnad sedan grustäkten var aktiv, sträcker sig ungefär 

halvvägs upp i området från Nynäsvägen. Några grusvägar och stigar finns också, men till största 

del är marken orörd med gles tallskog.  

 

 

      
 

 
Figur 2. Bilder från planområdet (fältbesök 2015-06-12). 

Det finns inga befintliga ledningar eller anordningar för dagvattenhantering inom området. Där 

planområdet möter Nynäsvägen går en gång- och cykelväg parallellt med vägen. Mellan gång- 

och cykelvägen och körbanan finns stora diken för dagvattenhantering. 
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Figur 3. Mellan Nynäsvägen och planområdets södra delar går en gång- och cykelväg och dike för dagvatten-

hantering. 

Under gång- och cykelvägen finns trummor på några ställen på sträckan som leder dagvatten 

från planområdet till vägdiket. För att leda dagvattnet vidare under Nynäsvägen (som tillhör 

Trafikverket) till sjön har åtminstone en trumma identifierats1 på aktuell sträcka, se Bilaga 1, 

Avvattningsplan. Denna trumma är i äldre modell av betong och har behov av rensning. 

 

   
Figur 4. Bilden till vänster visar befintlig trumma under gång- och cykelvägen som leder dagvatten från planområdet 

till Nynäsvägens vägdike. Till höger visas trumma som leder dagvatten under Nynäsvägen till sluttningen ner mot 

Malmsjön. (Foton från fältbesök 2015-06-12.) 

                                                      
1 Fältbesök 2015-06-12. 
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2.2 Planförslag 

Det nu pågående planarbetet för ett nytt bostadsområde i Slättmalm kommer att möjliggöra 

utbyggnad av ungefär 350 bostäder i form av villor, parhus, radhus, kedjehus och flerfamiljshus. 

En ny förskola, lekpark och ca 3 km nya kommunala lokalgator ingår även i detaljplanen.  

 

Buss kommer att trafikera området och därmed kommer saltning av en delsträcka (ca 1,2 km) av 

lokalgatorna att krävas vintertid. 

 

2.3 Kommunalt verksamhetsområde för dagvatten samt övrig VA 

I och med planläggningen av Slättmalm kommer området att ingå i kommunalt 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten och utbyggnad av ledningsnätet planeras. 

Verksamhetsområde för dagvatten som berör gata ska utredas. Respektive fastighetsägare 

ansvarar för egen hantering av dagvatten2.  

 

 

3 RECIPIENTER 

Nederbörd som faller inom planområdet idag infiltrerar troligtvis marken till stor del tack vare 

jordegenskaper med mycket sand och grus och perkolerar ned till grundvattnet. Största delen av 

planområdet ingår i Malmsjöns avrinningsområde. Det vatten som avrinner mot söder når den 

intilliggande sjön via trummor under Nynäsvägen. En mindre del av planområdet (nordöstra 

delen, ca 3,2 ha) faller åt nordost idag och avrinner diffust till natur/skogsmark. En liten del av 

planområdet (södra delen) ligger inom grundvattenförekomsten Vårsta. 

 

3.1 Malmsjön 

Malmsjön är inte klassificerad av Vattenmyndigheten och har inte några fastställda 

miljökvalitetsnormer men Botkyrka kommun genomför regelbundet provtagning av sjöns vatten 

som en del av miljöövervakningsprogrammet. Mätningar av närsaltsinnehållet i sjön ger en 

indikation på dess ekologiska status. År 2007 genomfördes åtgärder i form av fällning av fosfor 

i Malmsjön, med gott resultat. Före restaureringen var fosforhalterna mycket höga eller extremt 

höga, men ligger sedan dess på måttliga till höga nivåer (48 ug/l år 2016)3. Vattnet rapporteras 

vara klarare och algblomningarna om somrarna betydligt färre efter restaureringen4. 

 

3.2 Kagghamraån-Axån 

Malmsjöns utlopp går via Axån till den närliggande sjön Gölan, öster om Malmsjön. Därifrån 

rinner Axån sedan vidare söderut till nästa sjö, Axaren. Därefter ansluter Axån till 

Kagghamraån.  

Kagghamraån-Axån (SE655914-662299) är en preliminär vattenförekomst som kommer att 

klassificeras av Vattenmyndigheten och även få fastställda miljökvalitetsnormer. Kagghamraån 

                                                      
2 Maria Höglund, VA-ansvarig Botkyrka kommun, på möte 2015-04-27 samt Anette Rosdahl, Botkyrka 

kommun, 2019-03-20. 
3 Miljöbarometern Botkyrka kommun, http://botkyrka.miljobarometern.se/vatten/sjoar/ (2019-02-26) 
4 Behovsbedömning av detaljplan för Slättmalm i Grödinge, Botkyrka kommun, Anders Forsberg, 2015-

06-04. 

http://botkyrka.miljobarometern.se/vatten/sjoar/
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(SE656155-16187) är däremot en vattenförekomst som klassificerats till måttlig ekologisk 

status och den kemiska statusen uppnår ej god (ej heller utan hänsyn överallt överskridande 

ämnen).  

 

Orsakerna till statusklassningen är bland annat näringsämnen där halterna av totalfosfor samt 

påväxten av kiselalger ger en måttlig status och förekomst av kvicksilver (gäller i hela Sverige), 

polybromerade difenyletrar samt PFOS innebär att den kemiska ytvattenstatusen ej uppnår god.  

 

Fastställda miljökvalitetsnormer för Kagghamraån är God ekologisk status år 2027 samt God 

kemisk ytvattenstatus. Tidsfristen till 2027 beror på administrativa begränsningar, men åtgärder 

behöver genomföras till 2021 i så stor omfattning som möjligt för att god ekologisk status ska 

kunna uppnås till 2027. 

 

3.3 Grundvattenförekomst Vårsta 

Grundvattenförekomst Vårsta (SE656197-161424) utgörs av en sand- och grusförekomst. 

Kemisk och kvantitativ status bedöms av Vattenmyndigheten vara goda, men det finns risk att 

miljökvalitetsnormen god kemisk status inte uppnås vid målåret 2021 eftersom det finns en 

mycket stor potentiell föroreningsbelastning. Denna potentiella förorening består av väg och 

vägsaltsanvändning, tätort, förorenade områden och grustäkt.5  

 

Kemiska analyser av grundvattenförekomsten har visat att kloridhalten i Vårsta troligen är 

förhöjd på grund av salt från halkbekämpning av vägar i området, framförallt väg 225. Idag 

saltas väg 225 och det finns inga barriärer som hindrar salt från vägområdet att rinna till 

vattenförekomsten. Salthalten mättes av Sveriges geologiska undersökning, SGU6, i mitten på 

2000-talet och var vid provtagningen ca 40 mg/l. Halten är inte så hög att den kemiska statusen 

riskeras utan visar på en måttlig påverkan enligt SGU7. 

 

Planområdet ligger till största delen utanför grundvattenförekomsten men utgör ett viktigt 

infiltrationsområde för täkten. De undersökningar som finns visar på mäktiga magasinsdjup i 

grundvattenförekomsten. Nivån för grundvattenytan inom planområdet är inte känd, men 

geotekniska undersökningar tyder på att den är djupt liggande inom större delen av området.  

 

I PM framtaget av Tyréns8 avseende planförslagets påverkan på grundvattenförekomsten 

framkommer att den kvantitativa statusen inte riskerar att försämras så länge så mycket 

dagvatten som möjligt infiltreras lokalt, helst utan fördröjning. Den rening som åstadkoms när 

dagvattnet passerar genom de mäktiga jordlagren ovan grundvattnet och vidare mot 

grundvattenförekomsten bedöms vara fullt tillräcklig för dagvattnet från dessa ytor. Dels är 

fastläggningen av partiklar god i de översta jordlagren dels har all suspenderad substans 

sedimenterat när dagvattnet når grundvattenförekomsten.  

 

Dagvatten från saltade vägar rekommenderas ledas bort i täta system och renas för att sedan 

släppas till Malmsjön som en säkerhetsåtgärd för att inte riskera den kemiska statusen i 

                                                      
5 Vatteninformationssystem Sverige, www.viss.lansstyrelsen.se (2018-11-14). 
6 Beskrivning till kartan Grundvattenförekomster i Botkyrka kommun K 92. I Torbjörn Persson (Red.) 

Sveriges geologiska undersökning.  
7 Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU rapport 2013:01. 
8 PM Översiktlig bedömning av MKN för grundvatten vid exploatering av Slättmalm, Tyréns, 2019-04-29 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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grundvattenförekomsten. Saltat vägdagvatten från väg 225 rinner idag till vattenförekomsten, 

men försiktighetsåtgärder bör, enligt Tyréns, ändå vidtas vid exploateringen av Slättmalm för att 

hindra ytterligare belastning från vägsalt. 

 

 

 
Figur 5. Översikt över grundvattenförekomsten Vårsta med planområdet markerat i rött.  



  

Slättmalm, Vårsta PM Dagvatten                    sid. 9(25) 

Underlag för detaljplan 2015-09-30, rev 2019-04-25 

 Uppdragsnummer: 3536 

 

 

M:\3536 Slättmalm dagvattenutredning\R\Dokument\PM Dagvatten.docx 

3.4 Markavvattningsföretag 

Malmsjöns in- och utlopp är ett registrerat markavvattningsföretag och stora delar av 

strandkanterna ingår i företagets båtnadsområden. Företaget heter Somran-Malmsjön och reglerar 

sjöns vattennivå. 

 

 
Figur 6. Markavvattningsföretaget Somran-Malmsjön markerat med svart linje (endast del av företaget syns på kartan) 

och dess båtnadsområde med blå snedstreckad yta. Ungefärligt planområde i röd markering. Källa: Länsstyrelsen9. 

 

Genomförande av planförslaget bedöms inte påverka markavvattningsföretaget eller dess 

båtnadsområden. Föreslagna åtgärder för hantering av dagvattnet är fokuserade på att infiltrera 

allt avrinnande vatten lokalt, med undantag för dagvatten från en liten yta: 0,85 ha (att jämföra 

med sjöns tillrinningsområde på 1 460 ha). Detta vatten fördröjs dessutom innan utsläpp till 

Malmsjön. Fördröjningen sker i ett större biofilter samt i sedimenteringsdamm. De riktigt stora, 

intensiva regnen kommer innebära att allt vatten inte hinner infiltrera marken utan avrinner mot 

sjön, men så sker med stor sannolikhet även idag. Det ökade tillflöde från planområdet som 

exploateringen medför bedöms vara försumbart i förhållande till sjöns vattenvolym.  

                                                      
9 Länsstyrelsens WebbGIS, http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/ (2015-06-

29 och 2019-02-26). 

 

 

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/
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4 MARKFÖRUTSÄTTNINGAR 

En översiktlig geoteknisk utredning är genomförd av Structor Geoteknik Stockholm AB. 

Utöver arkivstudier och platsbesök som underlag för att beskriva markförhållandena, har 

provgropsgrävning utförts i fyra punkter utspridda i området. Dessa provgropsgrävningar utfördes 

2015-05-05 och finns dokumenterade i handlingen Utredning PM Geoteknik – markförhållanden 

och grundläggning, daterad 2016-06-03 och senast reviderad 2018-11-15.  

 

Under 2018 gjordes ytterligare kompletterande undersökningar i form av markradon- och 

gammastrålningsundersökning i 26 punkter och geotekniska undersökningar bestående av 

sonderingar och störd jordprovtagning i totalt 11 undersökningspunkter. Dessa undersökningar 

finns dokumenterade och redovisade i Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik, daterad 

2018-11-02.  

 

Provgropsgrävningarna visar generellt att jorden på platsen från markytan och nedåt består av ett 

tunnare mulljordslager med innehåll av rötter och därunder av sand till troligen relativt stora djup. 

Sanden är en isälvsavlagring. Se foto nedan. 

 

 
Figur 7. Foto provgropsgrävning 2015-05-05. 

 

I anslutning till höjdpartier i området med 

synligt berg i dagen är sandens mäktighet 

mindre och övergår mot djupet till grusig siltig 

sandig morän med inslag av avrundade 

(svallade) stenar.  

 

I samtliga fyra punkter var det vid 

provgropsgrävningen torrt och vid platsbesök 

vid övriga tidpunkter synes området mycket 

väldränerat och torrt på sandiga ytor.  

 

Detta innebär att möjligheterna för infiltration 

är synnerligen goda i hela planområdet. 

 

De geotekniska sonderingarna och 

jordprovtagningarna visar att jorddjupen 

varierar inom området och de bekräftar också 

resultat från provgropsgrävningarna att jorden 

i huvudsak består av sand. Jordprover som har 

upptagits och analyserats på labb under 2018 

har bestått av grusig sand, något siltig sand och 

siltig sand. 

 

Längst i norr i planområdet förekommer ett 

parti med berg i dagen och ytnära berg.  

Två distinkta höjdpartier förekommer centralt 

i planområdet och i höjdpartier i dessa 

förekommer berg i dagen och ytnära berg.  
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I ett smalare stråk i planområdets östra del varierar markförhållandena och det är relativt kuperat 

med mer skog och växtlighet i markytan. Marken består här enligt SGU:s jordartskarta av 

omväxlande postglacial sand, morän och berg i dagen.  

 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning är utförd av Iterio med datering 2016-04-08. Av 

denna framgår att det ställvis finns förekomst av markföroreningar bl.a. PAH. I två punkter 

överstiger uppmätta resultat riktvärden för KM. Dessa båda punkter ligger vid infartsvägen och 

på riksväg 225:s marknivåer. En behovsbedömning med datering 2015-09-14 är utförd. Det finns 

knapphändiga uppgifter från Länststyrelsens MIFO-kartläggning (Metodik för Inventering av 

Förorenade Områden) om att ett mobilt asfaltsverk eventuellt varit uppställt inom planområdet.10. 

 

En kompletterande översiktlig miljöteknisk markundersökning i form av provgropsgrävning och 

uttag av jordprover för analys på laboratorium utfördes av Iterio i september 2018. Detta för att 

lokalisera eventuella föroreningar från det tidigare asfaltsverket med utpekad placering enligt 

Länsstyrelsens webbGIS. Av den utförda undersökningen i detta område framgår att det i en punkt 

finns halter av koppar som endast marginellt överskrider riktvärden för KM. I övrigt överstiger 

inga analyserade provriktvärden för KM avseende innehåll av metaller eller polyaromatiska 

kolväten (PAH:er). Det kan därmed anses riskfritt att infiltrera dagvatten i marken, ingen risk för 

att sprida markföroreningar till grundvattnet föreligger.  

 

 
Figur 8. Förekomst av mobilt oljegrus- och asfaltsverk (stjärnmarkering inom röd cirkel) enligt Länsstyrelsens 

webbGIS. 

 

 

                                                      
10 Behovsbedömning av detaljplan för Slättmalm i Grödinge, Botkyrka kommun, Anders Forsberg, 2015-

09-14. 
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5 BOTKYRKA KOMMUNS DAGVATTENSTRATEGI  

Botkyrka kommuns dagvattenstrategi från 2012 beskriver kommunens mål med 

dagvattenhanteringen och ger riktlinjer för plan- och projekteringsarbetet, både vid 

nyexploatering och i befintliga områden. Viktiga principer är att undvika uppkomst av 

föroreningar som sprids till dagvattnet samt lokalt omhändertagande av vatten.  

 

Riktlinjerna för nyexploatering säger bland annat att vattnets avrinningsmönster i området bör 

ligga till grund för hur bebyggelsen planeras och att grönytor ska avsättas för öppen transport och 

infiltration. Förorenat vatten ska renas inom fastigheten. LOD ska tillämpas så långt det är möjligt. 

Där detta inte är möjligt ska dagvattnet tas om hand genom öppen avledning.  

 

I dagvattenstrategin finns också kommunens klassificering av dagvatten avseende föroreningar. 

Från villaområden, parker och lokalgator med trafiktäthet lägre än 8000 fordon/dygn bedöms 

föroreningshalterna vara låga och hanteringen som förordas är infiltration eller fördröjning med 

öppen avledning om infiltration inte är lämpligt.  

 

 

6 FLÖDES- OCH FÖRORENINGSBERÄKNINGAR  

För att beräkna vattenflöden och föroreningstransporter med dagvattnet från planområdet har 

recipient- och dagvattenmodellen StormTac11 använts. Med hjälp av schablonhalter (uppmätta 

genom flödesproportionell provtagning) för olika typer av markanvändning ges en uppskattning 

av den förändring i föroreningsbelastning på recipienten som planerad exploatering innebär. 

 

Som underlag till beräkningarna har kommunens grundkarta samt illustrationsplan över planerad 

exploatering framtagen av WSP12 använts.  

 

6.1 Markanvändning 

Planområdet består idag till största delen av skog i form av gles barrskog med inslag av björk. 

Det finns några öppna sandytor, en liten parkering och en asfalterad väg som troligen är en rest 

från grustäktens tid.  

 

Planförslaget innebär att ett nytt bostadsområde uppförs på platsen. Ungefär 350 bostäder, 

framförallt i form av kedjehus men även parhus, radhus, villor och några flerfamiljshus planeras. 

En förskola och en park föreslås centralt i området. Nya lokalgator samt anslutning till riksväg 

225, Nynäsvägen. Trafiktätheten på lokalgatorna i planområdet har beräknats av Structor och 

bedöms komma att ligga mellan 50-1700 fordon/dygn13. Bussar planeras att trafikera Slättmalm 

och därmed kommer en del av lokalgatorna i planområdet att behöva saltas vintertid. Detta kräver 

särskild hantering av dagvattnet. Dessa lokalgator är därför separerade i beräkningarna. 

 

Följande ytor och avrinningskoefficienter har använts i beräkningarna.  

 

                                                      
11 StormTac version 2015-01 samt webbapplikationen 2019-03-19. 
12 Illustrationsplan, daterad 2019-03-06. 
13 Slättmalm PM Trafik, Structor Mark Stockholm AB, 2015-09-25, rev. 2019-03-20. 
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Tabell 1. Markanvändning och avrinningskoefficienter för planområdet i nuläget och efter utbyggnad enligt 

planförslaget.  

MARKANVÄNDNING AVRINNINGS-
KOEFFICIENT 

LOKALGATA SOM 
SALTAS 

RESTERANDE DEL AV 
PLANOMRÅDET 

  Nuläge 

[ha] 

Planförslag 

[ha] 

Nuläge 

[ha] 

Planförslag 

[ha] 

Gata* 0,85  0,85 0,29 0,20 

Skog 0,05 0,61  21,57 11,61 

Parkering  0,85   0,30  

Grusyta med träd 0,30 0,24  1,50  

Villaområde 0,25   1,44 5,58 

Radhusområde 0,32    4,72 

Flerfamiljshusområde 0,45    1,88 

Skolområde 0,45    0,75 

Parkmark  0,18    0,36 

      

Total area [ha]  0,85 0,85 25,10 25,10 

Total avrinningskoefficient 
(föroreningsberäkning/ 
flödesberäkning) 

 0,12/0,12 0,85/0,8 0,095/0,1 0,2/0,23 

(0,13/0,13 

med 

åtgärder) 
* Mindre lokalgator och parkeringsytor är inräknade i bostadsområdena. 

 

 

6.2 Flöden 

Medelårsflöden och dimensionerande dagvattenflöden från planområdet presenteras nedan. 

Modelleringar och beräkningar är gjorda utan exakt information om markens egenskaper på 

aktuell plats, så som t.ex. infiltrationskapacitet. Presenterade siffror på flöden och föroreningar 

ska inte användas som säkra värden utan visar tendensen till förändring som exploateringen 

innebär och kan alltså användas som en jämförelse mellan situationen före och efter exploatering.  

 

Beräkningar av dimensionerande flöde, dvs. dagvattenflödet vid ett specifikt regntillfälle, har 

utförts för regn med 10 samt 20 års återkomsttid (dimensionerande varaktighet 30 minuter för 

nuläget och 19 minuter efter exploatering med åtgärder inkluderade). Enligt Svenskt Vatten P110 

bör dimensionerande flöde i tät bostadsbebyggelse beräknas efter regn med 20 års återkomsttid. 

Presenterade flöden för planförslaget har räknats upp med en klimatfaktor på 1,25, dvs ett 

antagande om att regnen kommer att vara ca 25 % intensivare i framtiden. 
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Tabell 2. Årsmedelflöde av dagvattnet och markvattnet från hela planområdet, i nuläge och efter utbyggnad enligt 

planförslag (med LOD-åtgärder) samt dimensionerande flöde vid ett regn med 10 års återkomsttid och varaktighet 19 

respektive 24 minuter. Flödena för planförslaget har räknats upp med en klimatfaktor på 1,25.  

 Nuläge Planförslag 
Årsmedelflöde [m3/år] 39 400 47 000 

 

 Nuläge Planförslag 
10-årsregn [l/s] 300 770 

   

20-årsregn [l/s] 380 960 

 

 

Dagvattenflödet vid kraftiga regn ökar betydligt efter exploateringen. Detta beror, utöver 

klimatfaktorn, delvis på att andelen hårdgjord yta ökar, men även på att dagvattnet i större 

utsträckning kommer att ledas i ledningar och diken istället för över naturmark och på så sätt 

färdas snabbare till uppsamlingspunkten/utsläppspunkten (beräkningspunkten för området). På 

årsbasis är ökningen inte alls lika stor, vilket beror på att de mindre regnen hinner infiltrera 

marken i större utsträckning.  

 

6.3 Skyfall 

Vid extrem nederbörd (t.ex. 100-årsregn) kommer allt vatten inte hinna infiltrera diken, 

växtbäddar, skelettjordsmagasin och andra LOD-anläggningar eller rinna in i brunnar. Då måste 

vattnet kunna rinna av på ytan utan att skada viktiga anläggningar eller bostäder. Eftersom 

området till största delen naturligt har en lutning mot väg 225 och Malmsjön kommer vattnet att 

leta sig den vägen. Lågpunktskarteringen14 som gjorts av Länsstyrelsen visar på ansamling av 

vatten längst ner i södra delen av området, mot väg 225, samt i planområdets nordöstra del. I den 

södra delen föreslås dagvattendamm i läget för lågpunkten och i lågpunkten i nordöstra delen 

planeras inga bostäder eller vägar varför stående vatten där inte bör påverka området negativt.  

 

Det är viktigt att i projekteringen och höjdsättningen av området planera så att avrinningsvägen 

blir via gatorna och inte över någon fastighet på vägen mot sjön. Gatorna ska ligga lägre än 

byggnaderna och infarterna helst luta mot gatan. I de fall detta inte är möjligt måste andra 

lösningar, så som t.ex. höga kantstenar, användas. 

 

Eftersom en damm föreslås nedströms bostadsområdet kommer den att kunna fungera som ett 

fördröjningsmagasin för extremflöden innan de rinner vidare över väg 225 och till sjön, med risk 

för urspolning av förorenade sediment. Dammen dimensioneras framförallt för rening av 

dagvatten och yta finns inte tillgängligt för magasinering av hela flödet från ett extremt 

nederbördstillfälle utan som mest flödet från ett 10-årsregn. En liten fördröjning av extrema 

flöden kommer dock att kunna uppnås. För att säkerställa att skyfallsflöden från planområdet inte 

rinner över väg 225 är det viktigt att höjdsättningen av korsningen och tvärlutningen av lokalgatan 

anpassas samt att stora trummor läggs under väg 225. Dagens trummor under vägen måste bytas 

ut och dimensioneras upp. Vid extremt stora flöden finns risk att vatten ändå står upp mot 

riksvägen en kort period. Eftersom lutningarna i området är stora kommer vattnet dock att rinna 

undan mot Malmsjön ganska snabbt. Flödet vid ett skyfall kommer dock inte att skilja sig särskilt 

                                                      
14 Länsstyrelsens Länskarta Stockholm län, översvämningskartering, webb-GIS 2019-03-19. 
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mycket åt efter exploatering jämfört med idag eftersom avrinningskoefficienten blir närmare 1 

(dvs allt vatten avrinner) för så stora regn, oavsett markanvändning. 

 

 

6.4 Föroreningar 

Resultaten från föroreningsberäkningar avseende koncentrationer och mängder i dagvattnet 

presenteras nedan. Beräkningar har gjorts för i dagvatten vanligt förekommande ämnen: 

näringsämnen, vissa metaller, olja och suspenderat material (SS).  

 

Tre situationer har beräknats: nuläget, efter utbyggt planförslag och efter utbyggt planförslag 

medräknat föreslagna dagvattenåtgärder (se avsnitt 7). Beräkningarna är uppdelade i två 

delområden: lokalgata som saltas samt resterande del av planområdet. Detta eftersom 

åtgärdsförslagen grundas i separering av dagvattnet från de gator som saltas vintertid. 

 

Allt dagvatten från planområdet, exklusive lokalgatan som saltas vintertid, föreslås hanteras 

genom infiltration så lokalt som möjligt. Vid normala flöden kommer dagvatten därmed aldrig att 

nå utsläppspunkten till Malmsjön, utan infiltrera och perkolera till grundvattnet. 

Belastningsberäkningarna för delområde resterande del av planområdet är därmed satta till 0 – 

detta område kommer inte att bidra med några föroreningar till Malmsjön. De LOD-åtgärder som 

föreslås för detta dagvatten beräknas bidra med en rening på mellan ca 20 och 45%, beroende på 

ämne. Ytterligare rening sker sedan när vattnet perkolerar markens mäktiga sandlager genom 

fastläggning, sedimentation och växtupptag. Bedömningen är att denna rening är fullgod och att 

inte heller grundvattenmagasinet kommer att tillföras några föroreningar från dagvattnet15. Se 

vidare angående föreslagna åtgärder i avsnitt 7. 

 

För att bedöma påverkan på ytvattenrecipienten och möjligheterna att klara eller inte försämra 

möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna bör utbyggt planförslag med reningsåtgärder (för 

lokalgata som saltas) jämföras med nuläget.  

 

 
  

                                                      
15 PM Översiktlig bedömning av MKN för grundvatten vid exploatering av Slättmalm, Tyréns, 2019-04-29 
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Tabell 3. Beräknade föroreningskoncentrationer i dagvattnet vid utsläppspunkten från området (dvs vid infarten till 

Slättmalm från väg 225) för nuläget, efter genomförande av planförslaget samt vid genomförande av planförslaget med 

föreslagna reningsåtgärder. Eftersom områdets dagvatten föreslås separeras delas beräkningarna också upp.  

KONCENT-
RATIONER 

LOKALGATA SOM SALTAS RESTERANDE DEL AV PLANOMRÅDET 

  Nuläge Planförslag Planförslag 

med renings-

åtgärder 

Nuläge Planförslag Planförslag 

med renings-

åtgärder* 

P µg /l 40 140 31 46 130 0 

N µg /l 810 1300 520 660 1100 0 

Pb µg/l 2,6 11 0,70 3,9 7,2 0 

Cu µg/l 7,4 28 3,9 8,5 16 0 

Zn µg/l 17 67 3,6 23 54 0 

Cd µg/l 0,11 0,19 0,031 0,13 0,33 0 

Cr µg/l 1,4 0,94 0,50 2,4 4,4 0 

Ni µg/l 1,7 1,2 0,45 2,9 4,9 0 

Hg µg/l 0,0099 0,057 0,012 0,014 0,014 0 

SS µg /l 16000 57000 5600 22000 33000 0 

Olja µg /l 100 160 160 170 330 0 

 
Tabell 4. Beräknade föroreningsmängder i dagvattnet vid utsläppspunkten från området (dvs vid infarten till Slättmalm 

från väg 225) för nuläget, efter genomförande av planförslaget samt vid genomförande av planförslaget med föreslagna 

reningsåtgärder. 

MÄNGDER LOKALGATA SOM SALTAS RESTERANDE DEL AV PLANOMRÅDET 
  Nuläge Planförslag Planförslag 

med renings-

åtgärder 

Nuläge Planförslag Planförslag 

med renings-

åtgärder* 

P kg/år 0,056 0,71 0,15 1,7 7,0 0 

N kg/år 1,1 6,4 2,6 25 57 0 

Pb kg/år 0,0036 0,056 0,0035 0,15 0,38 0 

Cu kg/år 0,010 0,14 0,020 0,32 0,81 0 

Zn kg/år 0,024 0,33 0,018 0,87 2,8 0 

Cd kg/år 0,00015 0,00093 0,00015 0,0050 0,017 0 

Cr kg/år 0,0020 0,0047 0,0025 0,092 0,23 0 

Ni kg/år 0,0023 0,0058 0,0022 0,11 0,26 0 

Hg kg/år 0,000014 0,00028 0,000058 0,00052 0,00076 0 

SS kg/år 22 280 28 830 1700 0 

Olja kg/år 0,15 0,79 0,79 6,5 17 0 

* Efter rening infiltreras dagvattnet och perkolerar till grundvattnet. Därmed leds inget dagvatten från detta 

delområde mot utsläppspunkten till Malmsjön. 
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Mängden föroreningar med dagvattnet från planområdet till Malmsjön beräknas öka för alla 

undersökta ämnen i och med exploateringen. Exploatering av opåverkad naturmark resulterar som 

regel i sådana resultat eftersom nulägesbelastningen är så låg. Med föreslagna dagvattenlösningar 

(se avsnitt 7) minskar dock belastningen betydligt. I förhållande till nuläget beräknas belastningen 

bli lägre än idag för några av ämnena och ökar för några av dem. Mängderna av fosfor, kväve, 

koppar, krom, kvicksilver, suspenderat material och olja beräknas öka även efter rening.  

 

Den ökade belastningen är dock liten i antal kg och beräkningsresultaten ska inte användas som 

absoluta slutvärden. De är dessutom något osäkra eftersom belastningen från vägdagvattnet är så 

låg redan före rening. Forskning visar på sämre reningseffekt eller till och med motsatt effekt för 

vissa ämnen i dammar vars inkommande vatten har låga föroreningskoncentrationer. Därmed drar 

beräkningsprogrammet Storm Tac ner reduktionen i beräkningarna. Föreslagna 

reningsanläggningar kan ge bättre effekt än redovisat ovan om de sköts på rätt sätt och ofta, t.ex. 

genom regelbunden skördning och bortförsel av växter. Att anpassa växtvalet efter 

reningsbehovet (vilket ämne) i anläggningarna kan ge ytterligare förbättring av resultaten. 

 

6.5 Påverkan på Malmsjön 

För att kunna göra en bedömning om de ökade utsläppen från planområdet påverkar möjligheten 

att klara miljökvalitetsnormerna i ytvattenrecipienten har koncentrationsökningen av fosfor och 

kväve i Malmsjöns utlopp, till följd av exploateringen, beräknats. I svenska sjöar förekommer 

oftast fosfor i underskott relativt kväve (och andra spårämnen) vilket innebär att fosfor är det 

begränsande eller tillväxtreglerande ämnet. Om fosforkoncentrationen hålls på en låg nivå 

begränsas därmed ofta även övergödningen.   

 

Vid beräkningen har följande antaganden gjorts: 

- dagens nederbörd infiltrerar marken helt (vid normala flöden) dvs inga föroreningar 

tillförs Malmsjön från planområdet idag. 
- efter exploateringen antas endast föroreningar från lokalgata som saltas tillföras 

Malmsjön (efter reningsåtgärder). 
- dagvatten från resterande del av planområdet infiltrerar och perkolerar marken helt (vid 

normala flöden) och föroreningar avskiljs från vattnet i infiltrationsanläggningar och 

vid perkolationen. Därmed antas inga föroreningar från resterande del av planområdet 

att tillföras Malmsjön.  
- Malmsjöns vattenvolym16: 4 200 000 m3 

 

  

                                                      
16 Lantmäteriverket 
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Koncentrationsökningen som exploateringen då innebär vid Malmsjöns utlopp presenteras i  

Tabell 5 och bör jämföras med detektionsgränserna17 för ämnena i ett vattenprov. 

 

 
Tabell 5. Koncentrationsökningen av näringsämnen i Malmsjöns utlopp till följd av exploateringen samt 

detektionsgräns. 

  KONCENTRATIONSÖKNING 
I MALMSJÖN 

DETEKTIONSGRÄNS I 
VATTENPROV 

Fosfor µg P/l 0,036 5 

Kväve µg N/l 0,619 50 

 

 

 

Resultaten visar att den ökning av fosfor- och kvävehalter i Malmsjön som exploateringen 

innebär är så liten att den inte är mätbar. Inte ens om man teoretiskt antog att allt vatten, från 

hela planområdet, skulle ledas till Malmsjön istället för att infiltreras når man detekterbara 

koncentrationsökningar (0,570 ug P/l respektive 3,452 ug N/l).  

 

I ovan beräkning har inte några effekter medräknats av fastläggning av föroreningar på 

dagvattnets väg från dammen i Slättmalm till Malmsjön eller ytterligare utspädning i Axån från 

Malmsjöns utlopp till vattnet når vattenförekomst Kagghamraån. Dessa effekter minskar 

belastningen på Kagghamraån ytterligare.  

 

 

7 ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING 

Detaljplaneområdet kommer att ligga inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och 

spillvatten. Verksamhetsområde för dagvatten som berör gata ska utredas, men respektive 

fastighetsägare ska ansvara för hanteringen av sitt dagvatten.  

 

Enligt Botkyrka kommuns dagvattenstrategi kräver planerad markanvändning i aktuellt område 

ingen specifik rening av dagvatten, utan infiltration och fördröjning med öppen avledning räcker 

som åtgärd. Bedömningen för aktuellt område är dock att dagvattnet bör infiltreras så fort som 

möjligt för att inte minska tillförseln av vatten till grundvattenförekomsten. Eftersom marken i 

området till stor del består av sand är förutsättningarna för infiltration mycket goda, vilket ska 

utnyttjas i dagvattenhanteringen.  Olika infiltrationsåtgärder föreslås nedan. Reningen som sker 

när dagvattnet passerar genom de mäktiga jordlagren ovan grundvattnet och vidare mot 

grundvattenförekomsten bedöms vara fullt tillräckligt för detta dagvatten. Dels är fastläggningen 

av partiklar god i de översta jordlagren och dels har all suspenderad substans sedimenterat när 

dagvattnet når grundvattenförekomsten. 

 

Undantag från ovan gäller dagvatten från de ytor som saltas vintertid. Eftersom kloridjoner 

normalt inte binds upp av partiklar och därmed snabbt kan transporteras till grundvattnet bör 

åtgärder vidtas för att separera detta dagvatten från infiltrationsåtgärderna. Dagvatten från de 

vägar i området där buss ska köras och vägar därmed saltas föreslås ledas bort och renas före 

                                                      
17 Eurofins, mailkorrespondens med Peter Andersson, Eurofins, 2019-01-25 
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utsläpp till Malmsjön. Dessa åtgärder presenteras nedan. Sjön bedöms mindre känslig för 

kloridjoner än grundvattenförekomsten, framförallt eftersom utspädningseffekten blir betydande 

i den stora sjövattenvolymen. 

 

En teoretisk översiktlig beräkning av saltets bidrag från planområdet till nedströms liggande 

vattenförekomst Kagghamraån visar på att koncentrationen av klorid i vattnet som högst ökas 

med 1-2 mg/l, vilket enligt SGUs tillståndsklassning och påverkansbedömning är en mycket låg 

halt med ingen eller obetydlig påverkan. Denna beräkning, utförd av Tyréns (2019)18, med 

konservativa antaganden och förenklingar tar heller ingen hänsyn till eventuell rening av det 

saltade vägdagvattnet inom planområdet.  

 

Det finns farhågor om att kloridjoner i vattnet kan påverka metallers löslighet, vilket skulle 

innebära att metalljoner som fastlagts på exempelvis lerpartiklar löses och andelen lösta 

metalljoner i dagvattnet ökar. De lösta fraktionerna av föroreningar är svårare att rena än 

partikelbundna. Inom utredningen och i samråd med upphovsmannen av beräkningsprogrammet 

Storm Tac19 har dock ingen forskning som stöder farhågan hittats. Vid provtagningar har kunnat 

noteras ökad andel lösta metaller under vinterhalvåret, men detta tros framförallt bero på 

användningen av dubbdäck. Inga flödesproportionella provtagningar från samma väg som en 

vinter sandats och en annan vinter saltats för jämförelse har hittats. Beräkningsprogrammet Storm 

Tac har inte heller några uppmätta schabloner från saltade vägar, varför det inte varit möjligt att 

utreda effekten vidare. Som en försiktighetsprincip är det dock lämpligt med bortledning av det 

saltade dagvattnet från grundvattenförekomsten. 

 

Se Bilaga 1: Avvattningsplan, för placeringen av föreslagna åtgärder för dagvattenhantering. 

 

7.1 Infiltrationsåtgärder 

7.1.1 Öppna diken  

Att leda dagvatten i öppna diken istället för i ledningar har många fördelar. I ett öppet dike tillåts 

vattnet infiltrera marken vilket leder till minskad påverkan på grundvattenbildningen och minskat 

flöde att hantera nedströms. Dagvatten som leds i öppna diken får en trögare avledning och längre 

uppehållstid. När vattenhastigheten minskar ökar sedimentationen och eftersom många 

föroreningar typiska för dagvatten är partikelbundna renas vattnet i dikena. Om dikena utförs 

gräsklädda ökar uppehållstiden ytterligare och leder dessutom till växtupptag av framförallt 

näringsämnen. Ur reningssynpunkt är väl fungerande diken utformade breda med flacka 

släntlutningar och helst trapetsoidformade (rak botten istället för v-formad). 

 

Kommunens och exploatörens målsättning är att bygga ett tätt bostadsområde med småhus och 

många infarter, varför öppna diken längs med alla vägar inte har varit önskvärt. Öppna diken för 

avledning av vägdagvatten föreslås dock i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Vägdagvattnet kan ledas ut direkt i diket genom enkelskevning av vägbana och trottoar mot diket 

över en vägren (alltså ej avskiljning med kantsten). Där trottoar och vägbana skevas mot varandra 

kan dagvattenbrunnar anläggas mot trottoarens kantsten. Brunnarna, som helst ska förses med 

sandfång, leder sedan dagvattnet direkt ut i diket med en kort tvärgående ledning. 

                                                      
18 PM Översiktlig bedömning av MKN för grundvatten vid exploatering Slättmalm, Tyréns, 2019-04-29  
19 Mailkorrespondens med Thomas Larm 2018-09. 
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I de delar av området där husen, och därmed infarterna, ligger tätt omhändertas vägdagvattnet i 

första hand med någon av nedanstående lösningar och där så inte är möjligt med rännstensbrunnar 

som leds till dagvattenledningar. Så högt upp i systemet som möjligt (så tidigt som möjligt) släpps 

vattnet från ledningarna ut i öppna diken för att infiltrera och rena så mycket dagvatten som 

möjligt. Diken intill fastigheter bör utformas med högt placerade kupolbrunnar för bräddning till 

ledningsnätet (ledningarna för det saltade vägdagvattnet) så att byggnader inte riskerar att skadas 

vid höga flöden.  

 

På vissa delar av området, där infiltrationsförutsättningarna tillåter, kan dagvattenbrunnar och 

kupolbrunnar utformas som perkolationsbrunnar, dvs med hål i botten, för största möjliga 

tillförsel till grundvattnet. 

 

7.1.2 Krossdiken 

Krossdiken är diken som är igenfyllda med makadam med en liten skålning/dikesanvisning. Det 

är diken som ofta används i tätbebyggda områden för att spara plats i gaturummet samtidigt som 

man ordnar en mer hållbar hantering av dagvattnet än bortledning i ledning. Krossmaterialet 

skapar stora hålrum där dagvattnet kan magasineras och ges möjlighet att infiltrera marken. En 

dräneringsledning förläggs ofta i botten på krossdiken för att säkra att vattnet leds bort från 

vägkonstruktionen, men i Slättmalm är jordarna så genomsläppliga att det bedöms som onödigt. 

Däremot kan kupolbrunnar vara lämpligt i vissa lägen, t.ex. uppströms en infart, för att snabbt 

leda ned dagvattnet i krossmagasinet och undvika att vatten rinner över gatan på olämpliga ställen. 

Istället för att koppla brunnarna till dräneringsledning kan de utföras som perkolationsbrunnar 

med öppen botten. 

 

7.1.3 Växtbäddar (rain gardens) 

Växtplanteringar som är nedsänkta i förhållande till omgivande yta, företrädesvis gata, är ett bra 

sätt att magasinera och perkolera vatten lokalt. Många små anläggningar, t.ex. i lokalgators 

avsmalningar, före övergångsställen eller i refuger, ger en bra effekt.  

 
Figur 9. Exempelbilder på växtbäddar i gatumiljö.  
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7.1.4 Svackdiken  

Svackdiken anläggs med samma grundprincip som öppna diken men begreppet används när 

släntlutningarna är mycket flacka, så att ytan kan användas som t.ex. gräsmatta eller lekyta i 

torrväder. Endast vid stor nederbörd blir vatten stående i svackdikena som då fördröjer vattnet, 

medger infiltration och minskar risken för översvämning nedströms.  

 

I områdets kvarterspark föreslås svackdiken som utgör del av dagvattnets avrinningsväg. 

 

 
Figur 10. Exempel på svackdike inom skolområde i Malmö. 

 

7.1.5 Infiltrerbara ytor  

Eftersom markförutsättningarna är sådana att infiltrationsmöjligheterna är mycket goda och 

föroreningshalterna i planområdets dagvatten bedöms vara låga bör infiltrerbara ytor användas i 

stor omfattning. 

 

Gångvägar, parkeringsplatser, skolgård, lekplats och andra allmänna ytor föreslås utformas med 

genomsläppliga markmaterial istället för asfalt, så som t.ex. grus, markarmering eller så kallade 

pelleplattor. Nedan visas några exempel på sådan markbeläggning. 
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Figur 11. Exempel på genomsläpplig markbeläggning. Till vänster markarmering i betong (foto Benders), i mitten 

infiltrerbar stensättning och till höger pelleplattor med grässådd (foto VegTech). 

 

7.1.6 Trädplanteringar med skelettjordsmagasin och/eller kolmakadam 

Längs med den större gatan i området planeras en gatusektion med trädplanteringar på ena sidan. 

Till dessa föreslås dagvatten från gångbanan ledas för växtupptag, infiltration och perkolation i 

marken (dagvatten från körbanan hanteras separat, se avsnitt 0). En reningseffekt uppnås även när 

partiklar fastläggs och kväveföroreningar samt olja bryts ner.  

 

Träd i stadsmiljö planteras ofta i så kallad kolmakadam med syfte att skapa en god miljö med 

tillgång på luft och vatten för trädens rötter. Det är krossad sten i mindre fraktion 32/63 mm och 

15 volym% gödslad biokol. Kolmakadam har samma positiva egenskaper som skelettjord på så 

sätt att jorden inte går att packa sönder. Den behåller sina porer oavsett tung belastning på marken 

ovanför. När rötter inte kan komma igenom jorden pga. packning så hämmas trädets utveckling. 

Att rötterna kan ta sig ut genom kolmakadam utan problem samt den vatten-, luft- och 

näringshållande förmågan är makadamkolväxtbäddens stora fördelar. Kolmakadam i trädens 

växtbäddar är väsentligt mycket billigare än att anlägga skelettjord. 

 

Dagvattnet kan ledas till trädplanteringarna via luftningsbrunnar som sprider vattnet i det luftiga 

bärlagret varpå det sedan sipprar ned i kolmakadamen. Om möjligt kan vattnet också ledas direkt 

på ytan till trädplanteringarna, förutsatt att dessa är nedsänkta jämfört med gångbanans nivå.  

 

I stadsmiljö kompletteras oftast kolmakadammagasin med bräddledningar som tömmer 

trädplanteringarna på vatten vid stora flöden ut till dagvattenledningar i gatan för borttransport. I 

aktuellt planområde bedöms dock bräddledningar vara överflödigt tack vare den goda 

genomsläppligheten i marken, men detta bör studeras i detalj vid projektering.  
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7.2 Hantering av dagvatten från saltade gator 

Det saltade vägdagvattnet föreslås ledas bort från området via brunnar och ledningar. Dagvattnet 

renas sedan i längst ner i området i biofilter och sedimentationsdamm med tätade bottnar, före 

utsläpp till Malmsjön.  

 

Särskild hantering av snöupplag krävs från bussgatan. Denna snö får inte läggas i otätade diken 

och inte dumpas inom tillrinningsområdet för grundvattenförekomsten. Ett alternativ för 

hanteringen av snön från bussgatan är att tippa den i föreslagen dagvattendamm. Ett annat 

alternativ är att köra bort snön från området till lämplig plats.  

 

Vid vägsaltning sker en stor luftspridning till vägens sidoområden. Åtgärder som kan minska 

denna spridning bör vidtas, exempelvis kantstenar och halmmattor som läggs i vägslänter eller 

diken. Även inblandning av sand eller grus är möjligt för att minska mängden salt som används. 

Att använda så kallat befuktat salt (kräver tallriksspridare) eller mättat salt (kräver valsspridare) 

kan minska spridningen jämfört med torrt salt. Nackdelen med mättat salt är att saltning måste 

ske vid rätt tidpunkt, då det antingen är fuktigt eller snö. Metod för spridning och salttyp är en 

fråga som avgörs av kommunens driftavdelning. 

 

Att sänka hastigheten på vägen är en enkel åtgärd som också bidrar till en minskad spridning av 

saltet.  

 

7.2.1 Sedimentationsdamm med biofilter 

Längst ner i området föreslås en sedimentationsdamm, där reningen av dagvattnet främst 

åstadkoms genom sedimentation av partiklar (partikelbundna föroreningar) men även växtupptag 

av lösta fraktioner. Dammen utformas med en permanent våtvolym med 1,2 m djup, flacka 

släntlutningar (1:3) och med en grund våtmarkszon runt om. Totalt ytbehov är ca 400 m2 för 

dammen inklusive en permanent volym och en reglervolym (ungefärlig fördröjningsvolym för 

flödet från ett 10-årsregn) men ca 500 m2 bör avsättas för att säkerställa åtkomst för drift etc. 

 

Dammen mottager dagvatten enbart från vägområdet som kommer att saltas vintertid (0,85 ha). 

Ytan är liten och föroreningskoncentrationerna i inkommande dagvatten är låga, vilket reducerar 

reningseffekten i dammen. Föreslagen damm är stor i förhållande till dess reducerade 

avrinningsområde (500 m2/ha reducerad area). Den optimala storleken på en damm har visat sig 

vara ca 150-250 m2/ha reducerad area (en ökad dammstorlek ger bara en liten ökning av 

reduktionsförmågan hos dammen).  

 

Som ett reningssteg före dammen, med fokus på växtupptag av framförallt näringsämnen, föreslås 

ett ca 260 m2 stort biofilter. Det är även i denna växtbädd mycket av kloridjonerna förväntas tas 

upp av lämpliga växter. Biofiltret är en något nedsänkt, växtklädd yta som är föreslagen i ett 

relativt plant läge för att få tillräcklig uppehållstid, se avvattningsplanen. Biofiltret måste studeras 

i senare skede, troligen bör det sektioneras pga områdets lutning för att åstadkomma större 

fördröjningsvolym, längre uppehållstid och bättre rening.  

 

Växtvalet i biofilter och damm kan ge betydande effekt. Växter som tar upp salt utan att skadas 

är lämpliga, exempelvis halophyter.  
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Biofilter och damm samt diket mellan dem utformas med tät botten av framförallt två skäl: dels 

ska inget vatten med eventuell kloridförorening infiltrera och riskera nå grundvattnet och dels 

måste dammen tätas för att hålla en permanent vattenvolym i det genomsläppliga, sandiga, 

område som Slättmalm utgör. Tätningen kan utföras på olika sätt, men för aktuellt område 

rekommenderas ett tätskikt av geomembran med skyddsgeotextil ovan.  

 

Särskild hänsyn måste tas vid skötsel av tätade anläggningar. Rensning ska göras ytligt och med 

försiktighet så att tätskiktet inte skadas. Dokumentering av tätningens utförande bör göras 

noggrant så att framtida omgrävningar, eventuella schakter för ledningsförläggning, 

provtagningar etc. kan planeras och genomföras utan att skada tätskiktet. 

 

7.3 Rekommendationer för fastighetsmark 

Fastighetsägaren ska hantera det dagvatten som uppkommer på egen fastighet, enligt Botkyrka 

kommuns principer. Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, är ett begrepp som innebär att 

nederbörden hanteras där den faller för att påverka det naturliga kretsloppet så lite som möjligt. 

Infiltration, d.v.s. återförsel av regnvatten till grundvatten, åtgärder för rening vid 

föroreningskällan är några exempel på målen med LOD. 

 

Områdets förutsättningar är gynnsamma för lokal hantering av dagvatten. På fastighetsmark 

rekommenderas att leda takvatten till infiltrationsytor, t.ex. gräsmatta (ev. med stenmagasin 

under). Detta kan ordnas hjälp av stuprörsutkastare och ränndalar. 

 

Infarter och parkeringsplatser bör anläggas med genomsläppliga markmaterial som t.ex. grus eller 

markarmering. 

 

På gräsmattor kan svackdiken användas, särskilt då fastigheten gränsar till annan lägre liggande 

fastighet. 

  

7.4 Materialval och övriga rekommendationer  

För att minska uppkomsten av föroreningar i dagvattnet är materialvalet viktigt: koppartak och 

förzinkad utrustning i t.ex. räcken eller stolpar bör inte väljas. Biltvätt bör inte ske på gatu- eller 

fastighetsmark och överdriven gödsling ska undvikas.  

 

 

8 SLUTSATS 

Infiltration och perkolation av dagvatten till grundvattnet är mycket viktigt för att behålla 

grundvattenförekomstens goda kvalitativa status. Infiltrationsanläggningar som samtidigt renar 

dagvattnet föreslås i stor utsträckning och bedöms vara fullt tillräckliga för att inte riskera 

grundvattenförekomstens kemiska status. Det förekommer inte heller några markföroreningar i 

området varför det bedöms riskfritt att infiltrera och perkolera dagvatten. Försiktighetsåtgärder 

tas dock för dagvatten från vägar som saltas vintertid: detta vatten avleds i brunnar och ledningar 

till tätad reningsanläggning i form av biofilter och sedimenteringsdamm från vilka vattnet sedan 

leds till Malmsjön. 
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Föroreningsberäkningar visar att exploateringen med föreslagna reningsåtgärder minskar 

belastningen till Malmsjön jämfört med idag för några ämnen men ökar för vissa trots omfattande 

åtgärder. Mängderna är dock mycket små och koncentrationsökningen av fosfor och kväve i 

Malmsjön till följd av exploateringen beräknas vara så låg att den inte kan detekteras i ett 

vattenprov. 

 

Bedömningen är därmed att exploateringen i Slättmalm inte äventyrar möjligheten att uppnå 

miljökvalitetsnormerna varken för grundvattenförekomst Vårsta eller ytvattenförekomst 

Kagghamraån.  

 

 

9 FORTSATT ARBETE 

I fortsatt detaljplanearbete är det viktigt att avsätta tillräckligt breda gator, så att föreslagna 

infiltrationsåtgärder så som diken, växtbäddar och trädplantering ryms inom vägområdet. Dessa 

utgör en mycket viktig del av områdets dagvattenhantering och bör inte prioriteras bort av 

utrymmesskäl. Även övriga föreslagna dagvattenanläggningar så som biofilter och 

sedimenteringsdammens yta (inklusive åtkomst- och driftutrymmen) bör avsättas med marginal i 

planen.   

 

Skötselinstruktioner för respektive typ av anläggning bör tas fram för att säkerställa deras goda 

funktion även på lång sikt.  

 

I fortsatt projektering bör även utredas skick på och flödeskapacitet i befintliga trummor under 

väg 225. Deras funktion är viktig för att vatten inte ska bli stående i diket (mellan väg 225 och 

gång- och cykelvägen) eller upp på riksvägen. Troligt är att den trumma som påträffats i 

utredningen bör bytas ut samt att kompletterande trummor under väg 225 bör förläggas, 

förslagsvis i samband med byggnation av områdets infart. 

 

Stockholm 2015-09-30, reviderad 2016-06-03, 2017-02-17, 2017-09-05 och 2018-11-19 samt 

senast 2019-04-25. 
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