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Sammanfattning
Sweco har fått i uppdrag av Botkyrka kommun att ta fram en dagvattenutredning inför
framtagandet av en ny detaljplan för området kring Borgskolan i Hallunda i och med att
den ska rivas och ersättas med en ny. Dagvattenutredningens syfte är att utreda och visa
hur dagvattnet kan hanteras på ett hållbart sätt efter den planerade ombyggnationen, och
därmed inte riskera miljökvalitetsnormer för recipienten Albysjön.
I utredningen ingår en kartläggning av nuvarande situation, beräkningar av
dagvattenflöden och föroreningsbelastning, samt förslag på lösningar för en resilient
dagvattenhantering. Rapporten innehåller också en översiktlig utredning av ett
skyfallsscenario samt lösningar för omhändertagande av skyfallsvatten.
Albysjön har i dagens läge god ekologisk status. Den uppnår ej god kemisk status på
grund av höga halter av PFOS och dess derivater samt polybromerade difenyletrar
(PBDE) och kvicksilver. Miljökvalitetsnormen för recipienten är satt till god ekologisk
status (bibehålla denna) samt god kemisk ytvattenstatus år 2027, med undantag för
kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE).
Bedömningen är att exploateringen kommer att bidraga till förbättrade förutsättningar för
recipienten då samtliga i rapporten studerade föroreningar beräknas minska i ett framtida
scenario, detta särskilt om de föreslagna dagvattenanläggningarna kommer på plats.
Kommunens krav på att det dimensionerande flödet i framtida scenario vid ett 20-årsregn
med klimatfaktor 1,25 ej ska överstiga detsamma i nuläget vid ett 10-årsregn går att
tillgodose genom föreslagna dagvattenlösningar. Det dimensionerande kravet är dock
rening av 20 mm nederbörd från hårdgjorda ytor. För att möta detta krav krävs
tillskapande av lokala fördrojningsvolymer motsvarande 450 m3. Bedömningen är att de
föreslagna dagvattenlösningarna kommer att kunna sörja för detta.
Det framtida scenariot innebär en minskning för samtliga föroreningar motsvarande
mellan 35 och 75% för de studerade ämnena vilket är ett gott resultat. Eftersom
recipienten Albysjön har god ekologisk status och utredningen visar på en minskning av
föroreningsbelastning från planområdet efter exploateringen för samtliga studerade
ämnen bör dagvattenfrågan inte utgöra ett hinder för den tilltänkta exploateringen.
Föreslagna dagvattenlösningar är framtagna i samarbete med projektets
landskapsarkitekter och utgörs av växtbäddar och skelettjordar. Även gröna tak och
gräsdiken ingår bland de föreslagna lösningarna. Bedömningen är att de är
genomförbara och att de förutom sin rent tekniska funktion också kommer att medverka
till en god gestaltning av området och ge ett gott bidrag till den biologiska mångfalden.
Vid ett större skyfall ligger området bra till eftersom det i princip inte mottager avrinning
ifrån några högre liggande områden. Skyfallslösningar för att magasinera en större del av
100-årsregnet har föreslagits i form av en nedsänkt bandyplan och en torrdam i områdets
sydöstra hörn. Bedömningen är att de är genomförbara och går att integrera på ett bra
sätt i områdets gestaltning.
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1

Inledning och syfte
Botkyrka kommun har påbörjat detaljplanearbetet med Hallunda nya skola, idag
Borgskolan i Hallunda. De befintliga skolbyggnaderna ska rivas och ersättas med nya.
Projektet har en ambitiös tidplan då kommunen önskar ha en ny skola på plats under
2023. Detaljplanen möjliggör även framtida rivning och nybyggnad av den befintliga
förskolan Prästkragen i områdets norra del.
Sweco har fått i uppdrag av Botkyrka kommun att ta fram en dagvattenutredning inför
framtagandet av den nya detaljplanen. Dagvattenutredningens syfte är att utreda och visa
hur dagvattnet kan hanteras hållbart efter den planerade ombyggnationen. I uppdraget
ingår att kartlägga förutsättningar i nuvarande situation, beräkna dagvattenflöden och
föroreningsbelastning och utreda skyfall och översvämningsrisker samt ta fram förslag på
dagvattenhantering.

2

Underlagsmaterial
Följande underlag har använts i utredningen:
•

Dagvattenstrategi för Botkyrka kommun, antagen 2012-11-22

•

Skyddsföreskrifter för Östra Mälarens vattenskyddsområde, 2008-11-25

•

Grundkarta, erhållen 2021-10-01

•

Situationsplan, erhållen 2021-10-29

•

Skiss planförslag, erhållen 2021-10-01

•

VISS – Vatteninformationssystem Sverige, information inhämtad 2021-10-01

•

Allmänna karttjänster från SGU

•

Foton från platsbesök 2021-10-07

•

Bullerutredning, Sweco 2021-10-20

•

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borgskolan, Sweco 2021-11-19

•

Svenskt Vattens publikation P110
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3

Riktlinjer och krav
För denna dagvattenutredning finns följande riktlinjer och styrande dokument:

3.1

Botkyrka kommuns dagvattenstrategi
Botkyrka kommuns dagvattenstrategi antagen 2012-11-22 belyser gällande principer för
hur dagvatten ska hanteras inom kommunen. Dagvattenstrategin är en del i att skapa
förutsättningar för god vattenkvalitet, rik biologisk mångfald, god folkhälsa i kommunen
samt ett långsiktigt hållbart samhälle. Strategin formulerar att dagvattenhanteringen inom
kommunen ska bidraga till:
• God vattenkvalitet i sjöar och vattendrag
• Eftersträvande av naturlig vattenbalans
• En klimatanpassad dagvattenhantering
• Ett rikt växt- och djurliv
• Att säkra dricksvattenresurser
• Att förhöja estetiska värden i bebyggelsemiljöer
• God folkhälsa
• Minimering av risk för skador på vägar och byggnader
Dagvattenhanteringen ska också vara klimatanpassad och synlig, vidare eftersträvas att
inget dagvatten ska nå avloppsreningsverken.
För att nå de uppsatta målen har ett antal principer formulerats för all dagvattenhantering
inom kommunen. Dessa principer ska beaktas i alla dagvattenfrågor och innefattar bland
annat att dagvatten ska omhändertas så nära källan som möjligt.
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och fördröjning genom avrinning i öppna
system ska prioriteras och de öppna dagvattenlösningarna ska ses som en resurs. I
första hand ska infiltration på bevuxen mark eftersträvas. Avrinning till ledningsnät eller
omgivande mark ska inte öka efter exploatering. Dessutom ska dagvattenanläggningar
planeras, dimensioneras och konstrueras så att de klarar av tillfällen extrem nederbörd
och andra händelser förknippade med ett förändrat klimat.
För att arbeta med principerna har i sin tur ett antal riktlinjer tagits fram. Dessa belyser
hur de olika principerna bör tillämpas för dagvattenhanteringen inom olika typer av
områden. För nyexploatering gäller bland annat att vattnets avrinningsmönster bör ligga
till grund för hur bebyggelsen planeras. LOD ska tillämpas så långt det är miljömässigt,
tekniskt och ekonomiskt möjligt och kommunens tekniska handbok anger att en
grundförutsättning vid ny och större ombyggnation är att allt vatten från hårdgjorda ytor
på kvartersmark och allmän platsmark ska ledas till lokala dagvattenanläggningar som
kan fördröja de första 20 millimeter nederbörd. Vidare ställs kravet att det utflödet från
nyexploaterade områden vid dimensionerande 20-årsregn med klimatfaktor 1,25 ej får
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överstiga det utflödet från samma område vid dimensionerande 10-årsregn utan
klimatfaktor innan exploatering. Vidare måste dagvatten kunna avledas ytligt, det vill säga
att inga nya instängda områden får skapas. För befintliga bebyggda områden gäller
istället att platser för hantering av extrem nederbörd ska skapas där det är nödvändigt.
Andelen hårdgjorda ytor ska minskas och flödet ska fördröjas så att det inte drabbar
nedströms liggande fastigheter. Vid ombyggnation på allmän platsmark ska kommunen
alltid försöka genomföra förbättringar av dagvattenhanteringen. För vägar, körytor och
parkeringar gäller att:
• I samband med gatuunderhåll ska dagvattenhanteringen om möjligt förbättras och
mängden föroreningar i dagvattnet begränsas.
• LOD ska tillämpas där så är möjligt.
• I andra hand ska avledning ske genom öppen dagvattenavledning och på ett för platsen
tilltalande sätt.
• Avledningen av dagvatten ska ordnas så att skadeverkningar vid miljö- och trafikolyckor
minimeras.
• Vid ny- och ombyggnation av parkeringsplatser och vägar ska oljeavskiljning, filter i
dagvattenbrunnar eller annan rening av dagvattnet utföras.
• Genomsläppliga beläggningar som tillåter infiltration förordas såvida dagvattnet inte är
väldigt förorenat.
3.1.1 Oljeavskiljning vid parkeringar
Apropå oljeavskiljning för parkeringsdagvatten har Botkyrka kommun fastslagit att
oljeavskiljning i växtbäddar är fullgott och att någon mekanisk oljeavskiljare inte är
nödvändig. Följande formulering är gällande för aktuellt projekt:
”Då parkeringarna är under 50 stycken och ligger inom yttre skyddszon för
vattenskyddsområde ska dagvatten från parkeringsytorna avledas till växtbädd för ytlig
infiltration genom biofilter och oljeavskiljare behövs ej. Lösningarna ska göras täta och
kan efter reningen anslutas till dagvattennätet. Växtbädden ska vara dimensionerad för
att omhänderta 20 mm regn från parkeringen.”1

3.2

Östra Mälarens Vattenskyddsområde
Området tillhör Östra Mälarens vattenskyddsområde och ligger inom dess sekundära
skyddszon. Den primära skyddszonen omfattar ett närmare angivet vattenområde i Östra
Mälaren samt landområdet upp till 50 meter från strandlinjen vid medelvattenstånd. Den
sekundära skyddszonen består av ett landområde inom vilket det sker en direkt avrinning
mot Östra Mälaren eller där dagvatten naturligt eller tekniskt (via ledningar) avrinner mot
Östra Mälaren. Nedan följer ett utdrag ur förordningen med den bestämmelse som
bedöms ha bäring på dagvattenhanteringen inom det aktuella området.
1

Ingmari Holmsten, AFRY, Samordnare VA-frågor Botkyrka kommun
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”Ny verksamhet och hantering som innebär risk för vattenförorening får inte ske oavsett
om verksamheten eller hanteringen är reglerad eller inte i nedan angivna
skyddsföreskrifter. Befintliga verksamheter eller hantering ska bedrivas så att risken för
vattenförorening minimeras.” (Länsstyrelsen i Stockholms län, Östra Mälarens
vattenskyddsområde, skyddsföreskrifter, 2008-11-25).

3.3 Ramdirektivet för vatten
Enligt Ramdirektivet för vatten ska miljömål beslutas för att uppnå en god status för alla
yt- och grundvattenförekomster inom EU. I Sverige har direktivets miljömål
implementerats i lagstiftningen som miljökvalitetsnormer (MKN) och i december 2009 tog
vattenmyndigheterna det första beslutet om MKN i form av kvalitetskrav för yt- och
grundvattenförekomster i landet. Utifrån den så kallade Weserdomen (mål C-461/13) som
avkunnades i EU-domstolen under 2015 får inte tillstånd ges till verksamheter om de
riskerar att orsaka en försämring av en vattenförekomsts status. Det inkluderar även
försämringar av status för enskilda kvalitetsfaktorer.
Det är myndigheter och kommuner som ansvarar för att MKN följs, Länsstyrelsen ska
pröva kommunens beslut, ändra eller upphäva en detaljplan om det kan befaras att
beslutet innebär att en MKN inte följs. I arbetet med dagvattenhanteringen blir därför
miljökvalitetsnormerna för recipienten styrande och dagvattenhanteringen måste
säkerställa att fastställda normer kan uppnås även efter genomförande av
exploateringen.
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4

Områdesbeskrivning
Detaljplaneområdet är ca 6,4 ha stort och beläget i Hallunda i Botkyrka kommun, se Figur
1.

Figur 1 - Områdets lokalisering i Botkyrka kommun markerad med röd ring. (Bild: Lantmäteriet)
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4.1

Befintliga förhållanden
Inom planområdet finns idag en skola och en förskola, se Figur 2. Skolområdet rymmer
parkering, gång- och cykelväg, en fotbollsplan i grus och en till övervägande del
asfalterad skolgård. Planområdet innehåller också mark som idag utgörs av en grönyta
och en skogsdunge öster om skolan samt gc-vägar. Även Borgvägen väster om
skolområdet ingår i planområdet. Planområdet angränsar till områden med blandad
bostadsbebyggelse, främst lägenheter och radhus byggda på 70-talet.

Prästkragens förskola

Borgskolan

Figur 2 – Detaljplaneområdet. (Ortofoto: Eniro)
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4.2

Recipient och miljökvalitetsnormer
Planområdet ingår i Albysjöns tillrinningsområde. Recipienten är en vattenförekomst
enligt EU:s ramdirektiv för vatten (Figur 3) vilket innebär att den har uppställda mål för
vattenkvaliteten, s.k. miljökvalitetsnormer (MKN). Miljökvalitetsnormer för ytvatten
innefattar kemisk och ekologisk status hos vattenförekomsterna, och beskriver den
önskade kvaliteten hos vattnet vid en viss tidpunkt.

Figur 3 – Recipienten Albysjön. (Bild: VISS 2021)

Albysjön har i dagens läge god ekologisk status och uppnår ej god kemisk status (VISS
2021). Miljökvalitetsnormen är satt till god ekologisk status (bibehålla denna) samt god
kemisk ytvattenstatus år 2027, med undantag för kvicksilver och polybromerade
difenyletrar (PBDE).
Anledningarna till att recipienten inte uppnår god kemisk status är höga halter av PFOS
och dess derivater samt polybromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver (VISS 2021).
I stort sett alla recipienter i Sverige överskrider gränsvärdena för kvicksilver och PBDE,
men även undantaget dessa uppnår alltså Mälaren-Årstaviken inte god kemisk status i
dagsläget på grund av höga PFOS-halter.

4.3

Markförutsättningar
Marken i skolområdet består av fyllnadsmaterial ovanpå postglacial lera. På förskolans
område finns ingen fyllning, här består marken enbart av postglacial lera. Direkt väster
och direkt norr om planområdet finns två kullar bestående av urberg och morän, se Figur
4. Ett rimligt antagande baserat på dessa markförhållanden är att markytan har en
7(36)
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begränsad förmåga att infiltrera vatten. Detta är dock endast en översiktlig bedömning
baserad på SGU:s öppna data, för att göra en säkrare bedömning behöver en geoteknisk
undersökning genomföras.

Figur 4 – Marken inom utredningsområdet består mestadels av postglacial lera (gult) med eller utan
ett lager av fyllning ovanpå (ljust skrafferat). Skogskullen i norr består mestadels av urberg (rött)
med ett lager moränjord (ljusblått). (Bild: SGU).
8(36)
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4.3.1 Markföroreningar
Sweco har genomfört markprovtagningar på området, vilka redovisas i PM Översiktlig
miljöteknisk markundersökning Borgskolan (Sweco 2021-11-19). I rapporten står att läsa
”Undersökningsområdet karaktäriseras av fyllning med en mäktighet som varierar mellan
0,2 till 1 meter, följt av i huvudsak lera eller stopp i berg/block. Prov från fyllnadsmaterialet
har påvisat generellt låga halter under KM, med undantag av barium, kobolt och/eller
nickel i ett fåtal punkter. Medelhalter på fyllnadsmaterialet visar på nivåer under KM för
samtliga parametrar”.
Halter av metaller i lera, uppmätta mellan 0,2 - 2,0 m under markytan, bedöms utgöra
naturliga bakgrundshalter i området och av dessa överskrider medelhalten av kobolt
riktvärdet för KM.” (Sweco, 2021-11-19)
Då det enbart är enstaka prover och ämnen som överskrider riktvärden för känslig
markanvändning (KM) är bedömningen att detta inte är skäl nog att rekommendera täta
dagvattenlösningar inom planområdet. Dagvattenlösningar som bygger på infiltration är
alltså fullt rimliga att anlägga med hänsyn till resultaten från undersökningen.
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4.3.2 Befintlig avvattning
Ett kommunalt ledningsnät för dagvatten är utbyggt i området och avvattningen sker idag
med minimal fördröjning enligt typisk 70-talsstandard med asfalterade ytor anlagda med
lutning mot rännstensbrunnar i lågpunkter, se Figur 5. Tak avvattnas direkt till
dagvattenledning utan fördröjning och anläggningar för lokalt omhändertagande av
dagvatten saknas.

Figur 5 – Skolgården är i dagsläget mestadels hårdgjord och avvattnas direkt till dagvattenledning
via brunnar.

Borgvägen avvattnas i dagsläget med hjälp av både rännstensbrunnar och de diken som
löper parallellt med vägen. Enligt uppgifter från kommunen tenderar det vara lite oklart
vilken roll som dikena har i dagsläget och hur mycket av vägdagvattnet som når diken
respektive brunnar.
Väster om Borgvägen ligger ett grönområde med skogskullen Dalkarlsbacken. Mellan
grönområdet och Borgvägen löper ett dike, se Figur 6. Även längs med stora delar av
Borgvägens östra sida löper diken, ca en halv meter djupa. I dikenas lågpunkter sitter ett
antal brunnar där vatten avrinner till kommunal dagvattenledning.
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Figur 6 – Dike längs med Borgvägens västra sida.
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4.4

Planerad exploatering
Den kommande exploateringen innebär att Borgskolans befintliga lokaler rives i sin helhet
och ersätts med nya, samtidigt som mark som idag ligger öster om skolområdet införlivas
i detta, se Figur 7. Även Prästkragens förskolas lokaler ersätts med nya i planen.

Figur 7 – Planöversikt med fokus på de delar som är påtänkta för förändringar i detta skede.
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5

Avrinningsområden och avvattningsvägar

5.1

Befintlig situation
Hela planområdet ligger inom ett och samma tekniska avrinningsområde vilket ansluter till
Albysjön. Planområdets södra del (Borgskolan) har en anslutningspunkt för dagvatten
mitt på skolgårdens södra gräns och en anslutningspunkt i skolområdets norra del mot
befintlig gc-bana. Det norra området (Prästkragens förskola) har två anslutningspunkter
som båda ligger nära varandra, enligt kommunens VA-kontaktperson2 är det osäkert ifall
båda används idag. Denna utredning utgår ifrån att endast den ena av anslutningarna
mot prästkragens förskola är i bruk. Se Figur 8.

2

Kajsa Forsberg, konsult från Bjerking
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Figur 8 – Befintliga anslutningspunkter för dagvatten markerade med gröna ringar.
Planområdesgräns i gult och fastighetsgräns för den nya skolan samt Borgvägen i lila.

5.2

Framtida situation
Den norra anslutningspunkten föreslås behållas för framtida bebyggelse. Det södra
området bör också kunna behålla befintliga anslutningspunkter, men fördelningen mellan
dessa kan komma att ändras beroende på hur dagvattenledningar inom fastigheten
projekteras. Det rekommenderas en ny anslutningspunkt i områdets sydöstra del för att
bättre kunna ansluta till föreslagna skyfallsåtgärder, se kapitel 8 och 0. Dessa förslag
behöver utredas inom ramen för kommande projektering. De föreslagna ändringarna
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medför inte någon förändring i det aktuella avrinningsområdets gränser och recipienten
kommer fortsatt att vara Albysjön.

6

Dagvattenflöden och fördröjningsbehov
Beräkningar av dimensionerande flöden har utförts i dagvatten- och recipientmodellen
StormTac version 21.4.2. Indata i modellen är kartlagd markanvändning,
avrinningskoefficienter samt rinntider som bestämmer vilken regnvaraktighet som blir
dimensionerande. En klimatfaktor på 1,25 har använts för framtida scenarier. För
flödesberäkningarna har markanvändning och avrinningskoefficienter enligt Tabell 1
använts. Dimensionerande flöden har tagits fram för norra och södra
anslutningspunkterna vid 10-årsscenario för befintligt läge och för 20-årsregn med
klimatfaktor 1,25 för framtida scenario. För det framtida scenariot togs även flödet vid 10årsregn utan klimatfaktor fram, mest som referens för att åskådliggöra skillnaden mellan
nuläget och framtida exploatering.

6.1

Befintlig och planerad markanvändning
För att kunna jämföra flödes- och föroreningssituationen i nuläget med den framtida
situationen har området karterats utifrån ett antal markanvändningstyper. De olika
markanvändningarna tilldelades sedan avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vattens
publikation P110, se Tabell 1.
Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) för Borgvägen har inom bullerutredningen (Sweco, 2021-1020) uppskattats till 3745 fordon, vilket i beräkningarna har avrundats uppåt till 4000
fordon per dygn.
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Tabell 1 – Markkartering av planområdet för befintlig och framtida markanvändning och
uppskattade avrinningskoefficienter för dessa.
Markanvändning

Avrinningskoefficient

Area (m2)
Nuläge

Framtid

Konventionella tak

0,9

8656

5920

Parkering

0,8

2659

2700

Bilväg (Borgv.)

0,8

1950

1950

Gräsyta

0,1

8644

8644

Blandat
grönområde

0,1

8536

6622

Skogsområde

0,1

12 940

12 940

Grusplan

0,4

2254

Konstgräsplan

0,1

Skolgård,
hårdgjord

0,8

Skolgård,
permeabel*

0,4

Gc-vägar

0,8

Totalt

2254
16 155

10 382

10 382

1896

1896

63 690

63 690

*Då skolgården i framtiden kommer att bestå av stora delar permeabla material av typ sand,
barkmull, grönytor etc har dessa slagits samman till en kategori.

Dagvattenflöden och fördröjningsbehov har undersökts för de delar av planområdet som
ansluter till de norra respektive södra anslutningspunkterna. Övriga delar av planområdet
kommer att förbli relativt oförändrade ur flödessynpunkt och ansluter dessutom inte till de
studerade anslutningspunkterna, varför de har utelämnats från beräkningarna. Se Figur
9.
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Figur 9 - Ungefärliga tekniska avrinningsområden för norra (ljusblått) respektive södra
anslutningspunkterna (violett och rosa), samt befintliga dagvattenledningar. Notera att indelningen
mellan de södra områdena är grovt uppskattad. Gröna ringar markerar befintliga
anslutningspunkter.

Tabell 2 nedan visar framräknade dimensionerande flöden från det norra respektive det
södra området i nuläget och i ett framtida scenario, med och utan klimatfaktor (en faktor
för att ta höjd för ett framtida förändrat klimat).
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Tabell 2. Dimensionerande flöden till norra och södra anslutningspunkterna i nuläget och ett
framtida scenario vid regn med återkomsttid på 10 respektive 20 år med klimatfaktor 1,25. Det
framtida scenariot är beräknat utan föreslagna dagvattenåtgärder.
Återkomsttid
(år)

Klimatfaktor

Dimensionerande flöde (l/s)
Norra

10

1,0

20

1,25

Södra

Nuläge

Framtid

Nuläge

Framtid

140

110

380*

280*

170

450*

* Avser sammanlagt flöde för båda de södra anslutningspunkterna (rosa och violett i Figur 9), flödet
i respektive anslutningspunkt för nuläget uppskattas vara hälften av det redovisade. Fördelningen i
framtida scenario är beroende av hur ledningar projekteras inom fastigheten. Notera också att
föreslagna dagvattenlösningar kommer att ha en utjämnande effekt på flödestoppar, vilket inte är
medräknat här.

Ett av kraven från kommunen är att dimensionerande flöde ut från området i det framtida
scenariot vid ett 20-årsregn med klimatfaktor 1,25 inte får överstiga det dimensionerande
flödet i nuläget vid ett 10-årsregn utan klimatfaktor. Detta krav kan mötas om
fördröjningsvolymer tillskapas motsvarande 20 m 3 för den norra anslutningspunkten och
50 m3 för de södra anslutningspunkterna, det vill säga en total volym om 70 m3. Se Tabell
3.
Tabell 3 – Fördröjningsvolymer enligt kommunens flödeskrav.
Beräknat
framtida flöde
vid 20-årsregn,
klimatfaktor 1,25
utan fördröjning
(l/s)

Maxflöde framtid
enligt
fördröjningskrav
vid 20-årsregn,
klimatfaktor 1,25
(l/s)

Erforderlig
fördröjningsvolym,
(m3)

Norra anslutningspunkten

170

140

20

Södra anslutningspunkterna

450

380

50

Kommunens dagvattenstrategi gör dock också gällande att 20 mm nederbörd från
hårdgjorda ytor ska fördröjas för att kunna renas inom planområdet. Innebörden av detta
är att 20 mm nederbörd ska kunna fördröjas över den reducerade arean, vilket motsvarar
varje yta multiplicerad med respektive avrinningskoefficient. För de områden som
avvattnas till de norra och södra anslutningspunkterna i det framtida scenariot motsvarar
detta enligt beräkning 150 respektive 270 m3 fördröjningsvolym, det vill säga en betydligt
större volym än vad flödeskravet ger. Detta innebär att flödeskravet med råge kommer att
tillgodoses vid 20 mm fördröjning. 20 mm-kravet blir alltså dimensionerande för
detaljplanen. Tabell 4 nedan visar vad 20 mm-kravet innebär i fördröjningsvolym uppdelat
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på respektive typ av hårdgjord yta inom hela planområdet, alltså även de delar som inte
avvattnas till de studerade anslutningspunkterna. Tabell 5 och Tabell 6 redovisar dito för
de södra anslutningspunkterna respektive den norra.
Tabell 4 – Fördröjningsvolymer för att omhändertaga 20 mm nederbörd inom respektive typ av
hårdgjord yta inom hela planområdet.
Typ av mark: Allmän
platsmark (AP) eller
Fastighetsmark (F)

Erfordrad volym för
omhändertagande av 20 mm
nederbörd
(m3)

Tak

F

110

Skolgård

F

270

Parkering

F

40

Borgvägen

AP

30

GC-vägar

AP

30

Totalt

480

Tabell 5 – Erforderliga fördröjningsvolymer för omhändertagande av 20 mm nederbörd från
respektive typ av hårdgjord yta inom skolområdet och motsvarande anläggningsyta förutsatt 1
meters anläggningsdjup och en tredjedels porvolym. Ansluter det södra områdets
anslutningspunkter, samtliga ytor tillhör fastighetsmark (F).
Erfordrad volym för
omhändertagande av 20 mm
nederbörd

Motsvarande
anläggningsyta

(m3)

(m2)

Tak

90

270*

Skolgård

150

450**

Parkering

30

90***

Totalt

270

810

* Avvattnas till makadammagasin
** Avvattnas till skelettjordar
*** Avvattnas till växtbäddar
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Tabell 6 - Erforderliga fördröjningsvolymer för omhändertagande av 20 mm nederbörd från
respektive typ av hårdgjord yta inom området Prästkragens förskola och motsvarande
anläggningsyta förutsatt 1 meters anläggningsdjup och en tredjedels porvolym. Ansluter den norra
anslutningspunkten, samtliga ytor tillhör fastighetsmark (F).
Erfordrad volym för
omhändertagande av 20 mm
nederbörd

Motsvarande
anläggningsyta

(m3)

(m2)

Tak

20

60*

Skolgård

120

360**

Parkering

13

40***

Totalt

150

440

* Avvattnas till makadammagasin
** Avvattnas till skelettjordar
*** Avvattnas till växtbäddar

I dagsläget är rinntiden på området ca tio minuter, alltså tar det i händelse av ett större
regn ca tio minuter innan hela området bidrar med avrinning. Därför har varaktigheten på
dimensionerande regn satts till 10 minuter.
Med de föreslagna dagvattenåtgärderna på plats kommer en i sammanhanget ganska
stor fördröjning att ske vilket ger påverkan på den dimensionerande regnvaraktigheten.
Med ett 20-årsregn med klimatfaktor 1,25 tar det cirka 10 minuter att fylla en 20 mm
fördröjningsvolym. Därav ökar rinntiden från 10 minuter utan dagvattenåtgärder till cirka
10 + 10 = 20 minuter med de föreslagna dagvattenåtgärderna på plats.
Med den nya, längre rinntiden minskar intensiteten i det dimensionerande regnet och
därmed ändras flödet vid ett 20-årsregn med klimatfaktor 1,25 i den framtida situationen
från 900 l/s utan LOD till 590 l/s med LOD. Dessa beräkningar är översiktliga och har
förutsatt att 20 mm regndjup kan fördröjas i hela planområdet och inte bara inom
skolområdet.
Bedömningen är dock att detta ger en god uppskattning av dagvattenåtgärdernas positiva
inverkan på flödestoppar i det kommunala dagvattenledningsnätet. Eftersom
dimensionerande toppflöden från planområdet minskar signifikant redan utan föreslagna
dagvattenåtgärder kommer ett framtida scenario med dagvattenåtgärder innebära en rejäl
flödesavlastning för det kommunala ledningsnätet.
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7

Föroreningsberäkningar
Föroreningsberäkningarna är utförda i dagvatten- och recipientmodellen StormTac
version 21.4.2. Indata i modellen är kartlagd markanvändning och nederbörd (601
mm/år).
Föroreningsberäkningar har gjorts avseende nuläget, framtida scenario utan
dagvattenåtgärder och framtida scenario med de föreslagna dagvattenåtgärderna.
Resultat från modellering av föroreningsmängder och föroreningshalter redovisas i Tabell
3 och 4. För en närmare beskrivning av de dagvattenlösningar som använts i
modelleringen hänvisas till avsnitt 8.
Den totala årsavrinningen beräknas minska från dagens 22 000 m3/år till 20 000 m3/år,
som ett resultat av en större andel genomsläppliga beläggningar med en större andel
infiltration och avdunstning som följd.
I och med att det framtida scenariot innebär en ökad andel permeabla ytor kommer det
innebära en förbättring ur föroreningsperspektiv redan utan dagvattenlösningar.
Föroreningsmängderna för de studerade föroreningarna minskar i samtliga fall med
mellan 10 och 40% jämfört med nuläget. Med de föreslagna dagvattenåtgärderna på
plats kommer föroreningsmängderna att minska ytterligare. Det framtida scenariot
innebär en minskning för samtliga föroreningar motsvande mellan ca 35 och 75% för de
studerade ämnena vilket är ett gott resultat. Eftersom recipienten Albysjön har god
ekologisk status och utredningen visar på en förbättring i föroreningsmängder för samtliga
studerade ämnen bör dagvattenfrågan inte utgöra ett hinder för exploateringen.
Anledningen att recipienten inte har god kemisk status är den uppmätta halter av PFOS,
vilket är ett ämne som inte studerats i utredningen. Det finns dock ingenting i vare sig
nutida eller framtida verksamhet inom detaljplaneområdet som kan tänkas ge upphov till
sådana utsläpp. Exploateringen kan alltså med stor säkerhet sägas vara riskfri även ur
denna aspekt.
Tabell 7 – Beräknade föroreningsmängder i kg/år för nuläget och framtida scenarion med och utan
åtgärder för dagvattenrening.

Ämne

Nuläge
kg/år

Framtid utan rening
kg/år

Framtid med rening
kg/år

Fosfor

2,2

1,6

1,1

Kväve

32

29

21

Bly

0,099

0,079

0,047

Koppar

0,34

0,26

0,16

Zink

0,63

0,53

0,26

Kadmium

0,0076

0,0045

0,002

Krom

0,12

0,079

0,049

Nickel

0,093

0,067

0,036

550

430

220

0,00038

0,00028

0,00015

Suspenderad substans
Benso(A)pyren
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Tabell 8 - Beräknade föroreningshalter i µg/l för nuläget och framtida scenarion med och utan
åtgärder för dagvattenrening.

Ämne

Nuläge
µg/l

Framtid utan rening
µg/l

Framtid med rening
µg/l

Fosfor

100

82

57

Kväve

1400

1500

1100

Bly

4,6

4,1

2,4

Koppar

15

13

8,4

Zink

29

27

13

Kadmium

0,35

0,23

0,1

Krom

5,3

4,1

2,5

Nickel

8

4,3

3,4

1,9

Suspenderad substans

25 000

22 000

11 000

Benso(A)pyren

0,018

0,014

0,0078

Förslag på dagvattenhantering
Utformningen av den framtida skolan och förskolan är vid utredningens framtagande inte
helt fastslagen, varför uppskattningar om den framtida markanvändningen gjorts i samråd
med av kommunen anlitade ansvariga landskapsarkitekter och arkitekter. Denna
utredning räknar med att hälften av skolgårdens markyta kommer att vara hårdgjord och
hälften gjord av permeabla material som till exempel grus, barkmull och gräs. Nya
dagvattenlösningar baserade på skelettjordar och föreslås anläggas för lokal fördröjning
och rening av dagvattnet i enlighet med kommunens dagvattenstrategi. Dagvatten tas på
så sätt tillvara och används till bevattning av den växtlighet som planeras på skolgården.
Eftersom det är fastslaget att skolbyggnaden kommer få invändig takavvattning kan inte
takdagvatten fördröjas och renas i en ytlig lösning utan föreslås istället fördröjas och
renas i underjordiska makadammagasin. Samtliga föreslagna dagvattenlösningar är
avstämda med landskapsarkitekterna i projektet. Bedömningen är att alla lösningar
kommer att anläggas inom fastighetsmark. Prästkragens förskolas område har endast
berörts översiktligt eftersom detta inte är aktuellt för ombyggnation i dagsläget.
Beräkningarna utgår från att samma typer av lösningar tillämpas på förskolans mark som
på området för den nya skolan. Se Figur 10.
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Figur 10 – Skiss över dagvattenflöden på den nya skolan i framtida scenario. Gröna pilar
representerar ytlig avrinning blå pilar ledningsbunden avrinning. Prästkragens förskolas mark är
endast berörd översiktligt då den inte är i fokus för förändring i dagsläget. Blå ovaler representerar
möjliga makadammagasin och blå rektanglar områden där skelettjord delvis kan anläggas. OBS att
storlek på dessa områden inte är skalenlig med beräkningarna utan endast är skissartad.
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8.1

Växtbäddar och skelettjordar
Det dagvatten som uppkommer på skolgården, de konventionella taken, och parkering
föreslås ledas till nedsänkta planteringsytor underbyggda med skelettjord. Dessa bör
utrustas med en bräddfunktion för att avleda större flöden som överstiger
anläggningarnas kapacitet. Dylika lösningar bidrar till att rena och fördröja vattnet
samtidigt som träd och växter drar nytta av dagvattnet vilket minskar arbete med
bevattning. I denna utredning har beräkningar gjorts för växtbäddar med dimensioner
enligt Figur 11, men reningsresultaten blir snarlika även om det i slutändan projekteras
skelettjordar istället.

Figur 11 – Principskiss över växtbädden som använts i beräkningarna. Bild: StormTac

Det är inte fastslaget exakt hur växtbäddarna/skelettjordarna kommer att utformas,
gällande förslag vid denna utrednings färdigställande är växtbäddar vid
parkeringsplatserna och skelettjordar på skolgården. Det viktiga i sammanhanget är att
reningsvolymer enligt Tabell 9 kommer på plats och tar hand om dagvattnet från
respektive yta. I tabellen redovisas också ytbehov förutsatt att skelettjordar projekteras
med 1 meters materialdjup och en tredjedels porvolym. Växtbäddar har uppskattats ha
ungefär samma ytbehov som skelettjordarna. En något mindre genomsnittlig porvolym i
växtbädden kompenseras av nedsänkningen där vatten kan tillåtas stiga innan det
infiltrerar.
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Tabell 9 – Erforderliga fördröjningsvolymer för omhändertagande av 20 mm nederbörd från
respektive yta och motsvarande anläggningsyta förutsatt 1 meters anläggningsdjup och en
tredjedels porvolym.
Erfordrad fördröjningsvolym
omhändertagande av 20 mm
nederbörd

Motsvarande
anläggningsyta
växtbädd/skelettjord*

(m3)

(m2)

Skolgård Hallunda nya skola

135

410

Södra parkeringen

30

90

Summa

165

500

Markanvändning

*Skelettjordar och växtbäddar har antagits ha samma kapacitet.

8.2

Takavvattning
Taken föreslås avvattnas till underjordiska makadammagasin. På så sätt fördröjs och
renas vattnet innan det släpps till kommunala ledningar. För att fördröja 20 mm från
takytorna på de nya skolbyggnaderna krävs en lösning som klarar av att magasinera
drygt 90 m3 vatten. Med en tredjedels medelporositet i anlagda magasin motsvarar detta
ca 280 m3 anläggningsvolym. Dessa beräkningar är exklusive takytor på Prästkragens
förskola.
Ett makadammagasin fungerar så att dagvatten fördelas i anläggningen med en
spridarledning för att sedan infiltrera genom profilen och sist avtappas genom en
utloppsledning. Utloppet kan strypas för önskad dämningseffekt. Se Figur 12.

Figur 12 – Princip för ett makadammagasin. Bild: Stockholm Vatten.

För att dagvattnet från taken ska bli så rent som möjligt är det viktigt att undvika
takmaterial som innehåller zink och koppar. Detta gäller även för fasadmaterial. Även
plastbelagda plåtmaterial bör undvikas då dessa kan avge organiska föroreningar.

8.3

Borgvägen
Borgvägen är i dagsläget bomberad så att hälften av vägbanans dagvatten avrinner åt
öster och hälften åt väster. Så föreslås att ske även i det framtida scenariot. Den västra
sidan föreslås avvattnas till det befintliga diket som avvattnas via kupolbrunnar kopplade
till det kommunala dagvattennätet. Diket kommer att bidraga till att dagvattnet renas från
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föroreningar. För att skapa en ytterligare fördröjning och rening rekommenderas att
kupolbrunnarna höjs upp något. På så sätt ökar infiltrationen av mindre dagvattenflöden
ytterligare, vilket bidrar till en förbättrad rening och fördröjning. De långa sträckor där diket
är sammanhängande föreslås sektioneras genom dämmen som anläggs tvärs
flödesriktningen för att ytterligare öka graden av rening och fördröjning. Då det redan
finns diken på plats idag är dessa åtgärder relativt enkla att genomföra.
På samma sätt rekommenderas att befintliga diken på Borgvägens östra sida används för
dagvattenhanteringen. Det bör tillses att dikena i framtiden fortsatt sammankopplas med
trummor under infarter och liknande. På samma sätt som på västra sidan av Borgvägen
rekommenderas att kupolbrunnarna höjs upp något för att öka graden av infiltration och
rening. Diken har även den fördelen att skräp och annat som riskerar att sätta igen
dagvattenledningar blir synligt och lätt kan plockas bort. Diken är också robusta och
klarar av väldigt höga flöden under korta perioder jämfört med dagvattenledningar.

8.4

Bevattningsanordningar
Det har framkommit önskemål om att utreda möjligheterna att omhänderta avrinnande
takdagvatten för att kunna använda det till bevattning av planteringar på området.
Eftersom det handlar om ett skolområde där det rör sig barn rekommenderas starkt att
öppna kärl på skolgården för uppsamling av dagvatten undviks på grund av den
föreliggande olycksrisken. Om projektet vill gå vidare med idén rekommenderas därför ett
underjordiskt bevattningsmagasin i stil med Figur 13.

Figur 13 – Exempel på underjordisk regnvattentank. (Bild: Bauhaus)

Vid installation av underjordiskt bevattningsmagasin behöver en bräddfunktion finnas så
att vattnet kan strömma vidare när magasinet blivit fullt. Frostfritt djup behöver också
betänkas vid projekteringen. Placeringen av magasinet bör vara sådan att takdagvatten
lätt kan ledas till magasinet och vidare genom bräddfunktionen till dagvattenledningsnätet
samtidigt som bevattningen av de aktuella planteringarna kan ske smidigt möjligt. De
lösningar som finns på marknaden inbegriper oftast någon form av dränkpump kopplad till
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bevattningsmunstycke som antingen sitter permanent monterad i magasinet eller är
portabel och sänks ned vid användning.

8.5

Konstgräsplan
Konstgräsplaner kan vara en källa till omfattande utsläpp av mikroplaster och därför är
det viktigt att åtgärder vidtas för att minimera detta till så stor del som möjligt. Orsaken till
de stora utsläppen av mikroplast från konstgräsplaner är främst att det gummigranulat
som används i anläggningarna är flyktigt och lätt sprids till omgivningen. Vid projektering
av nya konstgräsplaner bör möjligheten att samla upp gummigranulat beaktas i
projekteringen. Bland annat av dessa skäl har kommunen planerat att använda sig av en
konstgräsplan utan gummigranulat, vilket är positivt ur dagvattensynvinkel.
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9

Översvämningsrisker
Vid större regn såsom 100-årsregn kommer dagvattenlösningarnas och
ledningssystemens kapacitet att överstigas och dagvattnet avrinna ytligt (varpå lokala
översvämningar i lågpunkter sannolikt kommer att bildas). Genom en genomtänkt
höjdsättning där byggnader och andra känsliga objekt placeras högt kan övriga ytor
användas som sekundära avvattningsvägar då ledningssystemet går fullt. Det är framför
allt viktigt att undvika så kallade instängda områden som saknar ytliga avrinningsvägar.
Avskärande åtgärder kan ibland behöva genomföras mot högre belägen mark på
angränsande fastigheter.

9.1

Lågpunktsanalys
För att ge en översiktlig bild av skyfallssituationen estimerades ytliga avvattningsvägar
och instängda områden i modelleringsverktyget Scalgo Live. Inom denna utredning har
endast situationen i nuläget undersökts.
Planområdet ligger högt upp i ett större avrinningsområde som avrinner mot Albysjön, se
Figur 14.

Figur 14 – Avrinningsområde vid skyfall framtaget i Scalgo och markerat i grått. Planområdets
ungefärliga läge markerad med svart oval och översiktlig flödesriktning mot Albysjön markerad med
pil.

Området ligger högt upp i avrinningsområdet och mottager därmed i princip inte någon
avrinning från högre liggande områden. Generell avrinningsriktning är från nordväst till
sydost. Vid skyfall finns i dagsläget risk att vatten blir stående på skolgården och i gångoch cykelviadukten under Borgvägen. På skolgården handlar det endast om grunda pölar
medan det i viadukten kan vara fråga om djupare vattenansamlingar. Dock är sker
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avrinningen till viadukten från ett väldigt begränsat område varför risken för stående
vatten här endast är reell om dagvattenbrunnarna i viadukten blir helt igensatta.
Skyfallsvatten från området avrinner söderut och riskerar att drabba befintliga byggnader
varför det är lämpligt att vidtaga fördröjningsåtgärder för skyfallsvatten inom planområdet.
Se Figur 15.

Figur 15 – Översvämningssituation för planområdets nuvarande förhållanden framtagen i Scalgo.
Generell avrinningsriktning illustrerad med pil. Vid skyfall finns risk för grunda vattenansamlingar på
skolgården och en djupare vattenansamling i gång- och cykelviadukten under Borgvägen.

I det större perspektivet redovisat i Figur 16 syns att en liten del av planområdet i
dagsläget avrinner åt öster. Det är dock oklart om det kommer att vara så efter
exploateringen. Det avser oavsett en väldigt liten del av den totala avrinningen från
planområdet. Noteras bör att de radhus nordväst om planområdet som uppenbarligen
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ligger i riskzonen för översvämning inte påverkas av planområdet då de tillhör ett annat
avrinningsområde. Se Figur 16.

Figur 16 – En mer utzoomad bild på översvämningssituation. Bild: Scalgo.

Botkyrka kommuns översvämningsanalys ger en liknande bild, se Figur 17.

Figur 17 – Resultatbild från Botkyrka kommuns översvämningsanalys. Bild: Botkyrka kommun.

30(36)
RAPPORT
2022-02-16
SLUTVERSION

9.2

Föreslagna skyfallsåtgärder
Vid den kommande exploateringen bedöms skyfallsavrinning ske åt sydost på ungefär
samma sätt som idag. Skillnaderna mellan den framtida situationen med föreslagna
dagvattenlösningar och idag är att avrinningen kommer att vara betydligt trögare i
framtiden. De första volymerna av ett större skyfall kommer alltså att fördröjas i de
föreslagna dagvattenlösningarna. En nedsänkt bandyplan kommer att kunna fungera som
fördröjningsmagasin i händelse av skyfall. Alla de lokala dagvattenanläggningarna
föreslås mynna i en huvudledning som leder till befintlig anslutningspunkt söder om
konstgräsplanen. I det sydöstra hörnet finns en grönyta som i framtiden kommer att
fungera som lek- och aktivitetsyta för barnen. Förslaget är att ytan grävs ur och skålas för
att skapa en torrdamm som vid extrema skyfall kan hantera överskottsvatten. Genom att
anlägga en brunn i grönytans lågpunkt kommer dagvatten vid extrema flöden ytligt
avrinner till dammen att kunna avledas till det kommunala ledningsnätet i den takt som
ledningarna medger. På så sätt skapas en buffertvolym som hjälper till att avlasta det
kommunala ledningsnätet och hjälper till att förebygga kritiska översvämningar
nedströms. Det är mycket viktigt att området i stort höjdsätts på ett sådant sätt att vatten
också kan strömma ytledes till torrdammen eftersom nederbörd vid skyfallssituationer till
övervägande det avrinner ytledes. I normala fall kommer ytan att vara torr och kunna
användas för olika aktiviteter. Se Figur 18.
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Figur 18 – Skiss över situation med ett skyfall så kraftigt att ytavrinning uppkommer. Notera
föreslagna fördröjningsytor i form av nedsänkt bandyplan och aktivitetsyta med dammfunktion.
Bilden är från ett tidigare skede i projekteringen men huvuddragen för skyfallslösningarna gäller.

De delar som avrinner till den föreslagna torrdammen vid skyfall är ca 2 ha till ytan och
har en sammanvägd avrinningskoefficient på ungefär 0,5.Vid extrema skyfall kan dock
32(36)
RAPPORT
2022-02-16
SLUTVERSION

den sammanvägda avrinningskoefficienten förväntas öka. Med hänsyn till att de
ambitiösa dagvattenåtgärderna ändå kommer att ha en positiv inverkan på avrinningen
har avrinningskoefficienten vid stora skyfall uppskattats till 0,6. Observera att detta är en
väldigt grov uppskattning.
En grov avtappningsberäkning har utförts baserad på Svenskt Vattens anvisningar i
P110, vilken gav att ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 ger behov av att kunna
magasinera 950 m3 vatten vid skyfall, vid en kontinuerlig avtappning på 40 l/s3. Eftersom
den nedsänkta bandyplanen är cirka 150 m 2 stor kan denna vid 0,4 meters nedsänkning
magasinera cirka 60 m3. Detta ger ett behov av att kunna magasinera ytterligare ca 900
m3 vatten i torrdammen. Då den tillgängliga ytan är ca 2250 m2 stor ger en genomsnittligt
djup på 0,4 m en tillgänglig volym om ca 900 m3.
Vid dessa beräkningar har antagits en kontinuerlig avtappning från torrdammen till 225
mm ledning förlagd med lutning motsvarande 5 promille vilket ger ett avtappningsflöde på
ca 40 l/s.
Denna beräkning ska endast ses som en fingervisning och kommer att behöva göras om
på nytt vid VA-projekteringen när det är klart vilka lutningar och ledningsdimensioner som
kommer att gälla. Liknande multifunktionella torrdammar finns på många platser, se Figur
19.

3

Gäller för den återkomsttid som ger den största volymen, i detta fall 3 h.
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Figur 19 – Torrdamm i Åkers Styckebruk. Bild: Sweco.
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9.3

Skogskullen
Norr om Prästkragens förskola finns en skogskulle som vid skyfall belastar området med
naturmarksavrinning. För att undvika detta föreslås en dikesanvisning skapas som leder
det mesta av vattnet först västerut och sedan åt norr, där det finns en grönyta.
Avrinningen från det högre belägna skogsområdet i den norra delen kommer genom den
föreslagna dikesanvisningen mellan skogen och Prästkragens förskola i framtiden inte
längre drabba planområdet. Avrinningen från skogskullen skulle med den föreslagna
lösningen istället att ledas norrut till en befintlig grönyta som är väldigt bra lämpad för att
infiltrera och tillfälligt magasinera stora mängder vatten, se Figur 20.

Figur 20 – Befintlig grönyta norr om planområdet är nedsänkt i förhållande till omgivningen och
fungerar utmärkt för att infiltrera och tillfälligt magasinera stora mängder vatten.

Området bör höjdsättas på ett sådant sätt att ytavrinning kan ske utan att skador
uppkommer på byggnader och andra känsliga anläggningar. Höjdsättningen bör också
ske utifrån ett större sammanhang där även angränsande områden tas i beaktning.
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10

Slutsats
Både halter och mängder av samtliga studerade föroreningar beräknas minska i ett
framtida scenario. Även mängden dagvatten som når ledningsnätet såväl som toppflöden
beräknas minska i det framtida scenariot, detta på grund av en lägre andel hårdgjord yta
och lokala dagvattenanläggningar.
De föreslagna öppna dagvattenlösningarna i form av växtbäddar/skelettjordar,
makadammagasin och gräsdiken bidrar till lokal fördröjning, infiltration och rening av
dagvatten. Lösningarna bidrar också till den biologiska mångfalden och till en trivsam
gestaltning av området.
Exploateringen bedöms inte ha någon negativ påverkan på recipienten Albysjön, utan
snarare ha en god påverkan på densamma och därmed inte utgöra något hinder för att
MKN för recipienten ska kunna uppnås. Eftersom recipienten har god ekologisk status
och utredningen visar på en förbättring i föroreningsmängder för samtliga studerade
ämnen bör dagvattenfrågan inte utgöra ett hinder för den tilltänkta exploateringen.
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