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1 INLEDNING 

Planområdet Södra Källtorp (Wenströmska skolan 1 mfl) dp 1821 ligger 

väster om Vallby i Västerås (Figur 1). Planområdet angränsar mot 

Vallbyleden i öster, mot E18 i söder, mot Vedbovägen i norr och mot 

Bälbyvägen i väster. I planområdets norra del ligger Wenströmska skolan 

och i den södra delen ligger ett större område med ängsmark (koloniområde) 

och en idrottsplats med tillhörande parkering. Genom planområdet löper en 

gång- och cykelbana som knyter ihop Vallbyleden med Bälbyvägen.  

 

Figur 1. Planområdet. 

Planens syfte är att pröva möjligheten att skapa en ny stadsdel med 

huvudsakligen bostäder i närhet till natur, rekreationsområden, centrum och 

handel (Figur 2 och Bilaga 1). Bostadsbebyggelsen i stadsdelen är varierad 

och av hög kvalitet och attraherar en blandad målgrupp av människor. En 

mindre del av befintlig skolbyggnad kan komma att sparas när denna del av 

området övergår från användning som skola till äldreboende, 

trygghetsboende samt förskola och idrottshall. Verksamheterna kommer att 

drivas av kommunala eller privata aktörer. Totalt kommer Södra Källtorp att 

rymma drygt 700 lägenheter i form av småhus och flerbostadshus. Den 

befintliga Wenströmska Idrottsplatsen bevaras och utvecklas i förslaget, en 

park med lekplats och promenadstråk tillkommer, ytor avsätts för fördröjning 

och rening av dagvatten och bullerskärmar föreslås längs med del av E18 

samt del av Vallbyleden. Även infrastrukturen i området förändras, då 

nuvarande Sörängsgatan omgestaltas till en kommunal entégata med 

anslutning till nuvarande Bälbyvägen. Båda dessa gator kompletteras 

successivt med separat gång- och cykelvägar medan trafik på nya 

kvartergator sker på gåendes villkor. Alla gator i området kommer också att 

få nya namn.   
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Figur 2. Bebyggelseförslag framtaget av Archus (se även Bilaga 1). 

Bebyggelseförslaget har tagits fram av Archus. WSP har varit med och 

utformat förslaget så det uppfyller de krav som finns på 

dagvattenhanteringen. Denna dagvattenutredning redovisar de föreslagna 

åtgärderna och ska ingå som underlag till detaljplanen samt som bilaga till 

planen då den ställs ut för samråd och granskning. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 BEFINTLIG AVVATTNING OCH GEOHYDROLOGI 

Två nuläges PM har tagits fram för planområdet (Bilaga 2 och 3). I dessa 

beskrivs lokala avrinningsområden, lågpunkter där dagvatten kan bli stående 

och befintlig avrinning genom en övergripande flödesanalys för regn med 

återkomsttiderna 10 och 100 år. Bilagorna visar också viktiga flödesvägar 

som bör behållas i bebyggelseförslaget. Analysen utfördes utifrån befintlig 

höjdsättning, noteringar från platsbesök och Länsstyrelsens underlag för 

skyfall. Sammanfattningsvis har blå områden i Figur 3 identifierats som 

låglänta områden med risk för översvämning vid skyfall. Befintliga 

flödesvägar redovisas med svarta pilar.   
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Figur 3. Flödesvägar och områden som riskerar att översvämmas vid skyfall. 

 

Det finns två anslutningar ut från området, en dagvattenledning som går 

genom området mot Vallbyvägen (Figur 4) och en dagvattenkulvert som 

tillhör ett markavvattningsföretag med utlopp västerut mot ett större dike 

(Figur 3). 

 

 

Figur 4. Befintlig dagvattenledning. 

Mot planområdets västra del avvattnas ett större skogsområde. 

Skogsmarken utgör två avrinningsområden (ca 3,2 ha respektive 2,5 ha) 

som avvattnas mot Bälbyvägen (Figur 5).  

Dike 

till 
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Figur 5. Avrinningsområden som avvattnas mot planområdet nordväst om 
Bälbyvägen. Karta hämtad från Länsstyrelsen webbGIS. 

Jordarterna i området består främst av glacial lera och postglacial finlera 

(SGU, 2016). VAP har utfört en översiktlig geoteknisk undersökning för 

planområdets södra del (VAP, 2016). Resultaten visar att jorden inom södra 

området utgörs av lera vars mäktighet i sonderingspunkterna varierar mellan 

2,8 och 11,2 m med den minsta mäktigheten i nordväst. 2016-09-28 

uppmättes grundvattennivån +21,5 i den nordöstra delen av planområdet 

södra del vilket motsvarar 1,1 m under markytan. Vid samma tillfälle 

uppmättes grundvattennivån +20,8 i områdets sydvästra del vilket där 

motsvarar 0,8 m under markytan. Vid byggnation av dammar och andra 

dagvattenanläggningar måste hänsyn tas till de geotekniska förhållandena i 

området. Grundvattennivåerna påverkar möjliga reglernivåer och permanent 

vattenyta i dammarna. 

Genom de södra delarna av planområdet löper ett markavvattningsföretag, 

Vallby dikningsföretag (Bilaga 3). Jordarterna och dikningsföretagets 

existens är indikator på sämre dräneringsförhållanden. En 

dagvattenhantering som helt bygger på infiltration är därför inte lämplig i 

området. I samband med planprocessen ansöker Västerås stad om 

upphävning av markavvattningsföretaget. 

2.2 VÄSTERÅS DAGVATTENPOLICY OCH RIKTLINJER  

Mälaren närmast Västerås uppnår idag varken god ekologisk eller kemisk 

status. Den ekologiska statusen har klassats till måttlig och den kemiska till 

ej god. Orsaken är främst förekomst av tungmetaller, miljögifter samt för hög 

tillförsel av näringsämnen. För att uppnå miljökvalitetsnormen som är god 

kemisk status med undantag för vissa ämnen och att bibehålla måttlig 

ekologisk status till 2027, krävs bland annat kraftiga minskningar av fosfor 

och tungmetaller. Minskningen behöver ske från många källor, inte minst 

dagvatten. Anledningen till att målet inte är god ekologisk status är att den 

hamnverksamhet som idag påverkar vattenförekomsten inte längre skulle 

kunna bedrivas i sin nuvarande omfattning. Verksamheten utgör ett sådant 

väsentligt samhällsintresse som motiverar att ett mindre strängt krav 



 

 

 
Dagvattenutredning • Detaljplan för Wenströmska skolan 1 m fl, dp 1821, Södra Källtorp, Västerås | 8 

fastställs, då det bedöms vara ekonomiskt orimligt att vidta alla de åtgärder 

som krävs för att nå god ekologisk status i vattenförekomsten som helhet.  

Stadens målsättningar är att minska mängden fosfor, metaller och organiska 

miljögifter via dagvattnet med 20 %. Infarter till planområden och 

parkeringsytor i marknivå bedöms bidra till ökade mängder tungmetaller som 

måste renas innan det når Mälaren. 

Flödesbelastning nedströms nya planområden och klimatpåverkan beaktas i 

framtagandet av nya detaljplaner. Västeråsstads dagvattenpolicy är en del i 

arbetet att uppnå god status i Mälaren. Övergripande mål i policyn är att 

dagvatten ska utredas i alla planer och att dagvatten ska renas och fördröjas 

så nära källan som möjligt. I första hand ska tröga system användas. 

3 FLÖDES- OCH 
MAGASINSBERÄKNINGAR 

Framtida dimensionerande dagvattenflöde har beräknats för ett regn med 

återkomsttid 10 år med rationella metoden enligt Svenskt Vatten, P110.  

Q = kf ∙ A ∙ φ ∙ i 

där  

Q = dimensionerande flöde (l/s) 

kf = klimatfaktor (-)  

A = avrinningsområdets area (ha)  

φ = avrinningskoefficient (-) 

i = dimensionerande regnintensitet (l/s, ha) 

Nederbördsintensiteten har beräknats med Dahlströms formel (Svenskt 

Vatten, P104). Klimatfaktor 1,25 har använts och avrinningskoefficienter är 

hämtade från Stormtac v16.4.1 och Svenskt Vatten, P110. Befintliga 

dagvattenflöden inom planområdet har beräknats i nulägesbeskrivningarna i 

Bilaga 2 och 3. 

Beräkningar har utförts för 7 delområden inom planområdet (Figur 6) och för 

de två tillrinnanande naturmarksområdena (Figur 5) nordväst om nuvarande 

Bälbyvägen (nya Veganäsvägen). Beräkningsresultaten presenteras i Tabell 

1 och Tabell 2. Naturmarksavrinningen har uppskattats efter specifik 

naturmarksavrinning för olika stora områden enligt Svenskt vatten P110 figur 

4.4  Flödena från planområdet förväntas öka efter genomförande av 

detaljplanen.  
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Figur 6. Delavrinningsområden som använts vid flödes- och magasinsberäkningar. 

Tabell 1. Markanvändning och dimensionerande flöde för delområdena i figur 6. 
Dimensionerande flöde är beräknat för återkomsttid 10 år och varaktighet 10 minuter 
inklusive klimatfaktor 1,25. 

 

Area 
(ha) φ 

Ared 
(ha) 

Flöde 
(l/s) 

Delområde 1: Norra bostadsområdet     
Kvarter med småhus 4,7 0,5 2,4 672 

Flerfamiljshusområde 0,5 0,45 0,2 68 

Lokalgata 0,6 0,8 0,5 135 

Carports och parkeringar med förråd 0,4 0,9 0,4 105 

Gång-cykelbana 0,3 0,8 0,2 57 

Naturmark 1,8 0,1 0,1 26 

Summa 8,3 0,45 3,7 1063 

     
Delområde 2: Förskola och vårdbostäder    
Tak 0.5 0.9 0.5 134 

Körbara ytor, parkering 0.4 0.8 0.3 91 

Hårdgjord gårdsyta (50 % av total gårdsyta) 0.7 0.8 0.6 162 

Grönytor (50 % av total gårdsyta) 0.7 0.1 0.1 20 

Bevarad naturmark 0.3 0.05 0.0 4 

Summa 2,6 0,55 1,4 411 

     
Delområde 3: Södra bostadsområdet    
Flerfamiljshusområde 1,2 0,45 0,5 149 

Kvarter med småhus 1,5 0,5 0,8 217 

Parkering 0,6 0,8 0,5 140 

Lokalgata 0,2 0,8 0,2 53 

Lekplats 0,2 0,2 0,0 12 

Grönytor, områden för dagvatten och bullervall 1,2 0,1 0,1 35 

Gång- och cykelbanor 0,2 0,8 0,2 47 

Summa 5,2 0,4 2,3 653 

     
Delområde 4: Idrottsplats     
Bollplan 0,7 0,1 0,1 19 
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Bana 0,7 0,2 0,1 37 

Hårdgjord yta 0,1 0,8 0,1 20 

Hustak 0,0 0,9 0,0 12 

Övriga gräsytor 0,9 0,1 0,1 26 

Skog 0,4 0,05 0,0 6 

Summa 2,7 0,15 0,4 120 

     
Delområde 5: Parkering och fotbollsplan    
Parkering  0,3 0,8 0,2 68 

Konstgräsplan 0,7 0,8 0,6 169 

Gångbana/Cykelparkering/Transformatorstation 0,1 0,8 0,1 30 

Gräsytor  0,6 0,1 0,1 18 

Skogsmark  1,7 0,05 0,1 24 

Summa 3,5 0,31 1,1 310 
    
Delområde 6: Nuvarande Bälbyvägen och gång- och cykelbana längs Vedbovägen 

Väg 0,4 0,8 0,3 85 

Gång- och cykelbana 0,3 0,8 0,2 62 

Summa 0,6 0,8 0,5 147 

     

Delområde 7: Nuvarande Sörängsgatan 

Väg 0,3 0,8 0,2 65 

Gång- och cykelbana 0,2 0,8 0,2 46 

Trädplanteringar 0,2 0,1 0,02 5 

Summa 0,7 0,61 0,4 116 

 

Tabell 2. Förväntad avrinning från naturmarksområdena nordväst om nuvarande 
Bälbyvägen vid 10-årsregn. 

Flöde från naturmark  Area (ha) Avrinning vid 10-årsregn (l/s) 

Avrinningsområde 1  3,2 75 

Avrinningsområde 2 2,5 60 

 

För att klara de flödeskrav som angetts av Västerås stad har 

flödesutjämningsvolymer beräknats enligt Svenskt vatten P110. Maximalt 

tillåtet utflöde från planområdet är 15 l/s, ha. Volymerna har beräknats för 

samma delavrinningsområden som flödesberäkningarna (Figur 6).  

Tabell 3. Magasinsbehov (m3) för delområdena i Figur 6. 

Nr. Delområde Area (ha) Utflöde (l/s) Magasinsvolym (m3) 

1 Norra bostadsområdet 8.3 125 710 

2 Förskola och vårdbostäder 2.6 40 320 

3 Södra bostadsområdet 5.2 78 435 

4 Idrottsplats 2.7 40 35 

5 Parkering och fotbollsplan 3.5 52 168 

6 Nuvarande Bälbyvägen och 

gång- och cykelbana längs 

Vedbovägen 

0.6 10 130 

7 Nuvarande Sörängsgatan 0.7 10 90 
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4 FÖRORENINGSFÖRHÅLLANDEN 

Västerås dagvattenpolicy anger riktvärden som kan användas för att bedöma 

behov av dagvattenrening. Planområdets recipient är Mälaren och 

dagvattnet leds dit både direkt via ledning och via dike. Riktvärdena under 

nivå 1 och 2 Mälaren i tabell 4 är därför lämpliga att använda vid bedömning 

av planområdets dagvattenreningsbehov. 

Tabell 4. Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp hämtad från Västerås 
dagvattenpolicy. 

 

Årliga genomsnittliga föroreningshalter för delområdena i Figur 6 utan 

dagvattenrening har beräknats i Stormtac v16.4.1 (Tabell 5). Beräkningen 

visar att de flesta föroreningshalterna ligger under riktvärdena. 

Dagvattenrening förslås främst vid mer förorenade marktyper som 

parkeringar och lokalgator för att minska halterna och föroreningsmängderna 

från området. Rening kan ske genom filtrering, sedimentation och översilning 

av grönytor i exempelvis svackdiken, skelettjordar eller dagvattendammar.  

Tabell 5. Genomsnittliga föroreningshalter ut från delområdena i Figur 6 utan 
dagvattenrening. Halter som överskrider riktvärdena för Mälaren är markerade i grått. 

Delområde P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Enhet  µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 

Norra 
bostadsområdet 

180 1.4 8.8 20 64 0.45 4.6 5.1 0.02 37 0.41 0.40 0.03 

Förskola och 
vårdbostäder 

93 1.5 8.4 17 49 0.40 5.5 3.0 0.03 52 0.30 0.66 0.02 

Södra 
bostadsområdet 

180 1.4 13 25 79 0.42 7.4 5.1 0.03 59 0.52 0.61 0.04 

Idrottsplats 80 1.1 3.5 9.8 17 0.17 1.8 1.6 0.01 32 0.12 0 0 

Parkering och 
fotbollsplan* 

90 1.0 9.3 17 48 0.21 5.1 1.9 0.03 46 0.34 0.43 0.02 

Lokalgator 140 1.3 11 28 67 0.19 0.94 1.2 0.06 57 0.16 0.19 0.01 

Riktvärde 
Mälaren nivå 1 

200 2.5 10 30 90 0.45 15 20 0.05 50 0.5  0.05 

*Inga schablonhalter finns för marktypen konstgräsplan vilket medför stora osäkerheter i 

beräkningen.  
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5 FÖRSLAG PÅ 
DAGVATTENHANTERING 

Förslag på dagvattenhantering har tagits fram tillsammans med Archus 

landskapsarkitekter med målet att uppfylla kraven på rening och 

flödesutjämning samt gestaltningen av vattenområden (Figur 7 och Bilaga 4). 

Ett önskemål från Västerås stad är att dagvattenåtgärder ska vara 

mångfunktionella och fungera som en attraktiv del av utemiljön. Förslaget 

beskrivs i följande avsnitt. Ytorna som föreslås för fördröjning av dagvatten i 

dagvattendammar bör ligga på allmän plats och ägas av Västerås stad för att 

säkerställa skötseln och dagvattenhanteringen. 

 

Figur 7. Förslag på dagvattenhantering. Blå linjer visar öppen avledning och gröna 
linjer visar ett grovt förslag på nya dagvattenledningar (se även Bilaga 4). 

5.1 NYA BOSTÄDER NORR OM NYA BÄLBYGATAN 
(NUVARNADE SÖRÄNGSGATAN) 

I den norra delen av planområdet anläggs ett nytt dagvattenledningsnät med 

fall ner mot ett slingrande dike och en dagvattendamm vid korsningen 

Bälbygatan/Vallbyleden (Figur 7). Dagvattendammen ska utjämna dagvatten 

från gator och kvartersmark.  

Dagvatten från lokalgatorna och gångbanor leds mot svackdiken (Figur 8). I 

svackdikena renas dagvattnet och dagvattenflödet från gatan kan utjämnas 

ovan svackdiket och i dess hålrumsvolym. Där marken lutar brant kan 

svackdiket behöva sektioneras för att få tillräcklig utjämningsvolym.  
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Figur 8. Förslag på utformning av kvartersgata vid bostadsområdena i nordöst. 

Magasinsbehovet för kvarteren och lokalgatorna är totalt 710 m3 (Tabell 3). 

Volymen ska rymmas i svackdikena och dagvattendammen. Dammen 

kommer att ha ett normalutlopp och som kopplas till kommunal 

dagvattenledning vid Bälbygatan. Om dammens kapacitet överskrids 

kommer bräddning från dammen ske ovan mark via en ytlig sekundär 

flödesväg. Ledningsnätet nedströms klarar inte att ta emot bräddflödet. 

Norr om vårdboendet och förskolan sluttar terrängen brant ner mot 

byggnaderna. Ett svackdike bör därför anläggas vid slänten, se avsnitt 

”Förskola och vårdboende” (Figur 9). Svackdiket ger ytterligare 

flödesutjämning och skyddar bebyggelsen nedanför från dagvatten som 

kommer från de nya bostadskvarteren.  

Lokala åtgärder inom kvartersmarken kan göras för att ta hand om 

dagvattnet närmare källan. Exempel på lokala åtgärder är sänkor eller 

infiltrationsytor på gräsytor och i planteringar på gårdar, svackdiken vid 

parkeringsytor och avledning av takvatten via utkastare mot 

dräneringstråk/svackdiken. För att säkerställa att tillräcklig flödesutjämning 

och rening sker för dagvattnet från området föreslås ändå att beräknade 

utjämningsvolymer ryms i dagvattenanläggningarna på allmän plats. 

5.2 FÖRSKOLA OCH VÅRDBOENDE 

Kvarteret vid förskolan och vårdboendet är relativt tätt bebyggt och 

flödesutjämningsåtgärder som uppfyller kravet på flödesutjämning kan bli 

svåra att få plats med inom kvarteret. Totalt magasinbehov är 320 m3 (Tabell 

3). Dagvatten från äldreboendet och förskolan föreslås därför utjämnas i den 

mån som är möjligt inom kvartersmarken men även söder om kvarteret i en 

dagvattendamm intill idrottsplatsen och ny lekplats (Figur 7). Ytan utformas 

så den inte utgör risk för barn. Dammen kan utformas så den är torr större 

delen av tiden och att den tillfälligt däms upp under större regn. När regnet 

kommer kan det synliggöras genom att det börjar rinna vatten vissa stråk i 

första hand. Om detta är möjligt beror på dammens höjdsättning och 

grundvattennivåerna i dammläget. Ju längre rinnvägar vattnet får desto 

bättre avskiljning av föroreningar. Dagvattendammen ska ha normalutlopp 

och bräddutlopp mot dagvattenstråket som löper genom det södra 

bostadsområdet (se avsnitt 5.3). Dagvatten från infarten vid vårdboendets 
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östra sida kan ledas österut mot dagvattendammen vid korsningen 

Vallbyleden/Bälbygatan (nuvarande Sörängsgatan) om det bedöms vara mer 

lämpligt höjdmässigt vid projekteringen. Dammvolymen vid 

Vallbyleden/Bälbygatan måste då utökas och dammvolymen vid lekplatsen 

kan då minskas med samma volym. 

Åtgärder som kan göras inom kvarteret som de kan minska behovet av 

magasinsvolym vid lekplatsen kan vara att anlägga svackdiken eller 

skelettjordar längs parkeringsytor och om grundvattennivåerna tillåter 

underjordiska kassett- eller krossmagasin.  

Terrängen sluttar brant ner mot förskolan och vårdboendet (Figur 9). För att 

skydda bebyggelsen och avleda dagvatten från slänten och trädgården 

föreslås att två svackdiken anläggs, ett uppe på slänten och ett nedanför.  

 

Figur 9. Förslagen sektion vid befintlig skolbyggnad/planerat äldreboende. 

5.3 NYA BOSTÄDER SÖDER OM NYA BÄLBYGATAN 

Dagvatten från de kvarter och lokalgator i det södra området föreslås renas 

och flödesutjämnas i en dagvattendamm i sydväst och i ett dagvattenstråk 

som sträcker sig genom området. Dagvattenstråket ska utgöra ett område dit 

dagvatten kan rinna yligt vid skyfall (Figur 10). 

 

Figur 10. Dagvattenstråk i parkmiljö. 

Ytliga flödesvägar och ett nytt dagvattenledningsnät måste byggas inom 

området med avledning mot dagvattendammen och parkstråket. I framtaget 

bebyggelseförslag har dagvattenstråket i parken hydraulisk kontakt med 

båda dammarna via ledning. Dammen i sydväst har normalutlopp och 

bräddutlopp som ansluter mot befintligt dike västerut.  
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Den stora kulverten som mynnar i diket väster om planområdet kommer i 

riktning från planområdet men har okänt läge och sträckning (Bilaga 3). 

Kulvertens tillrinningsområde och läge måste utredas vidare innan området 

byggs. Vid parkeringsplatsen söder om bostäderna intill bullervallen vid E18 

föreslås att svackdiken eller rain gardens anläggs för rening och 

flödesutjämning av dagvatten. Dessa kan placeras mellan 

parkeringsplatserna. Figur 11 visar ett exempel på utformning av ett 

svackdike på en parkeringsyta.  

 

Figur 11. Svackdike vid parkeringsyta (Svenskt vatten P110). 

Ett dräneringstråk föreslås även i bullervallens släntfot för att avleda 

dagvatten från vallen. Tillsammans ska dagvattendamm, dagvattenstråk och 

svackdiken uppfylla magasinsvolymsbehovet på 435 m3 (Tabell 3).  

5.4 IDROTTSPLATS 

Ingen särskild flödesutjämningsåtgärd föreslås för att ta hand om dagvatten 

från idrottsplatsen. Vid större regn kan dagvatten tillfälligt få översvämma 

gräsytorna i och runt planen. Vid projektering av övrigt VA-ledningsnät i 

detaljplaneområdet måste hänsyn tas till eventuella befintliga 

dagvattenledningar vid idrottsplatsen.   

5.5 PARKERING OCH FOTBOLLSPLAN 

Dagvatten från parkering och konstgräsplan leds till 

översvämningsyta/dagvattendamm öster om parkeringsplatsen. 

Magasinsvolymsbehovet är 160 m3 (Tabell 3). Dammens utlopp ansluts mot 

befintlig dagvattenledning (Figur 4). Söder om parkeringsplatsen anläggs ett 

avskärande dike för att avleda vatten från angränsande naturmark. Före 

dagvatten från konstgräsplanen avleds mot dammen ska ett föregående 

reningssteg finnas där plastgranulaten från planen kan avskiljas. 

Avskiljningen kan ske med flotation eller sedimentation beroende på 

gummits densitet. Om granulaten flyter kan avskiljningen ske med en brunn 

med vattenlås där granulaten flyter upp på ytan och kan avskiljas istället för 

att följa med dagvattnet mot dammen och sprida sig i naturen. 

Verksamhetsutövaren har ansvar att säkerställa att granulat eller plaststrån 

inte sprids från planen till det allmänna dagvattennätet. Risken för spridning 

påverkas också av hur ytan kring planen utformas, det bör t ex finnas någon 

avsopningsbar yta kring planen som fång för det som fastnar i kläder och 

skor och en yta för bortröjd snö som kan fånga upp granulat som fastnat i 

snön vid snösmältningen. Vid skyfall kan granulaten komma att följa med 

dagvattnet och spridas på marken och eventuellt även nå dammen. En 

åtgärd som förhindrar spridning av granulat bör finnas även för skyfall. Som 
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en sista säkerhetsåtgärd kan dammens utlopp utformas så man säkerställer 

att granulaten inte sprids ut från området ifall granulaten ändå når dammen. 

5.6 VEGANÄSVÄGEN (NUVARANDE BÄLBYVÄGEN) 
OCH TILLRINNANDE NATURMARK FRÅN 
NORDVÄST 

Veganäsvägen (nuvarande Bälbyvägen) lutar söderut och är skevad åt öster 

(Figur 12). Dagvatten från vägen och gång- och cykelbanan kommer att 

samlas upp i brunnar i vägkanten som måste anslutas till 

dagvattenledningsnätet inom planområdet. Dagvatten från naturmarken som 

sluttar mot Veganäsvägen måste inkluderas då den ligger i 

detaljplaneområdets tillrinningsområde (Figur 5). Under befintliga 

förhållanden finns en brunn där Bälbyvägen svänger av västerut. Brunnen 

har okänd anslutningspunkt och bör ansluta till nytt ledningsnät. Dagvattnet 

kan antingen ledas söderut via lokalgata i södra bostadsområdet mot 

dagvattendammen i södra bostadsområdet eller österut via nya Bälbygatan 

mot dagvattendamm vid lekplatsen. Den norra delen av Veganäsvägen 

avvattnas norrut och dagvattnet utjämnas i vägdiket.   

Flödesutjämningsbehovet för nuvarande Bälbyvägen (Veganäsvägen, del av 

Bälbygatan och Planteringsvägen) samt gång- och cykelbanan längs 

Vedbovägen är totalt 130 m3 och fördelas på vägdike och föreslagna 

dammar.  

 

Figur 12. Förslag på utformning av Bälbyvägen och gång- och cykelbana framtagen 
av Archus. 

5.7 BÄLBYGATAN (NUVARANDE SÖRÄNGSGATAN) 

Dagvatten från Bälbygatan och gång- och cykelbanan föreslås ledas mot 

skelettjordar. Skelettjordarnas porvolym kan användas som flödesutjämning. 

Den magasinsvolym som krävs för flödesutjämna dagvattnet från gatan är 95 

m3. Det är positivt ur reningssynpunkt och bevattningssynpunkt om 

dagvatten från gatan kan ledas till träden. Figur 12 visar förslag på 

utformning av skelettjord. Ett alternativ till flödesutjämning i skelettjordar är 

att leda dagvattnet till någon av dagvattendammarna söder eller norr om 

gatan. 
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Figur 13. Utformning av skelettjord. Nyplantering av träd i hårdgjord yta med 
markgaller och infiltration av dagvatten (Svenskt vatten P105). 

6 HÖJDSÄTTNING OCH DAGVATTEN 
VID SKYFALL 

En principiell höjdsättning av bebyggelseområdet har tagits fram av 

landskapsarkitekt. Ur dagvattensynpunkt är det viktigt att höjdsättningen sker 

så att skador förhindras på fastigheter och anläggningar vid skyfall. 

Dagvattnet måste där det är möjligt kunna rinna ytligt genom och ut från de 

nya områdena vid skyfall. Principiella flödesvägar som föreslås visas i Figur 

14 och Bilaga 5. Viktiga delar att ta hänsyn till vid höjdsättningen av området 

med avseende på dagvatten: 

- Marken ska lutar ut från fastigheter. 

- Det ska finnas ytliga flödesstråk där vattnet kan rinna igenom 

bebyggelsen vid skyfall när dagvattenledningsnätet är fullt. I det 

norra området kommer gatan att fungera som en flödestråk vid 

skyfall (Figur 14). I det sydvästra området bildas ett instängt område 

i anslutning till dagvattenstråket i parken som riskerar att 

översvämmas vid skyfall. Byggnader i det sydvästra området måste 

därför höjdsättas så de inte kan ta skada av den potentiella 

översvämningen. Bräddning från stråket anordnas västerut över 

gatan mot befintligt dike. 

- Marken höjdsätts så dagvattnet kan rinna med självfall via 

dagvattensystemet mot ytor anlagda för flödesutjämning. 

- Två avskärande svackdiken bör anläggas norr om förskolan och 

vårdboendet så att dagvatten vid skyfall avleds och inte rinner in mot 

byggnaderna (Figur 9). 

- Särskild hänsyn ska tas vid höjdsättningen av flödesstråket som 

leder dagvattnet ner till dammen från det norra området. Marken 

måste höjdsättas så att dagvattnet rinner ner mot dammen så att det 

inte väljer en annan väg och rinner ner till vårdboendet vid skyfall.  

- Bräddning från alla dagvattendammar måste kunna ske kontrollerat 

med vidare avledning. Katastrofbräddning från dagvattendammen i 

sydväst kommer att ske mot befintligt dike i väster. Vid stora 

översvämningar i diket och dess omgivande mark kan även 

vägporten under E18 tillfälligt komma att översvämmas vid skyfall.  
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- En åtgärd bör göras vid transformatorstationen i sydöst. Stationen 

ligger i nuläget i en lågpunkt där vatten samlas vid nederbörd. 

Stationen bör lyftas upp, vallas in eller flyttas. 

 

 

Figur 14. Ytliga flödesvägar som säkerställs för att inte riskera skador på bebyggelse 
inom planområdet. 
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