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ABSTRACT 

Rosenkälla is located in the drainage basin of Åkerströmmen and has 
been a subject of investigation for the establishment of a commercial 
area for several years. To ensure that the surrounding areas, including the 
Natura 2000 area Angarnsjöängen, is not affected by change of water 
flow or quality, the surface runoff water has to be taken care of. This wa-
ter is called stormwater and it contains pollutants accumulated from the 
air and the impervious surfaces it has fallen on, like roads and roof, dur-
ing rainfall. In Rosenkälla, the principles of best management practices, 
BMP, will be applied. BMP is a collective name for various stormwater 
solutions that have the common aim to take care of, delay, and often 
treat stormwater locally.    
 
The main purpose of this bachelor thesis is to study what the mainten-
ance of stormwater management at the planned development in Ro-
senkälla will look like. The reason is that performed modelings conclude 
that the surrounding water recipients will not be affected by stormwater 
pollutants as long as the maintenance is sustained.  
 
Furthermore, the division of responsibility between the municipality and 
the property owner is studied. If the municipality wants to ensure a satis-
fying development of stormwater management it is pertinent it makes 
use of the existing legislation for detail development plans.   
 
Finally, the gathering of information for the maintenance of stormwater 
facilities is studied. In this case, it is to be carried out by the property 
owner, who is responsible for the stormwater quality. This can be en-
sured by either commissioning a maintenance plan or finding the infor-
mation themselves.  
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SAMMANFATTNING 

I Åkerströmmens avrinningsområde ligger Rosenkälla, som sedan flera år 
tillbaka utreds av Österåkers kommun för en etablering av handel och 
arbetsplatser. För att omgivande miljöer, däribland Natura 2000-området 
Angarnssjöängen, inte ska påverkas av ändrad vattenföring och försäm-
rad vattenkvalitet krävs åtgärder för omhändertagande av dagvatten. 
Dagvatten är det vatten som tillförs som nederbörd och tar med sig för-
oreningar dels från luften och dels från vägar, tak och andra hårdgjorda 
ytor i och med avrinning. I Rosenkälla kommer principer för lokalt om-
händertagande av dagvatten (LOD) att appliceras. LOD är ett samlings-
namn på olika dagvattenlösningar som har det gemensamma syftet att ta 
hand om, fördröja samt ofta rena dagvatten lokalt. 
 
Huvudsyftet med detta kandidatarbete är att studera hur skötseln av dag-
vattenhanteringen vid den planerade exploateringen av Rosenkälla han-
delsplats ska se ut. I modelleringar utförda av Sweco konstateras att ex-
ploateringen inte innebär någon markant skillnad gällande förorenings-
belastning förutsatt att rekommenderade dagvattenanläggningar tas i 
drift. Halterna av vissa ämnen kommer då till och med att bli lägre än ti-
digare. Detta förutsätter dock att anläggningarna underhålls och att dess 
renande funktion bibehålls. Det är därför viktigt att skötselprogram, som 
beskriver vilka underhållsåtgärder som krävs för dagvattensystemet, tas 
fram. De åtgärder som behöver utföras med tätast intervall är att hålla ef-
ter vegetationen, se till att vattnets planerade vägar inte blockeras av 
skräp, löv, grenar och dylikt, sopa gator, förebygga erosionsskador, un-
derhålla tekniska installationer och inspektera sedimentationsdammarna. 
Mer sällan återkommande åtgärder är att rensa slam i brunnar och att ta 
bort bottensediment.  
 
Vidare studeras hur ansvarsfördelningen mellan kommunen och fastig-
hetsägaren kommer att se ut. Kommunen kan genom ett gediget utfor-
mande av dagvattensystem i planbestämmelserna styra hur exploatören 
ska utföra detta, då det bara är plankartan och planbestämmelserna som 
är bindande. När kommunen har utrett utformandet ordentligt är det 
också mer sannolikt att det går att utföra enligt planen. Exploatörens 
åtaganden kan ytterligare regleras med ett exploateringsavtal. Det är ex-
ploatörens ansvar att överenskommelserna med kommunen efterföljs 
och att dagvattenhanteringen sker i enlighet med gällande miljölagstift-
ning. 
 
Slutligen studeras hur fastighetsägaren informerar sig om hur den nöd-
vändiga skötseln av dagvattensystemet bör se ut. Generellt gäller att den 
part som står som ansvarig för dagvattenhantering ska anskaffa den in-
formation som krävs för underhållet av dagvattensystemet. I Rosenkälla 
handelsområde ska fastighetsägaren Orrtornet AB vara enskild huvud-
man och är således ansvarig för skötsel av dagvattensystemen och att det 
utgående vattnet är av tillfredsställande kvalitet. Det åligger därför dem 
att beställa någon form av plan för hur skötseln ska genomföras alterna-
tivt anskaffa den kunskap som krävs på egen hand.    
 

Nyckelord: Rosenkälla handelsområde, dagvatten, miljöpåverkan, LOD, sköt-
selprogram  
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INTRODUKTION 

Bakgrund 
I USA har trenden i många år varit att koncentrera all form av handel 
och nöje till stora kommersiella områden utanför stadskärnorna. Dessa 
kan i princip enbart nås med hjälp av bil. Denna utveckling är på stark 
uppgång även i Sverige och stora oexploaterade naturområden avsätts 
idag för detta ändamål. Barkarby handelsplats, Heron City och Arninge 
centrum är exempel på sådan utveckling i Stockholmsområdet.  
 
Utbyggnader av det här slaget innebär ökad hårdgöring av stora ytor, vil-
ket medför att vattnet inte kan infiltrera ner i marken i samma utsträck-
ning som tidigare. Istället avrinner vattnet längs med markytorna, där det 
tar upp föroreningar samt utgör en risk för översvämning. Ökade tra-
fikmängder är också en negativ konsekvens, då de medför ökade förore-
ningshalter i vattnet. Det vatten som tillförs som nederbörd och tar med 
sig föroreningar dels från luften och dels från vägar, tak och andra hård-
gjorda ytor i och med avrinning kallas dagvatten och kräver omhänderta-
gande. Detta för att det avrinningsområde som handelsplatsen är lokali-
serad i inte ska påverkas av ändrad vattenföring och försämrad 
vattenkvalitet.  
 
I Stockholms län finns det ett antal avrinningsområden, där Åkerström-
men är det tredje största med en areal på cirka 400 km2 (Högelin, 1994). 
Det benämns vara det område som Holmbroån-Helgöån-Husaån-Åkers 
kanal med käll- och biflöden avvattnar. Till följd av de omfattande torr-
läggningar som gjorts genom åren för att erhålla jordbruksmark är områ-
det sjö- och våtmarksfattigt. Idag är endast cirka 4 % av avrinningsområ-
dets totala yta sjö eller våtmark, där Angarnssjöängen är den största 
våtmarken (Renman, 2010). I Angarnssjöängens avrinningsområde ligger 
Rosenkälla, som sedan flera år tillbaka utreds av Österåkers kommun för 
en etablering av handel och arbetsplatser. Detta innebär att Stockholms-
området kommer att få ytterligare ett stort handelsområde, potentiellt ett 
av de största. Mellan väg 265 och väg 276 i söder och kommungränsen 
mot Vallentuna i norr planeras byggnationer om totalt cirka 188 hektar 
för både handel och annan verksamhet (Österåkers kommun & Sweco 
FFNS Arkitekter, 2007). För en översikt av Åkerströmmens avrinnings-
område samt Rosenkällas lokalisering i detta, se bilaga 1 och 2. Figur 1 
nedan visar de stora trafikleder som området präglas av.  
 

 
Figur 1: Orienteringskarta över programområdet Rosenkälla (Ös-
teråkers kommun & Sweco FFNS Arkitekter, 2007). 
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Syfte  
Syftet med detta kandidatarbete är att studera dagvattenhanteringen vid 
den planerade exploateringen av Rosenkälla handelsplats. För exploate-
ringen har förslag på utformning av dagvattensystem gjorts på uppdrag 
av Österåkers kommun. Hur dessa system ska underhållas för att dag-
vattnet inte ska påverka omgivande miljö är däremot inte utrett och är 
därför detta kandidatarbetes huvudsyfte att undersöka. Från Österåkers 
kommun framgick att de gärna skulle vilja veta mer om hur de kan för-
säkra sig om att exploatören genomför de åtgärder som planerats för, 
vilket vi också kommer att studera. En sista men viktig fråga är hur fas-
tighetsägaren, som är den ansvarige för dagvattenhanteringen i detta fall, 
informerar sig om hur den nödvändiga skötseln bör se ut. Syftet mynnar 
ut i tre frågeställningar som presenteras nedan.  
 

Frågeställningar 
• Hur bör skötsel och underhåll av dagvattensystemen vid Rosenkälla 

handelsområde utformas för att bibehålla önskvärd reningskapacitet? 
 

• Vad har kommunen för möjligheter att se till att detaljplanerade dag-
vattenlösningar utförs och att reningskraven upprätthålls? 
 

• På vilket sätt får fastighetsägare information om hur skötseln av 
dagvattenanläggningar bör skötas? 

METOD 

För detta kandidatarbete gjordes omfattande litteraturstudier av förore-
ningars tillförsel till dagvatten och reningen av dessa. Därutöver studera-
des uppbyggnad, funktion och skötsel av olika typer av dagvattensystem 
med fokus på öppna sådana. Med öppna dagvattensystem menas olika 
former av lokalt omhändertagande av dagvatten.  
 
När skötselutformning sedan skulle appliceras på det verkliga exemplet 
Rosenkälla handelsområde, genomfördes en intervju med miljöplanera-
ren Bo Lidén och statsarkitekten Lars Barrefelt på Österåkers kommun. 
Den dokumentation som rör Rosenkälla handelsområde har ställts till 
vårt förfogande av Österåkers kommun och har upprättats av konsultfö-
retaget Sweco. Ansvariga för utformningen av dagvattenhanteringen var 
dagvattengruppen på Sweco Viak (numera Sweco Environment), varför 
dessa kontaktades. De intervjuade var Irina Persson, som var delaktig i 
framtagandet av dagvattenutredningarna, och Henrik Alm, som idag är 
gruppchef för dagvattengruppen och besitter stora juridiska och tekniska 
kunskaper inom dagvattenhantering. Germund Persson, som är chefsju-
rist på Sveriges kommuner och landsting (SKL), kontaktades för juridisk 
vägledning vad gäller kommunens möjligheter att säkerställa detaljplane-
rade dagvattenlösningars utförande.  För att reda ut vem som ansvarade 
för skötsel av dagvattensystemen kontaktades Nina Johansson på 
Roslagsvatten och Åke Bergstedt på Orrtornet AB. Bergstedt bidrog 
även med information om hur fastighetsägare informeras om skötseln av 
dagvattensystem.   
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UNDERSÖKNINGSOMRÅDE  

Rosenkälla och den planerade exploateringen 
Rosenkälla ligger i Österåkers Kommun och utgörs idag av flera större 
trafikleder, en golfbana och natur i form av skogsmark, se figur 2a och 
2b. Den kraftiga trafikgenomströmningen beror på väg E18 i nordsydlig 
riktning, som leder trafik från Stockholm och ut mot Norrtälje och Ka-
pellskär (för båttrafik till Åland). I och med färdigställandet av Norrorts-
leden år 2008 blev Rosenkälla en ännu viktigare knutpunkt, då leden för-
binder E18 vid just Rosenkälla med E4 vid Häggvik (Svevia, 2011).   
 
Enligt gällande översiktsplan betecknas Rosenkälla som objekt för ut-
redning av förutsättningar för utrymmeskrävande verksamhet och sällan-
köpshandel. I RUFS 2001 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregi-
onen) är området i huvudsak klassat som ”övrig regional stadsbygd” och 
”regional grönstruktur”. Det förstnämnda är generellt lämpliga områden 
för förtätning och Österåkers kommun har sedan flera år tillbaka utrett 
förutsättningarna för en etablering av handel och arbetsplatser. Totalt 
handlar det om cirka 188 hektar mellan väg 265 och väg 276 i söder och 
kommungränsen mot Vallentuna i norr (Österåkers kommun & Sweco 
FFNS Arkitekter, 2007). 
 
Rosenkälla ligger inom fastigheten Rydboholm 2:1, som ägs av familjen 
Douglas/von Essen genom Orrtornet AB. Detta innebär att genomfö-
rande, utbyggnad och förvaltning är fastighetsägarens ansvar, ett så kallat 
enskilt huvudmannaskap. De ska stå för skötseln av dagvattenhantering-
en medan övrigt vatten och avlopp inom området sköts av det kommu-
nala Österåkersvatten AB (Lidén & Barrefelt, 2011).  
 
Planprogram för Rosenkälla antogs av kommunfullmäktige den 28 maj 
2007. Efter det uppfördes en detaljplan som var på samråd under perio-
den 18 augusti till 19 september 2008 och ett samrådsmöte hölls den 19 
september 2008. Under samma tidsperiod var även en detaljplan för Ro-
senkälla trafikplats på samråd. Trafikplatsen innebär dels anslutningsmöj-
ligheter till Rosenkälla handelsområde, dels ger den möjlighet till utökad 
busstrafik och fordonstäthet. Detta anses nödvändigt då trafiken förvän-
tas öka på de befintliga trafiklederna.  Byggstart av Rosenkälla handels-
område och trafikplats har ännu inte skett och det är oklart exakt när 
denna kan bli av, då bland annat en kompletterande trafikutredning av-
vaktas (Lidén & Barrefelt, 2011). 
 

      
Figur 2a och 2b: Rosenkälla idag (Österåkers kommun & Sweco 
FFNS Arkitekter, 2007). 
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Figur 3: Utbyggnadsetapper (Österåkers kommun & Sweco FFNS 
Arkitekter, 2007). 

Exploateringens etapper  
Enligt planförslaget omfattas totalt 190 000 kvm för i huvudsak handel 
och 110 000 kvm för företagsverksamhet.  
Exploateringen är planerad att utföras i fyra etapper, vilka visas i figur 3. 
Den första etappen är tänkt att sätta Rosenkälla handelsplats på kartan 
och ska därför i huvudsak bestå av affärer. Det handlar om ca 95 000 
kvm handelslokaler och denna första etapps framgång är avgörande för 
efterföljande etappers utveckling. Etapp 2 ska bestå av 45 000 kvm han-
del och 45 000 kvm verksamheter.  Etapp 3 bedöms vara den sista inom 
handels- och verksamhetsområdet då etapp 4, som utgörs av att område 
söder och norr om Norrortsleden, är planerat till annan markanvänd-
ning. Planeringen av detta område är ännu i ett mycket tidigt stadium, 
men studerade förslag är hotell och konferens samt golfändamål (Öster-
åkers kommun & Sweco FFNS Arkitekter, 2007).  Därför är endast dag-
vattenhanteringen i området som utgörs av etapp 1,2 och 3 planerad och 
således är det denna som studeras i detta kandidatarbete.  
 

Bedömda miljökonsekvenser  
För projektet Rosenkälla handelsplats har en miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) upprättats i vilken miljökonsekvenser bedömts utifrån ned-
anstående kategorier.  
Naturmiljö 
Den planerade exploateringen innebär dels att huvuddelen av områdets 
skogsmark försvinner och dels att en permanent barriär för såväl männi-
skor som djur skapas. Dock har större delen av skogsmarken bedömts 
som trivial och förlust av de delar som har ett större naturvärde anses 
endast innebära måttliga negativa konsekvenser. Större delen av området 
har, för att kunna användas till skogsbruk, dikats ut och arealen orörda 
våtmarksområden är idag liten. Konsekvenserna av att handelsområdet 
skulle bilda en permanent barriär bedöms bli relativt små i och med att 
området idag inte är en viktig spridningsväg för djur och växter samt att 
det redan existerar barriärer i form av stora trafikleder och viltstängsel.  
Rekreation och friluftsliv 
De naturvärden i form av gammal skog, promenadstigar och svamp- och 
bärstigar som går förlorade bedöms inte innebära stora konsekvenser för 
människor med intresse av rekreation och friluftsliv. Denna bedömning 
görs mot bakgrund av att området idag endast i begränsad utsträckning 
utnyttjas för detta ändamål på grund av avskärmande vägar och viltstäng-
sel.   
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Kulturmiljö 
Inom området finns tre kända fornlämningar dokumenterade, men dessa 
förblir opåverkade alternativt tas omhand vid eventuell utgrävning.  
Landskapsbild 
Landskapsbilden domineras idag av de stora trafiklederna och närmast 
E18 har stora områden avverkats och gett området karaktären av ett kal-
hygge. Naturligtvis kommer handelsområdet att upplevas som en påtag-
lig förändring i landskapsbilden, men samtidigt är förlusten möjligen inte 
allt för stor. Förändringen kan betraktas som positiv eller negativ bero-
ende på vad betraktaren har för inställning till handelsplatsen.         
Vattenmiljöer 
Enligt den uppförda MKB:n kommer handelsplatsen inte att medföra 
någon märkbar negativ påverkan på omgivande recipienter. Detta bygger 
på modelleringar som redovisas under rubriken Vattenplanering.   
Buller  
En handelsplats leder till mer trafik på de stora trafiklederna samt trafik 
inom området. Detta bedöms dock inte innebära någon markant föränd-
ring från dagens ljudnivåer.  
Utsläpp till luft  
Den kraftiga genomfartstrafiken i området ger upphov till höga partikel-
halter i luften, vilket kan påverka de människor som i större utsträckning 
än idag kommer att befinna sig i Rosenkälla. Dock planeras större torg-
ytor och andra platser där människor uppehåller sig att förläggas på om-
rådets insida, där de är bättre skyddade och inte direktexponeras för par-
tiklarna (Sweco Viak, 2008a).  

Vattenplanering  
När det gäller vattenplanering är den stora skillnaden efter exploatering-
en att avrinningen ökar i och med hårdgöring av ytor, vilket hindrar vat-
ten från att infiltrera ner i marken. Vattnet tillförs som nederbörd och 
när det regnar eller snöar tar den med sig föroreningar som finns i luften. 
När vattnet sedan rinner längs vägar, tak och andra hårdgjorda ytor så 
tillförs ytterligare föroreningar från dessa. Detta så kallade dagvatten krä-
ver omhändertagande för att det inte ska orsaka föroreningsspridning till 
naturen.  
Avrinningsområden och recipienter 
Området utgörs idag i huvudsak av skogsmark, där det både finns kal-
hyggen och delar med fuktskogskaräktär. All avrinning sker naturligt till 
recipienterna Angarnssjöängen och Ullnasjön via mindre diken eller som 
diffus avrinning. Angarnssjöängen är en del av Åkerströmmens avrin-
ningsområde, medan Ullnasjön ligger precis utanför detta område. En 
viss förändring i avrinningsområdena inom Rosenkälla handelsområde 
kommer att ske, se figur 4a och 4b.  
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Figur 4a: Avrinningsområden i Rosenkälla före exploatering. Vatt-
net från grönmarkerat område avleds till Angarnssjöängen och från 
orangemarkerat område till Ullnasjön (Sweco Viak, 2008b). 

 
Figur 4b: Avrinningsområden i Rosenkälla efter exploatering. 
Vattnet från grönmarkerat område avleds till Angarnssjöängen och 
från orangemarkerat område till Ullnasjön (Sweco Viak, 2008b). 
 
Angarnssjöängen är ett så kallat Natura 2000-område, vilket innebär att 
tillstånd krävs för verksamheter och åtgärder som på ett betydande sätt 
kan påverka miljön inom området. Detta gäller även verksamheter och 
åtgärder utanför området, om dessa i sin tur kan påverka miljön inom 
området (Skogsstyrelsen, 2011). Idag är området mycket välbesökt 
främst på grund av sitt rika fågelliv, men här finns också ett flertal stigar 
och vandringsleder samt intressanta fornlämningar. Angarnssjöängens 
avrinningsområde är mycket stort, 4310 hektar, vilket innebär att mindre 
än 2% kommer från Rosenkälla. Ullnasjön är naturligt näringsrik och har 
ett avrinningsområde på 1300 hektar, varav 60 hektar kommer från Ro-
senkälla.  
Modellering av föroreningsbelastningar till omgivande vattenrecipienter 
Sweco Viak upprättade år 2008 ett PM om dagvattenhanteringen i Ro-
senkälla som ett underlag för MKB:n. Till detta PM användes de två 
modellerna StormTac och LakeMab för att beräkna föroreningshalterna 
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före och efter exploateringen, både i dagvattnet inom planområdet och i 
vattenflödet som når Angarnssjöängen och Ullnasjön.  
Det går inte att komma ifrån att en exploatering av detta slag kommer att 
innebära höjda föroreningshalter i dagvattnet, men dessa kan minimeras 
genom att installera anläggningar för lokalt omhändertagande av dagvat-
ten (LOD). I modelleringarna har det antagits att detta byggts och ge-
nom att anta att avrinningskoefficienten vid LOD kan reduceras med 50 
% fås då ingen markant skillnad gällande föroreningsbelastning. Anled-
ningen till att påverkan på recepienterna Ullnasjön och Angarnssjöängen 
är så liten bedöms vara att reningsåtgärderna minskar föroreningshalter-
na jämfört med tidigare samt att området Rosenkälla är litet i förhållande 
till recipienternas hela avrinningsområden. Vad gäller flöden och vatten-
nivåer är det viktigt att vattennivån inte förändras. Detta gäller framför-
allt Angarnssjöängen som har stor betydelse som häckningsplats för fåg-
lar. Vattennivåerna bedöms inte förändras på grund av den långa 
transportsträckan till recipienten och att de nya hårdgjorda ytorna utgör 
en förhållandevis liten del av hela avrinningsområdets ytor (Sweco Viak 
2008b). Dock poängteras att en definitiv påverkan fås om dagvattensy-
stem inte anläggs och ingen rening av vattnet skulle ske innan det når re-
cipienterna (Persson & Alm, 2011).    

TEORI  

Dagvatten i svensk lagstiftning 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse lokaliseras till mark 
som är lämplig för ändamålet. Här ska hänsyn tas till bland annat vatten-
förhållandena, möjligheterna till vattenförsörjning och avlopp samt ris-
ken för olyckor och översvämning. 
 
Enligt 2 § 9 kap miljöbalken definieras avloppsvatten som spillvatten el-
ler annan flytande orenlighet och förorenat dagvatten är därför att be-
trakta som avloppsvatten. Utsläpp av avloppsvatten räknas som miljöfar-
lig verksamhet och enligt 7 § 9 kap miljöbalken ska avloppsvatten avledas 
och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för män-
niskors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämp-
liga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.  
 
Enligt försiktighetsprincipen i 3 § 2 kap miljöbalken ska den som bedri-
ver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och 
vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra 
eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för männi-
skors hälsa eller för miljön. Dessutom anges att bästa möjliga teknik ska 
användas för att uppnå detta.   
 
År 2000 antog EU ramdirektivet för vatten. Det innebär ett systematiskt 
arbete för att förbättra och bevara vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag, 
kust- och grundvatten. Det svenska genomförandet av vattendirektivet 
har medfört att Sverige har tagit fram miljökvalitetsnormer (MKN) och 
åtgärdsprogram för att recipienter i Sverige ska uppnå ”god vattenstatus” 
senast 2015 (Solna stad, 2009). 
 

Tillförsel av föroreningar till dagvatten  
Tillförsel av föroreningar till dagvatten orsakas dels av så kallade 
punktutsläpp från tydliga källor som till exempel industrier, parkerings-
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platser och bensinstationer, dels från mer diffusa källor så som luftför-
oreningar, trafik och byggnadsmaterial. Nedan följer en genomgång av 
vad som orsakar föroreningar i dagvatten i bebyggda miljöer och vilka 
föroreningar det huvudsakligen handlar om.  

Korrosion från byggnadsmaterial    
Utvändigt byggnadsmaterial som innehåller metall, till exempel tak, stol-
par, räcken och fasader, utsätts för korrosion på grund av sol, regn, snö 
eller fysisk påverkan. Detta leder till att metaller som framförallt zink och 
koppar frigörs, varför en stor del av dessa återfinns i dagvattnet (Sylvén, 
2004).   

Byggdagvatten  
Trots den temporära föroreningsbelastning som en om- eller nybyggna-
tion innebär, så finns risk att intilliggande vattendrag påverkas. Det kan 
till exempel vara kvävetillförsel från sprängämnen, pH-sänkning vid ar-
bete i sura bergarter och oljeläckage från arbetsmaskiner vilka innebär 
negativ påverkan även efter byggnationens färdigställande (Sylvén, 2004).  

Läckage från gröna ytor   
Näringsämnen från gödsling av trädgårdar och parker urlakas och ham-
nar i dagvattnet. De ämnen som förekommer i gödsel är framförallt kvä-
ve, fosfor och kalium. Läckage av näringsämnen i större mängder leder 
till övergödning, igenväxning av sjöar och förorening av vattentäkter 
(Sylvén, 2004).   

Trafik  
Den i särklass största orsaken till föroreningar i dagvatten är biltrafik. 
Föroreningarna kan komma från en rad olika källor och de vanligaste re-
dovisas nedan.  
Avgaser 
Även om det skett en markant förbättring vad gäller rening av bilars av-
gaser, så är det fortfarande ett stort problem. De ämnen som tillförs dag-
vatten från avgaser är kväveoxider, kolväten och tungmetaller (Sylvén, 
2004).  
Korrosion 
Genom korrosion och förslitning på fordonskomponenter tillförs främst 
tungmetaller som bland annat järn, krom, mangan, molybden, nickel, va-
nadin, volfram och zink till dagvattnet (Folkeson, 2005).  
Däck 
I däck finns gummi, sot, tungmetaller och framförallt zink, vilket lett till 
att däckslitage är den huvudsakliga orsaken till dagvattnets zinkinnehåll. 
Under vinterhalvåret gör användning av dubbdäck att vägbanan slits 
hårdare och dessutom slits även dubben. Asfalt består av cirka 95 % grus 
och 5 % bitumen, som är ett bindemedel som innehåller organiska miljö-
gifter som till exempel kolväten. Dubbar består främst av järn och alu-
minium (Sylvén, 2004).   
Halkbekämpningsmedel 
Utöver dubbdäck är vägsalt ytterligare en åtgärd för att förhindra halka 
under vinterhalvåret. Vägsalt består av natrium- och kloridjoner, men 
tungmetallerna koppar, bly och zink har i svenska undersökningar visats 
finnas i betydligt förhöjda halter i vatten nära vägbanor vintertid på 
grund av att de följer med jonerna från halkbekämpningen (Folkeson, 
2005).  
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Trafikolyckor och spill från fraktat gods 
Vid trafikolyckor finns risk för att dagvatten utsätts för föroreningar från 
till exempel släckvatten vid brand, dieselolja vid tankläckage samt olika 
sorters kemikalieutsläpp från transporter innehållande farligt gods. Det 
behöver inte röra sig om en fullskalig olycka, utan spill kan också orsaka 
föroreningstillförsel (Sylvén, 2004).   
 

Principer för omhändertagande av dagvatten  
Det traditionella dagvattensystemet innebär att dagvattnet leds i rörled-
ningar till vattenreningsverk. För att inte belasta dessa i onödan kan en 
naturlig rening av dagvattnet åstadkommas genom användande av lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD). LOD är ett samlingsnamn på 
olika dagvattenlösningar som har det gemensamma syftet att ta hand om, 
fördröja samt rena dagvatten lokalt. För att uppnå maximal reningseffekt 
av dagvattnet bör alla delar av avrinningskedjan utnyttjas. Principiellt kan 
denna delas in i tre olika delar; fördröjning av dagvatten nära källan, trög 
avledning samt samlad fördröjning, se figur 5. 
 
• Fördröjning av dagvatten nära källan handlar om att ta hand om av-

rinningsvatten på platsen dit det först kommer. Det innebär bland 
annat att vattnet tillåts infiltrera på plats och om det inte är möjligt, 
fördröja det på platsen. Dessutom eftersträvas ibland att dagvattnet 
även ska renas lokalt.  

• Trög avledning innebär att vattnet förs vidare med låg hastighet ge-
nom någon form av dike. Detta framförallt för att jämna ut flödena, 
men även för att uppnå rening genom infiltration till marken.  

• Samlad fördröjning är det sista steget och då samlas dagvattnet från 
ett större område upp i en recipient för tillfällig lagring samt rening.  

 
Efter detta leds dagvattnet, om det är rent, till en naturlig recipient. Om 
vattnet inte är rent måste det renas ytterligare (Stahre, 2004; Uddevalla 
kommun, 2008).    
 

 
Figur 5: Principer för omhändertagande av dagvatten på allmän 
mark (Stahre, 2004). 
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Utformning av dagvattensystemen vid Rosenkälla handelsområde 
De förslag som gjorts för hur dagvattenhanteringen ska skötas i Rosen-
källa kommer att vara vägledande, men det är inte helt fastställt hur dess 
exakta utformning kommer att se ut. Detta i och med att det är ett par år 
kvar till eventuell byggstart (Persson & Alm, 2011). Sweco har på upp-
drag av kommunen stått för utformningen av dagvattensystemet. Alla 
delar av systemet, förutom sedimentationsdammarna, tas upp nedan. Ef-
tersom ett skötselprogram för sedimentationsdammarna tas fram i detta 
kandidatarbete, under rubriken Resultat och Diskussion, kommer dam-
marnas utformning att beskrivas i samband med detta.  

Huvudgatan 
Den dagvattenlösning som planeras för huvudgatan är svackdiken. 
Svackdiken består av breda, svacka diken där vatten kan infiltrera ned i 
marken. De kan antingen beläggas med sten, grus, växter av olika slag el-
ler gräs, se figur 6. Fördelen med ett grönt ytskikt är att växterna utgör 
ytterligare hjälpmedel, utöver marken, för att rena dagvattnet (Sweco 
Viak, 2008b). I Rosenkälla kommer dagvatten från gångväg och vägyta 
att avledas till svackdiken med ett ytskikt bestående av någon form av 
växtlighet. För att det ska vara möjligt att plantera träd och andra växter 
planeras svackdikena att göras sju meter breda. Det planeras även att 
svackdikena ska kunna mynna ut i öppna och estetiskt tilltalande kanaler 
där de möter torgyta eller övergång för gående. Dikena kommer på dessa 
platser att täckas av galler för att gående ska kunna passera.  I botten av 
svackdikena kommer en dränledning att läggas, vars funktion är att hjäl-
pa till att avvattna och avleda vatten från svackdikena till någon av de 
fyra stora sedimentationsdammarna. Dränledningen består av ett perfo-
rerat plaströr, ett så kallat dränrör. Denna förhindrar dels förorenings-
spridning, dels utgör den ett skydd mot översvämning. Under svackdike-
na kommer ett tätskikt att installeras eftersom man anser att det finns en 
risk att grundvattnet kan komma att förorenas av infiltrerat från den tra-
fikerade huvudgatan. Dock beräknas trafiken ligga under de gränsvärden 
som trafikverket har satt upp för att tillåta infiltration av vägdagvatten 
(Sweco Viak, 2008b). 
 

 
Figur 6: Grönt svackdike vid parkering (Edvinsson, 2009).  
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Lokalgator 
Det finns två typer av lokalgator och det som skiljer dem åt är trafikbe-
lastningen. Den dagvattenlösning som planeras för lokalgator med mind-
re trafikmängd är 3-4 meter breda svackdiken, där vattnet kan infiltrera 
fritt ned till grundvattnet. För de lokalgator som har en större trafik-
mängd har förslag lagts fram om att det kan komma att behövas ett tät-
skikt under svackdiket för att minska spridningen av föroreningar. Yt-
skiktet av svackdikena kommer att utgöras av en växtbädd vilken 
underlagras av dränerande material. Längst ned kommer en dränledning 
att läggas, vilken har kopplingar till markytan via dagvattenbrunnar. 
Brunnarnas och dränledningens funktion är att öka avbördningen av det 
infiltrerade vattnet. Dränledningarna ansluter sedan till det täta rörsyste-
met. Det täta rörsystemet, som vi har valt att kalla det i denna text, är ett 
traditionellt dagvattennät med ledningar som knyter ihop och samlar in 
dagvatten från hela området. Dagvattnet från detta system leds slutligen 
till någon av de fyra sedimentationsdammarna på området (Sweco Viak, 
2008b). 

Lastgård 
Vattnet från lastgård kommer via dagvattenbrunnar och förslagsvis gal-
lerklädda ytor att ledas till perkolationsmagasin (Sweco Viak, 2008b). 
Denna typ av magasin är gropar eller diken fyllda med grovkornigt mate-
rial till exempel singel eller makadam, som tack vare sin stora porositet 
kan infiltrera och lagra stora mängder dagvatten. Dagvattnet som för-
dröjs i perkolationsmagasinen infiltrerar därefter ned i marken under 
dessa, se figur 7 (Bonn, 2000). Det vatten som inte får plats i magasinen, 
exempelvis vid kraftiga regn, kommer att ledas till det täta rörsystemet 
via en dräneringsledning. 

Parkeringsytor med omnejd  
Parkeringsytorna kommer att beläggas med permeabel asfalt som dräne-
ras till det täta rörsystemet för dagvatten. Permeabel asfalt släpper ige-
nom dagvatten genom beläggningen och på så sätt kan vattnet infiltrera 
ned i marken och ytavrinningen minskas. Eftersom permeabel asfalt är 
känsligare än tät asfalt föreslås en lösning där endast parkeringsfickorna 
beläggs med permeabel asfalt och resten av ytorna med tät. Det dagvat-
ten som rinner av asfalten kommer att infiltreras i nedsänkta planteringar 
som överlagrar en dräneringsledning som i sin tur ansluts till det täta rör-
systemet. Skulle det vara så att även grönytorna fylls av dagvatten ska 
dessa snabbt kunna avvattnas via dagvattenbrunnar som är kopplade till 
ovan nämnda dränledning. Trottoarerna kommer att utformas så att de 
sluttar mot trädgropar, vilket möjliggör ytlig avrinning av dagvattnet till 
dessa (Sweco Viak, 2008b).  
 
 
 
 
 

Figur 7: Principskiss för ett per-
kolationsmagasin (Westlin, 2004).  
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Tak 
Det dagvatten som rinner av takytorna kommer via stuprör, hängrännor 
och utkastare att ledas till de redan existerande lösningarna på respektive 
plats, till exempel till svackdiken för tak som vetter mot lokalgator. Ett 
visst undantag gäller för de tak som vetter mot parkeringar vilka kommer 
att avvattnas med hjälp av stuprör som leder vattnet direkt till perkola-
tionsmagasin i parkeringsytan. Det finns ett flertal sådana magasin och 
dessa är sammanbundna via en ledning som hjälper till att fördela dag-
vattnet jämt mellan dem (Sweco Viak, 2008b).  

Torgyta 
Torgytorna kommer att avvattnas på traditionellt sätt, via dagvatten-
brunnar till det täta rörsystemet (Sweco Viak, 2008b). 

Byggnader 
Från byggnader leds dagvattnet till de perkolationsmagasin som ligger i 
anslutning till dessa (Sweco Viak, 2008b).  

Gångstråk 
Från gångstråk leds dagvattnet till anslutande planteringar och perkola-
tionsmagasin (Sweco Viak, 2008b).   
 

Skötselprogram  
Till följd av de allt högre krav som ställs på att skydda yt- och grundvat-
ten mot föroreningar anläggs idag fördröjnings- och sedimentations-
dammar i anslutning till vägar och andra stora områden med hårdgjorda 
ytor. Dock råder generellt en stor osäkerhet kring skötsel och kontroll av 
dessa och därför publicerade Vägverket år 2008 en rapport vars syfte var 
att fungera som en handbok vid den praktiska skötseln.  I denna beskrivs 
vad som ska ingå i ett skötselprogram. Det huvudsakliga innehållet i ett 
skötselprogram är beskrivningar av de åtgärder som krävs för skötseln av 
anläggningen, men det tar även upp information av organisatorisk natur 
så som ansvarsfördelningen. Även om rapporten är skriven för Vägver-
kets anläggningar är den tillämpningsbar på alla anläggningar med samma 
syfte och används därför idag även när konsulter tar fram underlag för 
skötsel till andra huvudmän än Vägverket (Persson & Alm, 2011). För 
Vägverkets mall, som används som förlaga till vårt skötselprogram, se bi-
laga 3.    

RESULTAT OCH DISKUSSION  

Det går inte att komma ifrån att en exploatering av detta slag kommer att 
innebära höjda föroreningshalter i dagvattnet, men dessa kan minimeras 
genom anläggningar som följer principerna för fördröjning av dagvatten 
nära källan, trög avledning och samlad fördröjning. I de av Sweco utför-
da modelleringarna har det som tidigare nämnts antagits att dessa an-
läggningar byggts och då fås ingen markant skillnad gällande förore-
ningsbelastning. Detta resultat bygger dock på att systemen bibehåller sin 
funktion, vilket kräver att ett effektivt och kontinuerligt underhåll utförs. 
Idag är det svårt att säga i vilken utsträckning LOD är effektivt i ett lång-
siktigt perspektiv, men det är den bästa teknik som finns tillgänglig i 
dagsläget.  
 
I detta kandidatarbete har en förteckning över de skötselåtgärder som 
krävs i Rosenkällas dagvattensystem utarbetats. Vi har valt att behandla 
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fördröjning av dagvatten nära källan och trög avledning i en kategori och 
samlad fördröjning i en annan. Det är i sedimentationsdammarna som 
den samlade fördröjningen sker och dessa kommer att behandlas mer ut-
förligt än de andra anläggningarna längre ned i texten. Den största ande-
len av det erhållna dagvattnet infiltreras nämligen inte lokalt, utan tillförs 
sedimentationsdammarna för fortsatt rening och dessa är dessutom de 
bäst lämpade platserna för kontroll av vattenkvalitet och vattenmängd. 
För sedimentationsdammarna har därför ett mer omfattande skötselpro-
gram tagits fram enligt Vägverkets rekommendationer.   

Förslag på utformning av skötsel och underhåll av dagvattensystemen 
vid Rosenkälla handelsområde – fördröjning nära källan och trög av-
ledning  

Huvudgatan 
Tack vare att svackdiket har utformats med en bredd på sju meter kom-
mer släntlutningen att bli låg. Detta är bra då det tillåter åtkomst med ar-
betsmaskiner för gräsklippning, vilket är det främsta underhållsarbetet 
för svackdiken. Annan skötsel kan också bli aktuell då det planeras att 
svackdikena ska kunna mynna ut i öppna och estetiskt tilltalande kanaler 
där diket möter torgyta eller övergång för gående. Nackdelen med denna 
lösning är som erfarenheten visar, att skräp lätt ansamlas i sådana öppna 
kanaler, vilket figur 8 visar. Problemet med skräpansamlingen är att den 
bidrar till en nedsatt funktion av kanalen, dessutom ser det inte attraktivt 
ut. För att råda bot på sådana problem är det viktigt att gallren lätt går att 
ta av vid rengöring samt att ett städprogram, anpassat efter smutsbelast-
ningen på kanalen, upprättas. Risken är annars att funktionen för hela 
avrinningssystemet blir satt ur funktion samt att området uppfattas som 
skräpigt vilket i sin tur kan leda till andra negativa associationer (Hag-
ström, 2009).  
 
Angående dränledningen som ligger under huvudgatan och sedan för-
grenar sig till lokalgator och sammansluter med det täta rörsystemet gäll-
er att den är relativt underhållsfri. Dock kan dränledningen rengöras med 
hjälp av högtrycksspolning vid eventuellt stopp. Generellt görs ingen re-
gelbundet underhållsarbete av dränledningar utan problemen tas om 
hand då de uppstår (Persson & Alm, 2011).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8: Ansamling av skräp i 
öppen dagvattenkanal (Hag-
ström, 2009).  
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Lokalgator 
På samma sätt som längs med huvudgatan är svackdiken anlagda, och 
samma typ av underhåll erfordras. Vad anbelangar de dagvattenbrunnar 
som installerats krävs att de töms på slam med ett tidsintervall som beror 
på smutsbelastningen. Vid tömning av slammet erhålls ett överskottsvat-
ten bundet till materialet. Detta vatten innehåller höga metallkoncentra-
tioner och bör därför inte separeras från slammet och återföras till brun-
nen, vilket förekommer i Stockholm idag. Det bör istället tas omhand 
genom rening av vattenfasen och deponering alternativt återvändning av 
torrprodukten om dess föroreningshalt är låg (Sandberg & Skibicka, 
2005). 

Lastgård 
För att perkolationsmagasinet ska fungera bra är det viktigt att det skyd-
das mot infiltration av finkornigt material eftersom det riskerar att sätta 
igen porerna. Detta görs bäst genom att hålla de hårdgjorda ytorna runt 
magasinet rena. Man kan även installera någon typ av filter, till exempel 
en fiberduk. I de fall filter används är det viktigt att dessa rengörs eller 
byts ut regelbundet. Hur ofta det behöver göras beror på smutsbelast-
ningen samt vilken typ av filter som kommer användas (Bonn, 2000). 
Det är därför viktigt att följa upp hur systemet fungerar efter installation 
samt anpassa rengöring/byte av filter efter de lokalt rådande förhållan-
dena.  

Parkeringsytor med omnejd  
Vid användande av permeabel asfalt är det av yttersta vikt att sopning av 
vägbeläggningen genomförs ofta och noggrant. Detta för att undvika 
igensättning av beläggningen med reducerad infiltrationsförmåga till följd 
(Persson & Alm, 2011).  Gatusopning bidrar även till att de grövre par-
tiklarna, vilka föroreningar kan fästa till, försvinner och på så sätt kan 
föroreningarna inte belasta dagvattensystemet (Jakobsson, 2003). Vinter-
tid är inte gatusopning aktuellt, men däremot snöröjning, se figur 9. Med 
tanke på hur stora asfalterade ytor som kommer att finnas inom området 
krävs lokala snötippar som med fördel kan lokaliseras till delar av parker-
ingsytorna. Smältvattnet kan då tas omhand och genomgå rening i dag-
vattensystemet.  
De dagvattenbrunnar som finns vid parkeringsytorna sköts på samma 
sätt som har beskrivits under rubriken Lokalgator 
 
 
 
 
 

Figur 9: Snö från 
tätortsmiljöer an-
samlar föroreningar 
i höga halter och 
bör därför omhän-
dertas för rening 
(Folkeson, 2005).  

 
.   
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Tak  
Vad gäller skötsel av dagvattenanordningar för tak får man se till vilken 
yta som taken avvattnar mot och hur dagvattnet tas om hand på dessa. 
Se därför ovan beskrivna lösningar för svackdiken, permeabel asfalt med 
mera. För övrigt krävs underhåll av stuprör, hängrännor och utkastare i 
form av rensning. Speciell tillsyn kan krävas efter en hård vinter, då det 
finns risk för att skador uppkommit till följd snöns tyngd.   

Torgyta 
Vid torgytorna ska ingångarna till intagsbrunnarna hållas fria från skräp, 
löv och dylikt så att vattnets väg inte förhindras. För övrigt gäller att 
slammet som samlas i brunnarna tas om hand på tillbörligt sätt. Detta 
finns närmare beskrivet under rubriken Lokalgator.  

Byggnader 
Perkolationsmagasinen, som vattnet från byggnader leds till, bör under-
hållas på det sätt som finns beskrivet under rubriken Lastgård.  

Gångstråk 
Underhållet av planteringarna längs med gångstråken beror på vilken typ 
av växtlighet som planterats. Perkolationsmagasinen, som också tar emot 
vatten från gångstråken, sköts i enlighet med det som är beskrivet under 
rubriken Lastgård.  

 

Förslag på utformning av skötsel och underhåll av dagvattensystemen 
vid Rosenkälla handelsområde – samlad fördröjning 

Detta redovisas i form av ett skötselprogram enligt Vägverkets mall, se 
bilaga 3. Ett exempel på hur en sedimentationsdamm kan se ut visas i fi-
gur 10. 

Syfte   
Syftet med de fyra sedimentationsdammarna i Rosenkälla handelsområde 
är att rena det vatten som leds till dem från de olika perkolationsmagasi-
nen, svackdikena och dräneringsledningarna, ofta via det täta systemet. 
Eftersom dammarna inte är belägna på de lägsta platserna i det naturliga 
avrinningsområdet kommer vattnet så småningom att rinna från dam-
marna vidare mot Angarnssjöängen och Ullnasjön och därför är det av 
största vikt att vattnet som lämnar dammarna inte innebär ett hot mot 
dessa miljöer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10: Lyckebäcksdammen i Falkenberg, exempel på en sedi-
mentationsdamm (Nolbrant, 2004).  
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Orientering 
Den största andelen av det erhållna dagvattnet inom handelområdet in-
filtreras inte lokalt, utan tillförs sedimentationsdammarna för fortsatt re-
ning. Skötselprogrammet omfattar samtliga fyra sedimentationsdammar.  

Områdesbeskrivning  
Handelsområdet omgärdas av de större vägarna, E18, Norrortsleden och 
väg 276. Luftburna föroreningar från dessa vägar kommer att kunna 
spridas till sedimentationsdammarna. De huvudsakliga föroreningskäl-
lorna finns dock inom handelsområdet, till exempel parkeringsytor, tak 
och gator.  

Anläggningsdata 
Vid den av Sweco utförda dagvattendimensioneringen har det beräknats 
att det kommer att behövas dammar utplacerade på fyra olika delar av 
området eftersom dagvattnet ska rinna till dessa med hjälp av självfall, se 
figur 11. I dammarna kommer bräddavlopp, avstängningsventil och flö-
desreglerare att installeras (Sweco Viak, 2008b). Bräddavloppet behövs 
för att motverka tillfälliga översvämningar. En avstängningsventil kan 
strypa vattenflödet och är till för nödsituationer, till exempel vid en 
tankbilsolycka då vattnet blivit kontaminerat. En flödesreglerare reglerar 
helt enkelt in- och utgående flöde (Wadstein & Arm 2008). Samtliga 
dammar förses med tätskikt för att undvika att föroreningarna sprids vi-
dare ned i marken och till grundvattnet (Persson & Alm, 2011).    

 
Damm 1 norr: 2310 m2 med ett djup på 1,5 m 
Damm 1 syd: 1030 m2 med ett djup på 1,5 m 
Damm 2: 2160 m2 med ett djup på 1,5 m 
Damm 3: 800 m2 med ett djup på 1,5 m 
Damm 4: 3400 m2 med ett djup på 1,5 m 
(Sweco Viak 2008b) 

 
Figur 11: Avrinningsområden till respektive sedimentationsdamm 
(Sweco Viak 2008b). 
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Försiktighetsåtgärder    
Inom handelsområdet bedöms inga naturvärden kräva särskild hänsyn, 
enligt uppförd MKB.  Omgivande vattenrecipienter, det vill säga Ullna-
sjön och Angarnssjöängen, utgör känsliga miljöer och den sistnämnda är 
ett Natura 2000-område.  

Handlingsplan vid akut olyckssituation  
De situationer som skulle kunna orsaka olyckor är framförallt trafikrela-
terade. Dock kommer generellt få transporter av farligt gods att ske inom 
området, men detta kan ändras om det i framtiden upprättas en bensin-
station på området. Dessa olyckor skulle kunna utgöras av läckage av 
bensin och andra farliga ämnen samt tankbilsolyckor. Risken för tank-
bilsolyckor får dock anses vara liten då påbud om låga hastigheter kom-
mer att gälla. Skulle det trots allt inträffa en olycka så kan utloppen från 
sedimentationsdammarna stängas och föroreningarna på så sätt hållas 
inne.   

Ansvarig  
Rosenkälla handelsområde ska förvaltas av fastighetsägaren Orrtornet 
AB, som också kommer att vara ansvarig för att det dagvatten som 
släpps ut från sedimentationsdammarna är av tillfredsställande kvalitet.  

Skötselplan 
Inspektion 
Minst två gånger per år, förslagsvis en gång på våren och en gång på hös-
ten samt efter extrema väderförhållanden eller olyckor, ska en fullständig 
inspektion av anläggningens funktion genomföras då följande anlägg-
ningsdelar kontrolleras:   
• Diken, inlopp och utlopp – syftet är att det inkommande vattenflö-

det ska bli så jämnt som möjligt och att vattnet uppehåller sig till-
räckligt länge i sedimentationsdammen. För att detta ska uppnås är 
det viktigt att kontrollera att vattenflödet inte blockeras av grenar, 
löv, skräp och dylikt, att diken avvattnas ordentligt så att risk för 
översvämning inte finns samt att skador till följd av erosion inte 
uppstått (Wadstein & Arm, 2008).   

• Vattendjup och flöde – det är viktigt att det vattendjup som sedi-
mentationsdammen dimensionerats för upprätthålls då detta påver-
kar dammens reningsfunktion. Om djupet är för stort finns det risk 
att förhållandet på botten blir anaerobt (syrefattigt), vilket innebär att 
nedbrytning av organiskt material inte sker och dammen riskerar att 
bottnas upp. Om dammen istället är för grund kan bottenmaterialet 
slammas upp eller eroderas bort, vilket gör att de föroreningar som 
ska sedimentera i dammen förhindras från att göra detta och riskerar 
att följa med utloppsvattnet.  Av dessa anledningar behöver vatten-
djupet kontrolleras vid in- och utlopp (Wadstein & Arm, 2008).   

• Vegetation – genom att plantera växter i dammen saktas strömning-
en vid botten ned, vilket förenklar sedimenteringen. De bidrar även 
till ett mer estetiskt tilltalande utseende som dessutom lockar till sig 
fågelliv. Dock kan vegetation i form av sly längs kanterna på dam-
men leda till att vattenflödet ändras och strömmar i andra riktningar 
än vad som är planerat. Därför kontrolleras att vegetationen inte har 
växt sig för hög eller spridit ut sig för mycket, speciellt där det ska 
vara en öppen vattenyta (Wadstein & Arm, 2008).   

• Erosionsskador och andra skador – dammens form påverkar hur 
vattnet strömmar och fördelar sig i denna och därmed även hur par-
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tiklar och föroreningar avsätts. Därför har den stor betydelse för se-
dimentationsdammens renande funktion. Stora erosionsskador kan 
därför leda till nedsatt rening och på lång sikt kostsamma och omfat-
tande reparationer (Stahre, 2004).  

• Bottensediment – syftet med en sedimentationsdamm är att skapa 
ett bottensediment innehållande de föroreningar som dagvattnet till-
fört dammen. Detta bottensediments tjocklek ska kontrolleras och 
enligt Vägverkets rekommendationer bör det inte överstiga 30 cm el-
ler hälften av den ursprungliga vattenvolymen (Wadstein & Arm, 
2008).   

• Tekniska installationer – det är fortfarande inte bestämt exakt vilka 
tekniska installationer som kommer att användas i och i anslutning 
till dammarna, men antagligen kommer bräddavlopp, avstängnings-
ventil och flödesreglerare att finnas. För bräddavloppen och flödes-
reglerare ska det kontrolleras att genomströmningen inte blockeras 
och för avstängningsventilen kontrolleras att dess funktion är intakt 
samt om den behöver smörjas (Wadstein & Arm 2008).    

Normalt återkommande åtgärder 
Nedan beskrivs de skötselåtgärder som vi anser kommer att behövas för 
sedimentationsdammarna. De listas efter hur ofta de bör utföras och kan 
ses som något att utgå från innan de skötselansvariga via erfarenheter 
kan bestämma vad som är lämpliga intervall.   
• En till två gånger per år eller vid behov – trimning av vegetation i 

form av slåtter eller klippning av slänter och bankar (Wadstein & 
Arm, 2008).    

• En gång per år eller vid behov – i dammarnas in- och utlopp behö-
ver brunnar och galler rensas, se figur 12a. Även de tekniska installa-
tionerna behöver rengöras samt smörjas. Utöver detta bör det inom 
intervallet göras en slyröjning (Wadstein & Arm, 2008).     

• Vartannat år eller vid behov – slåtter av vattenvegetation i form av 
vass, kaveldun och säv (Wadstein & Arm, 2008).    

• Vid behov – erosionsskador kommer att uppstå i någon utsträck-
ning, och därför ska reparation av mindre skador utföras kontinuer-
ligt för att motverka större skador (Wadstein & Arm, 2008).    

Tilläggsåtgärder  
• Trots kontinuerliga åtgärder mot småskaliga erosionsskador, eller om 

sådana inte gjorts, kan större erosionsskador uppstå och då krävs 
mer omfattande åtgärder. Annars handlar tilläggsåtgärderna framför-
allt om borttagning av sediment, se figur 12b. Detta görs med 10-20-
års intervall (Wadstein & Arm, 2008).   
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Figur 12a och 12b: Exempel på skötselåtgärder för sedimenta-
tionsdammar. Till vänster en gallerförsedd utloppsbrunn med risk
för igensättning (Lindgren & Svenson, 2003). Till höger upptag-
ning av bottensediment (Wadstein & Arm, 2

 

008).    

Rapportering och dokumentation 
Om detta hade varit ett skötselprogram som skulle tas i bruk på riktigt 
skulle den ha funnits hos den ansvarige på Orrtornet AB. Här skulle 
även protokoll från de kontroller och åtgärder som utförs efter skötsel-
planen arkiveras (Wadstein & Arm, 2008).    

Distribution av skötselplanen    
Skötselplanen bör finnas hos den ansvarige på Orrtornet AB samt hos de 
som utför inspektion och skötselåtgärderna. Det ska också framgå tydligt 
vilka som delgivits planen (Wadstein & Arm, 2008).  

 

Kommunens möjligheter att påverka utformning av dagvattensystem 
Regleringen i detaljplanen är viktig och från juridiskt håll brukar poängte-
ras att det bara är plankartan och planbestämmelserna som är bindande, 
vilket gör att det kan finnas goda skäl att lägga stor vikt vid utformningen 
av planbestämmelserna. Vägledning i dessa frågor finns bl.a. i Boverkets 
publikation Vatten i detaljplan, från 1995. Det är då viktigt för kommu-
nen att förutsättningarna för de tänkta dagvattenlösningarna är väl be-
skrivna i plan- och genomförandebeskrivningen, så att de alldeles säkert 
går att genomföra.  Regelmässigt brukar kommunerna dessutom träffa 
ett exploateringsavtal med exploatören för att reglera exploatörens olika 
åtaganden och säkerställa att planen genomförs som det är tänkt.  
 
Det kan det finnas skäl att vara särskilt omsorgsfull när det gäller lösan-
det av vatten- och avloppsfrågor och då även dagvattenfrågorna inom 
exploateringsområden, om de som inom Rosenkälla handelsområde inte 
ska lösas genom en kommunal anläggning. Detta beroende på det latenta 
ansvar som kommunen annars har enligt lagen om allmänna vattentjäns-
ter (6§). 
  
Den som väl bygger och ska vara huvudman för till exempel enskilda 
dagvattenanordningar har i övrigt ansvaret enligt miljölagstiftningen för 
att utförande och drift sker enligt gällande lagstiftning (Persson, 2011).  
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Fastighetsägaren och skötseln av dagvattenanläggningarna 
Generellt gäller att den part som står som ansvarig för dagvattenhanter-
ing ska anskaffa den information som krävs för underhållet av dagvat-
tensystemet. I Rosenkälla ska kontroll av vattenkvaliteten till omgivande 
recipienter utföras av Österåkers kommun på samma sätt som det även 
görs på andra ställen i kommunen. Däremot ska fastighetsägaren Orrtor-
net AB vara enskild huvudman och är således ansvarig för skötsel av 
dagvattensystemen och att det utgående vattnet är av tillfredsställande 
kvalitet (Bergstedt, 2011). Det är därför upp till dem att beställa någon 
form av plan för hur skötseln ska genomföras alternativt ta reda på detta 
på egen hand, då dagvatten enligt Miljöbalken klassas som miljöfarlig 
verksamhet. En sådan verksamhet innebär att större krav ställs på fastig-
hetsägaren, bland annat ett kunskapsansvar för den verksamhet som be-
drivs (Persson & Alm, 2011). Eftersom detta är företagets i särklass 
största projekt tycker vi att dokumentationen borde beställas, eftersom 
de inte har någon erfarenhet av den typ av skötsel som krävs för Rosen-
källa handelsområde.  
 
Ett alternativ till det enskilda huvudmannaskapet i Rosenkälla hade kun-
nat vara att kommunen ansvarade för dagvattenhanteringen genom sitt 
kommunala vattenbolag Österåkersvatten, som kommer att vara ansvari-
ga för vatten och avlopp i handelsområdet. Detta hade inneburit att fas-
tighetsägaren skulle betalat en taxa till Österåkersvatten för dennes dag-
vattentjänster (Persson & Alm, 2011).  

 
Vi tror att fastighetsägaren blir mer medveten om dagvattenfrågorna och 
de utsläpp som handelsplatsen ger upphov till om de själva är ansvariga 
för vattenkvaliteten. Frågan är vad de gör med denna nya medvetenhet; 
antingen blir deras incitament för förebyggande åtgärder större eller så 
ser de en möjlighet att göra minsta möjliga och spara pengar då kommu-
nens kontroll av vattenkvaliteten kan vara bristfällig. Vi ställer oss frå-
gande till om den valda ansvarsfördelningen är den optimala lösningen 
och tycker att det är märkligt att kommunen inte ska ansvara för dag-
vattnet i Rosenkälla, då den gör det i resten av kommunen. Detta speci-
ellt då stora naturvärden, framförallt Angarnssjöängen, riskerar att utsät-
tas för negativ påverkan.  Det bör också tas i åtanke att Orrtornet AB, 
med endast 2 anställda år 2010, har exploateringen av Rosenkälla som 
sitt huvudsyfte (Alla bolag, 2011). De har inga liknande erfarenheter från 
tidigare projekt och därmed inte heller samma kompetens som Öster-
åkersvatten. Är det rimligt att anta att de kommer att anskaffa den kun-
skapen samt applicera denna genom skötsel och underhåll för att uppnå 
ett långsiktigt och välfungerande dagvattensystem?    
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SLUTSATSER 

• Förutsatt att dagvattensystemet underhålls och dess funktion bibe-
hålls kommer ingen markant skillnad fås gällande föroreningsbelast-
ning. Det är viktigt att dokument för skötsel av dagvattensystemet 
tas fram och kan följas. Utöver detta bör ett skötselprogram, liknan-
de det som presenterats i detta kandidatarbete, tas fram för sedimen-
tationsdammarna då de är det sista steget i reningsprocessen. De åt-
gärder som behöver utföras med tätast intervall är att hålla efter 
vegetationen, se till att vattnets planerade vägar inte blockeras av 
skräp, löv, grenar och dylikt, sopa gator, förebygga erosionsskador, 
underhålla tekniska installationer och inspektera sedimentations-
dammarna. Mer sällan återkommande åtgärder är att rensa slam i 
brunnar och att ta bort bottensediment.  
 

• Kommunen kan genom ett gediget utformande av dagvattensystem i 
planbestämmelserna styra hur exploatören ska utföra detta, då det 
bara är plankartan och planbestämmelserna som är bindande. Om 
kommunen har utrett utformandet ordentligt är det också mer san-
nolikt att de går att utföra enligt planen. Exploatörens åtaganden kan 
ytterligare regleras med ett exploateringsavtal. Eftersom Rosenkälla 
handelsområde inte ska lösas genom en kommunal anläggning bör 
kommunen vara särskilt omsorgsfull när det gäller lösandet av dag-
vattenfrågor på grund av det latenta ansvar som kommunen annars 
har enligt lagen om allmänna vattentjänster. Dock är det exploatören 
ansvar att överenskommelserna med kommunen efterföljs och dag-
vattenhanteringen sker i enlighet med gällande miljölagstiftning. 

 
• Generellt gäller att den part som står som ansvarig för dagvattenhan-

teringen ska anskaffa den information som krävs för underhållet av 
dagvattensystemet. I Rosenkälla handelsområde ska fastighetsägaren 
Orrtornet AB vara enskild huvudman och är således ansvarig för 
skötsel av dagvattensystemen och att det utgående vattnet är av till-
fredsställande kvalitet. Det är därför upp till dem att beställa någon 
form av plan för hur skötseln ska genomföras alternativt ta reda på 
detta på egen hand.    
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BILAGA 1: ÅKERSTRÖMMENS AVRINNINGSOMRÅDE  

 
 
Åkerströmmens avrinningsområde med delavrinningsområden (Renman, 2010).  
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BILAGA 2: ROSENKÄLLA I FÖRHÅLLANDE TILL 

ÅKERSTRÖMMENS AVRINNINGSOMRÅDE 

 

 
 

Lokalisering av Rosenkälla handelsområde i förhållande till Åkerströmmens avrinningsom-
råde (Renman, 2010).  
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BILAGA 3: VÄGVERKETS MALL FÖR SKÖTSELPROGRAM  

 
Skötselprogram enligt Vägverkets mall (Wadstein, E., Arm, M. 2008) 
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