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Abstract 
In year 2000 the EU Water Framework Directive was adopted and thereby committed the 
member states to adopt action and management plans for each country's water districts. The 
objective is to achieve good water status for all waters by the year 2015 and is a river basin 
management approach (2000/60/EG). One tool for this is environmental quality standards, 
EQS. The municipality Sundbyberg has no own water supplies or sewage systems, therefore 
is stormwater something they can work with. This study deals with the municipality's drain-
age areas (Bällstaån, Igelbäcken, Lötsjöns, Madenbäckens and Underverkets drainage areas) 
and aims to provide better knowledge of the pollutants in each recipient in each sub-basin. 
With better information they can get further in the task of achieving EQS for water. 
To receive stormwater flows, concentrations and amounts of pollutants and also identify ma-
jor sources of pollution in each drainage area. This study uses the stormwater and recipient 
model StormTac. The pollutants that is measured is phosphorus (P), nitrogen (N), lead (Pb), 
zinc (Zn), copper (Cu), cadmium (Cd), chromium (Cr), nickel (Ni), mercury (Hg), oil, sus-
pended substance (SS), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and benzo[a]pyrene (BaP) 
(product specification StormTac). The results have been compared with EQS and been classi-
fied according to the stormwater classification made by the municipally of Stockholm.  
The results show that stormwater flows differ between the drainage areas where Madenbäck-
en has the highest flow and Igelbäcken the least. It also shows that the stormwater is quite 
polluted and most of EQS is exceeded. The water is estimated to have high content of pollu-
tants under the Stockholm Water's stormwater classification.  
Housing, industry and roads are the land use that seem to account for most pollution of 
stormwater. Which areas and what type of land use Sundbyberg should work with is still dif-
ficult to answer before the areas are studied more. But local disposal of stormwater should be 
used as far as possible for new development, and possibly as an arrangement of existing 
buildings and structures. 
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1. Inledning 
En källa till att sjöar och vattendrag förorenas är dagvatten som inte tas om hand, inte minst i 
en storstadskommun som Sundbyberg med en ökad exploatering och allt fler hårdgjorda ytor. 
Dagvatten är regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exempelvis vägar och 
hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i sjöar, vattendrag eller leds till avlopps-
reningsverken. Under naturliga förhållanden tas dagvatten upp av växter eller renas när det 
rinner genom marken innan det når recipienten (Naturvårdsverket, 2005).  
Sundbyberg stad är en kommun i Stockholms län, 6 km nordväst om centrala Stockholm. År 
2010 hade kommunen 38 633 invånare (SCB, 2010) på en drygt 9 km2 stor landyta, vilken gör 
den till Sveriges minsta kommun till ytan (SCB, 2011). Sundbyberg är den kommun som  
befolkningsmässigt växer snabbast i förhållande till storleken. Invånarantalet har ökat, antalet 
bostäder blir fler, kontor har byggts och många nya företag etableras. I flera områden pågår 
planering eller nybyggnation (Sundbybergs stad, 2010).  
År 2000 trädde europarlamentets och rådets direktiv för vatten i kraft och därmed förband sig 
medlemsländerna att anta åtgärdsprogram och förvaltningsplaner för respektive lands vatten-
distrikt. Vattendirektivets mål är att uppnå god vattenstatus för allt vatten till år 2015. De vat-
ten som redan idag har god status får inte försämras. Ett hjälpmedel för att nå en god status är 
miljökvalitetsnormer (MKN). Dessa uttrycker den koncentration av ett visst förorenande 
ämne eller en viss grupp av ämnen i vatten, sediment eller biota, som, för att skydda männi-
skors hälsa och miljön, inte bör överskridas (2000/60/EG). 
Enligt vattendirektivet ska man arbeta avrinningsområdesvis med allt vatten. I Sundbyberg 
finns inga egna vattentäkter eller enskilda avlopp, därför är dagvattnet något som de kan  
arbeta med. Kommunen har kommit en bit på vägen i arbetet med vattendirektivet och  
miljökvalitetsnormerna, men de saknar samlad övergripande information om dagvattnet för 
varje delavrinningsområde. Denna studie är en del i det arbetet.  
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att få bättre kunskap om av vad som förorenar respektive recipient 
i varje delavrinningsområde i Sundbybergs stad. Med ett bättre underlag kan kommunen 
komma längre i uppgiften att nå miljökvalitetsnormerna för vatten.  
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2. Bakgrund  
Vattenhantering i en kommun kan delas upp på många sätt beroende på lokalisering och syfte. 
Här ges först en beskrivning dagvatten, vad det är och vilka föroreningskällor som finns samt 
olika olika åtgärder för hantering. Därefter följer en beskrivning av EU:s ramdirektiv för vat-
ten, målet med direktivet och hur man ska arbeta med det. I detta avsnitt beskrivs även gäl-
lande miljökvalitetsnormer (MKN), Stockholms läns riktvärden för dagvatten och  
Stockholms kommuns dagvattenklassificering.  
 

2.1 Dagvatten 
En källa till att recipienter förorenas är dagvatten som inte tas om hand, inte minst i en stor-
stadsregion med en ökad exploatering och allt fler hårdgjorda ytor. Dagvatten är regnvatten, 
smältvatten och spolvatten som rinner av från exempelvis vägar och hustak, och som via di-
ken eller ledningar rinner ut i sjöar, vattendrag eller leds till avloppsreningsverken. Under  
naturliga förhållanden tas dagvatten upp av växter eller renas när det rinner genom marken 
innan det når recipienten (Naturvårdsverket, 2005). Men i en storstad med många tak och 
stora asfalterade ytor och stenlagd mark, rinner vattnet istället snabbt av på ytan. Nära hälften 
av all mark i våra städer är hårdgjorda och när det regnar forsar vattnet ur stuprör, längs  
gator och ner i dagvattenbrunnar (Bergil, m.fl., 2000).  
Det är viktigt att förstå innebörden av att ta hand om allt vatten då det aldrig försvinner utan 
bara förändras. Det ändrar sig från flytande form till ånga och is och cirkulerar kontinuerligt 
mellan atmosfären, land och vattensamlingar. Den globala vattencykeln drivs av solenergi och 
gravitation. Vattnet i hav och på landytan hettas upp av solen och avdunstar som ånga i  
atmosfären. Moln bildas och nederbörd faller ner som regn eller snö. På och under markytan 
rinner vattnet åter till havet eller når atmosfären igen (Niemelä, 2001). 
Landskapet och markslaget i ett avrinningsområde påverkar de hydrologiska processerna. Den 
hydrologiska cykeln i urbana miljöer skiljer sig märkbart från naturliga, särskilt då de många 
naturliga markytor är ersatta med hårdgjorda och ogenomträngliga ytor. När jord och vegeta-
tion ersätts av vägar, tak och gatubeläggningar minskar infiltration och möjlighet att hålla 
kvar regnvatten. När ytor är hårdgjorda kommer regn antingen rinna av markytan med gravi-
tationens hjälp eller kommer stanna på ytan i svackor. Ytavrinningen uppkommer när regnets 
intensitet överstiger markens förmåga att hålla vatten. Dock är i regel inte alla ytor i urbana 
miljöer hårdgjorda och dessa har en högre infiltrationskapacitet. Ytavrinningen av dagvatten 
kan öka från ca 10 % till 50 % av nederbörden, och lika mycket kan evapotranspirationen 
minska (Niemelä, 2001). 
 

2.1.1 Källor till föroreningar av dagvatten 
Dagvatten innehåller en högst varierande mängd och form av föroreningar, beroende på  
vilket markslag som vattnet är i kontakt med. Via dagvattnet sprids föroreningar okontrollerat 
i miljön. Diffusa miljöföroreningar som i låga koncentrationer sprids över stora områden är 
hot som ännu är ofullständigt kända. Kontrollen och miljöåtgärderna är ringa. Men även små 
utsläpp leder så småningom till olägenheter (Bergil, m.fl., 2000). Föroreningarna kan medföra 
risker för exponerade människor, växter och djur samt leda till såväl tekniska som estetiska 
problem. Samtliga ämnen kan leda till negativa, främst biologiska, effekter i vattenmiljön om 
de förekommer i tillräckligt hög koncentration eller frekvens (Alm m.fl., 2010). 
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Näringsämnen och organiska substanser leder till ökad igenväxning och ökad produktion av 
djur men på bekostnad av färre djur- och växtarter. Ofta är det även då att de ursprungliga ar-
terna konkurreras ut av nya arter som gynnas av näringstillförseln. Giftiga ämnen i dagvatten 
är tungmetaller och organiska föreningar som t.ex. oljeföreningar. Höga koncentrationer av 
dessa ämnen skadar djuren, och främst fisken som befinner sig högt upp i  
ackumuleringskedjan. Även om halten av varje ämne många gånger är ofarlig kan den  
sammanlagda effekten ge en giftverkan (Göransson, 1994).   
Trafiken är den största källan till föroreningar, som tungmetaller, i dagvattnet.  
Föroreningarna kommer bland annat från bilavgaser, drivmedel, smörjmedel, korrosion av 
fordon, slitage av däck och vägar samt från halkbekämpning. Dagvatten från starkt trafikerade 
vägar innehåller så mycket föroreningar att det i många fall är nödvändigt att rena det innan 
det leds till sjöar, vattendrag eller reningsverk (Alm m.fl., 2010). 
Annat som förorenar dagvattnet är när metallytor på byggnader, stolpar och andra konstruk-
tioner utsätts för slitage och kemisk påverkan. En del av metallerna frigörs och hamnar i  
dagvattnet. Förzinkade ytor är troligen den största källan till kadmium i dagvatten. En del tak 
är belagda med kopparplåt, särskilt äldre byggnader, vilket sannolikt bidrar stort till förhöjda 
halter av koppar. Även luftföroreningar som sjunker ner till marken kan spela stor roll för  
föroreningen av dagvattnet (Alm m.fl., 2010). 
Kvalitén på dagvattnet beror alltså i hög grad på var det rinner fram. Dagvatten från takytor är 
relativt rent, medan det från hårt belastade vägar innehåller höga halter av föroreningar. En 
annan faktor som påverkar är tiden mellan regntillfällena. Under långa torrperioder  
hinner föroreningar ackumuleras på ytorna vilket medför att nästa regn kommer generera ett 
kraftigt förorenat dagvatten (Göransson, 1994).  
I tabell 1 presenteras vanliga källor till föroreningar i dagvattnet. 
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Tabell 1. Vanliga källor till föroreningar i dagvatten (Stockholm stad, 2002).  

Ämne Huvudsaklig källa Skada 

   

Fosfor (P) Bräddat avloppsvatten, industri, atmosfäriskt nedfall, sandning, trafik.  
 

Kan leda till eutrofiering (övergödning) i sjöar och vattendrag. I dagvatten från 
vägar ökar fosforhalterna med ökad trafikintensitet. 

Kväve (N)  Bräddat avloppsvatten, industri, atmosfäriskt nedfall, sandning, trafik.  
 

Kan medföra eutrofiering i hav och sjöar. I allmänhet ökar kvävehalterna i dag-
vatten med ökad trafikintensitet, men också med förtätad bebyggelse i övriga 
områden. De högsta halterna från övriga urbana områden är möjligen något 
högre än halterna från de mest trafiktäta vägarna. Detta innebär samma möns-
ter för kväve som för fosfor. 

Bly (Pb) 
Infrastruktur (ex blymönjade broar), skorstenskragar, bromsklossar, bromsbelägg, 
däck, bilbatterier, asfalt, fordons- och gatutvätt, atmosfäriskt nedfall. 
 

Mycket giftigt för människor och djur. I allmänhet ökar blyhalterna med ökad 
trafikintensitet då det är särskilt från fordon och vägarna som föroreningen 
kommer ifrån. Även byggnader, som t.ex. kulturbyggnader med blytak ger 
mycket höga blyhalter. 

Koppar (Cu) 
 Korrosion av byggnadsmaterial (framförallt takplåt, stuprör och hängrännor), däck, 
bromsklossar och bromsbelägg, fordons- och gatutvätt, sandning och atmosfäriskt 
nedfall, båtbottenfärg. 
 

En essentiell metall som är giftig särskilt för vattenlevande växter och djur. Den 
kommer från bl.a. byggnadsmaterial, fordon och sandning. I allmänhet ökar 
kopparhalterna i dagvatten med ökad trafikintensitet men också med förtätad 
bebyggelse, särskilt i områden med koppartak. 

Zink (Zn) 
 Korrosion av byggnadsmaterial (framförallt takplåt, stuprör, hängrännor, stolpar, 
räcken), bilkarosser bromsklossar, däck, erosion av vägbana, fordons- och gatutvätt, 
sandning, atmosfäriskt nedfall. 
 

Är precis som koppar en essentiell metall som i högre halter är giftig för vatten-
levande organismer. Även källan är liknande som för koppar, där det särskilt är 
byggnadsmaterial, fordon och sandning som är orsaken. I och med ökad tra-
fikintensitet ökar ofta zinkhalterna, men också med förtätad bebyggelse ef-
tersom tak, räcken och stolpar ofta är förzinkade. De högsta värdena från ur-
bana områden står i paritet med halterna från de mest trafiktäta vägarna. 

Kadmium (Cd) 
 Förorening i zink, färgämnen, erosion av däck och vägbana, fordons- och gatutvätt, 
sandning, atmosfäriskt nedfall, korrosionsprodukt. 
 

En mycket giftig metall som t.ex. kan förhindra tillväxt av vattenväxter. Metallen 
kommer ofta ifrån färgämnen, erosion av däck och vägbana, sandning och som 
atmosfäriskt nedfall. I allmänhet ökar kadmiumhalterna med ökad grad av urba-
nisering, med de högsta halterna från vägar med hög trafikintensitet. 

Krom (Cr) Byggnader, däckslitage från dubbar, korrosion från bildelar, sandning. 
 

Är en essentiell metall, men kan även vara cancerogen. Det kan vara giftigt för 
både vatten- och landdjur. Det kommer ofta ifrån byggnader, bildelar och sand-
ning. I allmänhet ökar kromhalterna med ökad grad av urbanisering. 

Nickel (Ni) 
Produkt vid förbränning av fossila bränslen, avfallsförbränning, rostfritt stål, bilkaros-
ser, fordonstvätt, batterier, sandning, fasader. 
 

En essentiell metall för vissa djurarter, växter och bakterier, men kan också 
vara cancerogen. Metallen är vanligtvis inte så giftig för människan, men kan 
vara det för lägre djurgrupper och växter. Metallen kommer ofta från avfalls-
förbränning, förbränning av fossila bränslen, batterier och sandning. Det finns 
ingen tydlig tendens till ökning av nickelhalterna i dagvatten med ökad grad av 
urbanisering. 

Kvicksilver (Hg) 
Varor som innehåller kvicksilver (kasserade termometrar, batterier, lågenergi-
lampor), sandning, diffus spridning vid avfallshantering, industriutsläpp och kreme-
ring. 
 

En giftig metall. Det kommer ofta från varor som innehåller ämnet, såsom gamla 
termometrar, batterier och lågenergilampor. Även sandning och kremering kan 
vara en källa.  

Suspenderad substans 
(SS) 

Erosion av däck och vägbana, fordons- och gatutvätt. 
 

Partiklar som kan medföra ökad grumlighet och därmed ändrade ljus-
förhållanden i recipienten. Detta kan leda till ökad dödlighet bland många djurar-
ter. SS kan eventuellt fungera som en indikator för andra ämnen, främst metal-
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ler. Det finns dock både studier som påvisar bra samband mellan partiklar och 
metaller och andra studier som inte påvisar sådana samband. SS kommer ofta 
från erosion av däck och vägbana samt fordons- och gatutvätt.  

Olja 
Oljeutsläpp, läckage från fordon och cisterner samt trafikolyckor, erosion av däck 
och vägbana, fordons- och gatutvätt, bensinstationer. 
 

Giftigt för akvatiskt liv och växtlighet. Källan är ofta oljeutsläpp eller läckage, 
erosion av däck och vägbana samt bensinstationer.  

Polycykliska aromatiska 
kolväten (PAH) 

Vedeldning, bilavgaser, bildäck, utsläpp från industrier. 
 

Vissa kan bioackumuleras, är cancerogena och giftiga för vatten- och landdjur. 
Det härstammar ofta från vedeldning, bilavgaser, bildäck och utsläpp från indu-
strier.  

Bens[a]pyren (BaP) Småskalig vedeldning, trafik.  
En vanlig typ av PAH. Kommer ofta kommer från småskalig vedeldning och 
trafik.  
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2.1.2 Åtgärder för hantering av dagvatten 
Om avloppsvattnet går ner i ledningssystem är de antingen kombinerade eller separerade, och 
det finns problem med båda sätten. Vid kombinerade ledningssystem (när dagvattnet går ner i 
samma rör som avloppsvattnet) kan dagvattnet störa processerna i reningsverket. Om regn-
mängderna är stora klarar inte reningsverken av belastningen. Det förorsakar bräddning av 
orenat avloppsvatten (innebär att mer eller mindre utspätt avloppsvatten från ett överbelastat 
ledningsnät avleds direkt till närmaste recipient). Översvämningar i ledningsnätet kan också 
förekomma. I många kommuner är idag ca hälften av det vatten som når reningsverket dag-
vatten (Bergil, m.fl., 2000).  
Det finns emellertid problem även med separerade system. Vid denna typ av dagvatten-
hantering separeras dagvattenledningar från spillvattenledningar och förs direkt ut till  
recipienten utan rening. Recipienten får därmed ta emot föroreningar från alla typer av ytor. 
Även om koncentrationen av gifter ofta är relativt låg kan den totala mängden som hamnar i 
recipienten bli hög under korta perioder efter häftiga regn. Ett annat problem är att  
dagvattenledningarna måste dimensioneras för korta och stora flöden men oftast står tomma 
(Bergil, m.fl., 2000). 
Det finns andra sätt än dessa traditionella metoder för dagvattenhantering. Redan under 1970-
talet blev begreppet LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) ett sätt att minska  
olägenheter som de gamla systemen medför. Begreppet handlar om att man försöker efter-
likna naturens sätt att ta hand om dagvattnet genom avdunstning, fördröjning och infiltration i 
marken (Stockholm stad, 2002). Med detta minskar den häftiga avrinningen och man för istäl-
let ner vattnet i marken där det hör hemma. Vattnet kan tas om hand lokalt på platsen där det 
uppstår genom att leda ut det till någon vegetationsyta, damm eller genom att föra ner det till 
en grusbädd i marken och låta det spridas. Då fastnar huvuddelen av dagvattnets  
skadliga ämnen lokalt i marken, samtidigt som markens naturliga fuktighet behålls. Marken 
kan då avskilja dagvattnets föroreningar under lång tid utan att skadliga halter koncentreras. 
Dock måste man förre eller senare (kanske efter 10-20 år) ta hand om jorden (Bergil, m.fl., 
2000). Nedan följer en kort redogörelse av några av de vanligaste LOD: våta dammar, över-
silningsytor, konstruerade våtmarker samt öppna diken och svackdiken. 
Våta dammar är en dagvattenreningsanläggning med en permanent vattenyta, som delvis  
eller helt byts ut mot dagvatten vid avrinningstillfällen. Sedimentering är den viktigaste  
reningsprocessen, men även andra som växtupptag kan vara betydande. En våt damm kräver 
generellt ett basflöde för att upprätthålla den permanenta vattenytan (Larm, 2000 b). Basflöde 
är vatten som tillkommer från grundvattnet. Detta är minimalt påverkat av nederbörden som 
orsakar flödestoppar. Mellan flödestopparna består alltså en sjö eller vattendrag av grund-
vatten, men under en flödestopp är grundvattenflödet endast en liten del av det totala flödet 
(Grip och Rodhe, 1991). För våta dammar rekommenderas vattendjupet 1,5-2 meter. En 
meandrande form är fördelaktig ur ett estetiskt perspektiv. En grund växtzon runt dammen 
föredras avseende säkerhet och reningseffekt. Inloppet bör konstrueras för att sprida vattnet in 
till dammen. Stenar kan användas varmed även vattnet luftas. Ett v-skibord eller rör vid  
utloppet ger en utjämningseffekt (Larm, 2000 b). 
Ett annat sätt att ta hand om dagvattnet lokalt är att använda sig av en översilningsyta. Det är 
anlagda eller befintliga vegetationsklädda ytor som utformas för att ta emot ett jämt utspritt 
dagvattenflöde över ytans hela bredd istället för över ett koncentrerat inflöde över en punkt. 
En del av vattnet rinner på ytan och en del av vattnet infiltreras. Detta innebär att avrinnings-
volymen och indirekt det bidragande områdets storlek är begränsad. Föroreningsbelastningen 
bör inte vara för stor då marken tjänstgör som recipient. Storleken beror på tillrinnings-
områdets bredd, längd och marktyp. Översilningsytor har en flödesutjämnande funktion vid 
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mindre regn och har en låg till måttlig avskiljningsförmåga. De kan även bidra till att minska 
storleken på anläggningar nedströms. Översilningsytor behöver en fördelningsanordning för 
att sprida vattnet jämt over ytan. Ett fördelningsdike med efterföljande makadamvall kan an-
vändas som inloppsanordning (Larm, 2000 b). 
Konstruerade våtmarker består av en våtmarksdel, en fördammsdel (inloppsdamm) och en 
utloppsdamm, vilka alla har olika vattendjup. Ett nettoflöde på årsbasis ska finnas och ska 
vara större än förlusterna. En konstant källa av ytvatten (ett basflöde) rekommenderas (Larm, 
2000 b). Våtmarkerna utformas bäst ovala med in- och utlopp på motsatta kortsidor. Samma 
inloppsanordning som rekommenderas för översilningsytor är bra även för våtmarker. På så 
vis undviks kanalbildning. En fördamm minskar sedimentlasten på våtmarksdelen. Denna 
våtmarksdel ges olika djup, ca 0,15 - 1,2 meter (Larm, 2000 b). 
Man kan även använda sig av diken, öppna diken och svackdiken. Öppna diken består av en 
relativt kraftig släntsluttning, svackdiken är diken med svag släntsluttning. Ju bredare dike 
desto bättre, då det genererar en lägre hastighet. Där det finns gott om utrymme bör öppna 
diken ges en bred utformning (Larm, 2000 b). 
 

2.2  EU:s ramdirektiv för vatten 
Sedan år 2000 finns det inom EU ett gemensamt regelverk som ska säkra en god vatten-
kvalitet i Europas grund- och ytvatten. Det kallas ramdirektivet för vatten eller vatten-
direktivet. Det ställer krav på att alla EU:s medlemsländer arbetar på ett gemensamt sätt med 
vattenförvaltningen. Arbetet ska vara inriktat på att minska föroreningar, främja hållbar vat-
tenanvändning och förbättra tillståndet för de vattenberoende ekosystemen (Bergil m.fl. 
2000). I Sverige är direktivet införlivat i miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen 
(SFS 1998:808). 
 

2.2.1 Arbetet med direktivet 
Syftet med vattendirektivet är att upprätta en ram för skyddet av inlandsytvatten, vatten i 
övergångszon, kustvatten och grundvatten, för att hindra ytterligare försämringar och skydda 
och förbättra statusen hos akvatiska ekosystem samt främja en hållbar vattenanvändning base-
rad på ett långsiktigt skydd av tillgängliga vattenresurser. Man eftersträvar ökat skydd och 
förbättring av vattenmiljön bland annat genom särskilda åtgärder för en gradvis minskning av 
utsläpp och spill av prioriterade ämnen. Vidare är direktivet tänkt att säkerställa en gradvis 
minskning av förorening av grundvattnet och förhindra ytterligare förorening, och bidra till att 
mildra effekterna av översvämning och torka (direktiv 2000/60/EG).  
I och med införandet av vattendirektivet delades Sverige upp i fem vattendistrikt (figur 1):  
Bottenvikens vattendistrikt, Bottenhavets vattendistrikt, Norra Östersjöns vattendistrikt, Södra 
Östersjöns vattendistrikt och Västerhavets vattendistrikt. Sundbyberg tillhör Norra Östersjöns 
vattendistrikt (SFS 1998:808). 
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Figur 1. Sveriges fem vattendistrikt enligt Vattenmyndigheterna, hemsida 1.  

 
I slutet av december 2009 fastställde Sverige förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljö-
kvalitetsnormer för dessa vattendistrikt. Det är dessa tre dokument som ligger till grund för 
det fortsatta arbetet med att förvalta och förbättra tillståndet i landets sjöar, vattendrag, kust-
vatten och grundvatten. I varje vattendistrikt finns det en vattenmyndighet som representeras 
av en länsstyrelse vilken har ansvar för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön inom sitt 
distrikt (Naturvårdsverket, 2005).  
 

2.2.2 Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Vattendirektivets mål är att uppnå god vattenstatus för allt vatten till år 2015 och de vatten 
som redan idag har god status får inte försämras. I de vattenområden som inte har god vatten-
status eller riskerar att försämras ska åtgärder vidtas (Boverket, 2004). Ett hjälpmedel för 
detta är miljökvalitetsnormer (MKN) som uttrycker den koncentration av ett visst förorenande 
ämne eller en viss grupp av förorenande ämnen i vatten, sediment eller biota inte bör över-
skridas (2000/60/EG). Detta står även inskrivet i miljöbalkens femte kapitel: 

”Regeringen får för vissa geografiska områden eller för hela landet meddela 
föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det be-
hövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att av-
hjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökva-
litetsnormer). Regeringen får överlåta till en myndighet att meddela miljö-
kvalitetsnormer som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.” 
(SFS 1998:808).  

För att uppnå eller upprätthålla normerna fattar vattendelegationen beslut om ett åtgärds-
program. I slutet av förvaltningscykeln sammanfattas arbetet i en förvaltningsplan som gäller 
för nästa cykel. Planen pekar också ut inriktningen på det fortsatta arbetet. Resultatet av den 
första förvaltningscykeln rapporteras tillbaka till EU (Naturvårdsverket, 2005). 
År 2008 trädde direktiv 2008/105/EG i kraft och nya miljökvalitetsnormer för 33  
prioriterade ämnen och vissa andra förorenande ämnen började gälla. De prioriterade ämnena 
är sådana som innebär en betydande risk för vattenmiljön eller via denna kan utgöra en sådan 
risk. De ämnen som finns med på listan kännetecknas av att vara persistenta, toxiska och bio-
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ackumulerbara. Många av ämnena har även visat sig ge upphov till hormonella  
störningar (Alm m.fl., 2010). I tabellen nedan (tabell 2) finns de prioriterade ämnen och deras 
MKN som är aktuella i denna studie.  
 
Tabell 2. Miljökvalitetsnormer (MKN, g/l) för prioriterade ämnen och vissa andra förorenande ämnen 
som är aktuella i denna studie (direktiv 2008/105/EG). 

Ämne AA MKN MAC MKN 

 inlandsytvatten inlandsytvatten 

Kadmium och kadmiumföreningar   0,08 (klass 1)  0,45 (klass 1) 

(beroende på vattenhårdhetsklass)  0,08 (klass 2)  0,45 (klass 2) 

  0,09 (klass 3)   0,6 (klass 3) 

 0,15 (klass 4)  0,9 (klass 4) 

  0,25 (klass 5)  1,5 (klass 5) 

Bly och blyföreningar 7,2 Ej tillämpligt 

Kvicksilver och kvicksilverföreningar 0,05 0,07 

Nickel och nickelföreningar 20 Ej tillämpligt 

Polyaromatiska kolväten (PAH) Ej tillämpligt Ej tillämpligt 

Bens[a]pyrén 0,05 0,1 

 
Det finns två olika MKN, AA-MKN (annual average) och MAC-MKN (maximun allowable 
concentration). AA-MKN är ett årsmedelvärde och som har i syfte att säkra en långsiktig  
kvalitet hos den akvatiska miljön. Denna norm ger skydd mot långtidsexponering och innebär 
att ett prioriterat ämne tillfälligt får förekomma i koncentrationer som överskrider detta värde 
så länge den genomsnittliga halten över året inte överträds. MAC-MKN är den maximalt  
tillåtna koncentrationen och ger skydd mot korttidsexponering. Syftet med denna är att be-
gränsa föroreningstopparna (Alm m.fl., 2010). 
Gällande kadmium varierar miljökvalitetsnormvärdet beroende på vattnets hårdhetsklass. I 
Stockholmstrakten ligger hårdheten på 40-60 mg CaCO3 (kalciumkarbonat) per liter vatten, 
vilket resulterar i klasserna 2-3. Gällande dricksvattnet i Sundbyberg (som kommer från  
Görvälnverket och Mälaren) ligger hårdhetsgraden på ungefär 60 mg CaCO3/l och därmed en 
hårdhetsklass 3 (Sundbybergs stad, hemsida 1). 
I Sverige omfattar vattenförvaltningen alla sjöar och vattendrag samt kust- och grundvatten, 
oavsett storlek eller andra egenskaper. Av praktiska skäl sätts dock en nedre storleksgräns för 
vilka vatten som beskrivs och får miljökvalitetsnormer. Den minsta vattenenheten som  
beskrivs och bedöms benämns vattenförekomst (Naturvårdsverket, 2005). I Sundbyberg är det 
endast Bällstaån/Bällstaviken som är en vattenförekomst enligt vattendirektivet och har 
MKN. Men då kommuner enligt vattendirektivet ska arbeta avrinningsområdesvis arbetar de 
även med Igelbäcken som mynnar ut i Edsviken (belägen i Danderyds, Solnas och Sollen-
tunas kommuner) och är en vattenförekomst med dålig vattenstatus. Av samma anledning ar-
betar de med Madenbäcken som mynnar ut i Råstasjön (i Solna kommun). Den mynnar i sin 
tur i Brunnsviken (i Solna och Stockholms kommun) – som är en vattenförekomst. Till 
Råstasjön mynnar även Sundbybergs Lötsjön. Vidare är en del av arbetet med vattendirektivet 
att alla vatten ska nå god status, vattenförekomst eller ej (Pia Ekström, 2011-03-28). Bällsta-
åns/Bällstavikens ekologiska status är klassad som dålig med ett krav på god ekologisk status 
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år 2021. Den kemiska statusen (exkl. kvicksilver) är bedömd till god vilket den även ska vara 
år 2015 (Vattenmyndigheterna, hemsida 3).  
 

2.2.3 Stockholms kommuns dagvattenklassificering 
När Stockholms kommun arbetade med att ta fram en dagvattenstrategi fick en projektgrupp i 
uppdrag att bl.a. klassificera recipienter och dagvatten. Strategin presenterades i en delrap-
port. Dagvattnet klassificerades utifrån innehållet av föroreningar (se tabell 3) i klasserna 
låga, måttliga eller höga halter  som kopplas till olika markslag (Stockholm Vatten, 2001). 
 
Tabell 3. Indelning av dagvatten i tre klasser (Stockholm Vatten, 2001). 

  
Låga 

halter (1) 
Måttliga 
halter (2) 

Höga 
halter (3) 

P mg/l <0,1 0,1-0,2 >0,2 
N mg/l <1,25 1,25-5 >5 
Pb g/l <3 3-15 >15 
Cu g/l <9 9-45 >45 
Zn g/l <60 60-300 >300 
Cd g/l <0,3 0,3-1,5 >1,5 
Cr g/l <15 15-75 >75 
Ni g/l <45 45-225 >225 
Hg g/l <0,04 0,04-0,2 >0,2 
SS mg/l <50 50-175 >175 
olja mg/l <0,5 0,5-1 >1 
PAH g/l <1 1-2 >2 
BaP g/l - - - 

 
Dagvatten som endast innehåller låga halter föroreningar behöver generellt inte renas. Vid 
måttliga halter föroreningar bör reningsåtgärder vidtas. Vid höga halter föroreningar ska  
alltid reningsåtgärder vidtas såvida inte speciella skäl talar emot detta (Stockholm Vatten, 
2001). I samma rapport gjordes en klassning även av markslagen utifrån föroreningshalterna i 
dagvattnet (se tabell 4). 
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Tabell 4. Klassning av markslagen utifrån föroreningshalter i dagvatten. Från rapporten ”Klassificering 
av dagvatten och recipienter samt riktlinjer för reningskrav (Stockholm Vatten, 2001). 

       Markslag  Föroreningshalter 
Huvudgrupp Undergrupp Klassning (halter) 

Vägar/trafikleder Lokalgator < 8 000 fordon/dygn 

Vägar med 8 000-15 000 fordon per dygn 

Vägar med 15 000-30 0000 fordon per dygn 

Trafikleder > 30 000 fordon per dygn 

Vägtunnlar 

Låga 

Låga-Måttliga 

Måttliga-Höga 

Höga  

Höga 

Parkeringsplatser Terminalområden 

Större centrumparkeringar 

Övriga parkeringsytor 

Måttliga-Höga 

Måttliga 

Låga-Måttliga 

Bostadsområde i innerstads-
område med flerfamiljsfastigheter 
(inkl. lokalgator) 

 

Tillägg för takbeklädnad: 

Koppartak 

Plåttak 

Måttliga 

 

Måttliga-höga (Cu) 

Måttliga-höga (Zn, Cd) 

Bostadsområde i ytterstadsområde 
med flerfamiljsfastigheter (inkl. 
lokalgator) 

 

Tillägg för takbeklädnad: 

Koppartak 

Plåttak 

Låga-Måttliga 

 

Måttliga-höga (Cu) 

Måttliga-höga (Zn, Cd) 

Bostadsområde i ytterstadsområde 
med enfamiljsfastigheter (inkl. 
lokalgator) 

 Låga 

Arbetsplats/service (affärscentra, 
kontor, offentliga inrättningar som 
skolor och sjukhus) 

 

Tillägg för takbeklädnad: 

Koppartak 

Plåttak 

Låga-Måttliga 

 

Måttliga-höga (Cu) 

Måttliga-höga (Zn, Cd) 

Industrifastigheter/miljöpåverkande 
fastighet 

 Ej klassningsbart utan kun-
skap om verksamheten 

Koloniområden, djurhållning   Måttliga-Höga (Tot-N, Tot-P) 

Öppen mark (ex parker, kyrko-
gårdar) 

 Måttliga (Tot-N, Tot-P) 
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3. Studieområde 
Enligt vattendirektivet ska man arbeta avrinningsområdesvis med allt vatten. I denna studie 
rör dagvattnet endast det som finns inom Sundbybergs stads gränser. Sundbyberg är en av 
Stockholms läns kommuner (figur 2).   
 

 
Figur 2. Sundbybergs stads lokalisering (Stockholms läns landsting, omarbetad).  

 
I Sundbyberg finns det fem avrinningsområden där dagvattnet avleds till olika recipienter. De 
olika recipienterna är Bällstaån/Bällstaviken, Lötsjön, Madenbäcken samt Igelbäcken (figur 
3). Den femte recipienten är Underverket, vilket är ett ledningsnät som går till Bromma  
reningsverk, med dagvattnet från centrala Sundbyberg och Storskogen. Vattnet leds i  
kombinerade ledningar (Sundbybergs stad, 2005). I resten av arbetet kommer  
Bällstaån/Bällstaviken endast benämnas Bällstaviken.  
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Figur 3. Recipienterna i Sundbyberg. 

I detta avsnitt ges en beskrivning av de fem recipienterna som finns i Sundbyberg. Sedan föl-
jer en kort redogörelse om dagvattenläget idag, hur kommunen arbetar med dagvattnet samt 
vilka samarbeten som finns. Till sist beskrivs nuvarande och tidigare förorenad mark  
kommunen.  
 

3.1 Bällstaån/Bällstaviken 
Bällstaån är ett dryga milen långt vattendrag som börjar i Järfälla kommun och sedan rinner 
genom Stockholms, Sundbybergs och Solnas kommuner. Ån mynnar i Bällstaviken, den  
innersta delen av Ulvsundasjön som i sin tur är en del av Mälaren (Lännergren, 2010).  
Vattendraget hör till ett av det mest utsatta vattendragen i Stockholms län, främst beroende på 
påverkan av dagvatten. Det är viktigt att minska föroreningarna i ån, både för åns egen skull 
och för Mälaren där ån mynnar (Sundbybergs stad, 2005). 
Vattenkvaliteten i Bällstaån är dålig med höga halter av näringsämnen, bly, koppar och zink. 
Olja kan också förekomma på vattenytan. Sedimenten i den nedre delen av ån innehöll vid 
provtagning 1992 höga halter av koppar, i några prov även höga halter zink och krom. Bakte-
rietalen har vid några tillfällen varit mycket höga, både i den övre och nedre delen av ån. Bot-
tenlevande djur i ån är kraftigt påverkade både av föroreningar och höga näringshalter (Län-
nergren, 2010). 
Sedan 1997 ingår Bällstaån i Länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram. Det inne-
bär att prover tas en gång i månaden i åns mynningspunkt. Vart femte år tar även Stockholm 
Vatten månatliga vattenprover längs hela åsträckan (Lännergren, 2010). 
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3.2 Igelbäcken 
Igelbäcken är ett av de mest skyddsvärda vattendragen i Stockholmsområdet. Det är 10,5 km 
långt och medelvattenföringen är drygt 100 l/s. Flödet kan vara litet under sommaren och vid 
behov tillsätts dricksvatten av Stockholm Vatten (Sundbybergs stad, 2005). 
Vattendraget rinner från Säbysjön i Järfälla och vidare genom Stockholm, Sundbyberg och 
Solna för att slutligen mynna i Edsviken vid Ulriksdals slott. Vattenkvaliteten är god och i 
bäcken finns den sällsynta fisken grönling (Sundbybergs stad, 2010). Dock är vattenflödet 
lågt under torrperioder vilket kan utgöra ett hot mot grönlingens fortlevnad i bäcken (Sundby-
bergs stad, 2005). 
Igelbäcken är fortfarande relativt orörd och är ett av de mest skyddsvärda vattendragen i 
Stockholmsområdet. Den är en viktig del i den gröna kil som binder samman norra delen av 
Järvafältet med Nationalstadsparken och har stort natur- och friluftsvärde p.g.a. god  
tillgänglighet, välbevarat kulturlandskap och rikt växt- och djurliv. I bäcken finns också sig-
nalkräftor (Stockholms stad, hemsida 1). 
 

3.3 Lötsjön 
Lötsjön är en parksjö med ett centralt läge i parkområdet Golfängarna. Sjön är mycket grund 
och anlagd som en fågelsjö. Den får sitt vatten genom nederbörd och tillrinning från omkring-
liggande ytor. Liksom andra sjöar mitt i en tätort är Lötsjön särskilt utsatt för föroreningar. 
Övergödningen av sjön är kraftig, med tidvis mycket låga syrehalter som följd (Sundbybergs 
stad, 2005). Den negativa påverkan i sjön kommer av de höga näringsförhållandena. De höga 
halterna kommer av både extern och intern påverkan. Man tror att allt kväve kommer från käl-
lor utanför sjön medan fosfor tillförs internt (Lötsjöprojektet Sundbybergs kommun, 1992). 
Ur rekreationssynpunkt är Lötsjön mycket viktig. Den mynnar ut i Råstasjön i Solna och intill 
sjöarna finns en mycket välanvänd gång- och cykelväg. Enligt Sundbybergs översiktsplan bör 
sambandet mellan de två sjöarna utvecklas i framtiden. Exempelvis ska förutsättningar för att 
skapa en regional stadspark i samarbete med Solna stad ska undersökas (Sundbybergs stad, 
2010). 
Lötsjön har anlagts för att fylla en funktion för rekreation och som viltvatten för staden. Mål-
sättningen med all hantering av sjön bör därför vara att denna funktion vidhålls. Man arbetar 
aktivt bland annat med aluminiumfällningar, att sänka fosforhalten och att årligen reducera 
biomassan genom att ta bort näckrosor (de förbrukar syre när de bryts ner på hösten). Vid 
akuta missförhållanden tillsätts även vatten direkt från vattenledningsnätet (Lötsjöprojektet 
Sundbybergs kommun, 1992). 
 

3.4 Madenbäcken (Bäcken vid E18) 
Madenbäcken börjar söder om Rinkeby och rinner sedan längs Enköpingsvägen till Råstasjön 
i Solna, för att till sist mynna ut i Brunnsviken. Bäcken rinner till viss del i en kulvert  
(Sundbybergs stad, 2005). 
Inom bäckens tillrinningsområde planeras flera stora exploateringsprojekt. En dagvatten-
utredning har gjorts som visar ett behov av åtgärder i bäcken för att minska belastningen på 
Råstasjön, både vad det gäller flöde och föroreningar. Dagvattenutredningen ska beaktas vid 
kommande exploateringar och mark reserveras för dagvattendammar och andra fördröjnings-
åtgärder, såväl uppströms kvarteret Fröfjärden som nedströms Råsta (Sundbybergs stad, 
2010). 
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3.5 Underverket 
Denna recipient är ett ledningsnät som togs i drift 1999. Det är en 3,5 km lång tunnel med en 
volym på cirka 50 000 m3. Den leder från Hamngatan via Järnvägsgatan till Ulvsundaleden 
där den ansluts till Järvatunneln som kommer från Husby/Akalla. Underverket fungerar även 
som ett magasin när det kommer mycket vatten, till exempel vid kraftiga regn (Sundbybergs 
stad, hemsida 2). 
 

3.6 Dagvattenläget i Sundbyberg 
I Sundbyberg har man tagit fram ett arbetsmaterial för hanteringen av dagvattnet i  
kommunen: ”Riktlinjer för hantering av dagvatten i Sundbybergs stad”. Syftet med rikt-
linjerna är att alla ska veta vilka förutsättningar som gäller angående dagvattnet i kommunen. 
De ska beaktas vid exempelvis fysisk planering och exploatering, samt ligga som underlag för 
beslut om de styrmedel som kommunen själv förfogar över (Sundbybergs stad, 2005). 
I riktlinjerna beskrivs en prioriteringsordning för hantering av dagvattnet där som första  
punkter är att undvika att dagvatten uppkommer överhuvudtaget eller att vidta åtgärder vid 
källorna till förorening av dagvatten. Detta genom att i avtal, detaljplaner och bygglov se till 
att undvika ämnen och material som kan förorena dagvattnet. Vidare ska man se till att så 
mycket vatten som möjligt kan infiltrera i marken, ha så lite hårdgjorda ytor som möjligt vid 
ny bebyggelse men även att anpassa den befintliga bebyggelsen (Sundbybergs stad, 2005). 
Enligt kommunens översiktsplan ställs höga krav på rening och fördröjning av dagvattnet vid 
exploateringar. Krav på materialval och dagvattenhantering, bland annat genom sedumtak, 
ska ställas i avtal, detaljplaner och bygglov (Sundbybergs stad, 2010). 
Alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet ska varje år rapportera 
till vattenmyndigheten vilka åtgärder som genomförts under föregående kalenderår. Detta är 
främst för att vattenmyndigheterna vill få en bild av åtgärdsarbetet för vattenmiljön. Det första 
rapporteringstillfället 2011 var ett första steg i att upprätta ett system och en modell för ett 
samordnat åtgärdsarbete för vattenmiljön (Vattenmyndigheterna, hemsida 2). I  
Sundbybergs återrapportering framkom bland annat att de inte har någon plan som gäller till-
synen av verksamheter och/eller föroreningsskadade områden, där hänsyn tas till de MKN 
som beslutats av vattenmyndigheten. Det framkom även att kommunen inte har några rikt-
linjer specifikt kopplade till MKN och inte heller någon vatten- och avloppsplan, vilket de  
enligt åtgärdsplanen ska utveckla i samverkan med Länsstyrelsen (Sundbybergs stad 1, 2011). 
 

3.6.1 Samarbeten gällande dagvatten 
I Sundbybergs översiktsplan beskrivs att avrinningsområdena för samtliga ytvatten i  
kommunen är mellankommunala intressen som måste samordnas med de andra berörda 
kommunerna (Järfälla, Stockholm, Sollentuna, Solna och Danderyd). Att samordna krav på 
hantering av dagvatten i befintliga och nybyggda områden är en viktig fråga i detta samman-
hang (Sundbybergs stad, 2010). 
Det finns olika vattenvårdssamarbeten i Stockholms län. Sundbyberg deltar i Igelbäcks-
gruppen, Bällstaågruppen och Vattensamverkan Edsviken. Ett mål med samarbetena är att 
kommunerna ska ställa liknande krav på dagvattenhantering. Dessutom finns det ett  
dagvattennätverk i länet där staden också deltar ibland (Sundbybergs stad, 2010).  
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3.7 Förorenad mark 
Något som med stor sannolikhet kan påverka recipienternas status är förorenad mark.  
Föroreningar i marken kan finnas på platser där olika former av miljöfarlig verksamhet bed-
rivs eller tidigare har bedrivits. Exempel där tippning av avfall förekommit eller där bensin-
stationer har legat. I Sundbyberg har funnits ett flertal betydande industriella verksamheter 
och militära områden, som senare har flyttats eller lagts ner (Sundbybergs stad, 2010).   
 



StormTac för modellering av dagvatten i Sundbyberg - Underlag för kommunens miljökvalitetsarbete 

 17

4.  Metod och data 
Syftet med denna studie är att få bättre kunskap om av vad i dagvattnet som förorenar  
respektive recipient i varje delavrinningsområde i Sundbybergs stad. Med ett bättre underlag 
kan kommunen komma längre med uppgiften att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. 
För att uppnå syftet använder jag mig av StormTac (se figur 4), en dagvatten- och recipient-
modell för att i respektive avrinningsområde få fram dagvattenflöden, koncentrationer och 
mängder av olika ämnen samt identifiera största föroreningskällorna. Jag har valt att fokusera 
på de ämnen som i respektive avrinningsområde överskrider MKN och/eller klassificeras som 
höga halter och därmed ska renas efter Stockholms kommuns dagvattenklassificering.  
Denna studie grundar sig på schablonberäkningar, inte mätningar. Studien har ägt rum  
mellan 21 mars - 27 maj 2011. 
 

 
Figur 4. Skärmbild av dagvatten- och recipientmodellen StormTac. 

 
Nedan följer en kort genomgång av modellen StormTac. Sedan följer ett avsnitt om vilken 
indata jag skaffat eller skapat för att kunna använda modellen. Sist kommer ett avsnitt om  
tillvägagångssätt. Det är kortfattade versioner för ArcGIS och StormTac men längre och mer 
utförlig beskrivningar finns med som bilaga (bilaga 1 och 2). 
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4.1 Dagvatten- och recipientmodellen StormTac 
Den diffusa sammansättningen av föroreningar i dagvatten gör det mycket svårt och kostsamt 
att göra mätningar för att uppskatta föroreningsmängder från ett avrinningsområde eller flera 
delavrinningsområden till recipienten. Det är mer praktiskt att använda sig av modeller. 
Det finns olika modeller man kan arbeta med gällande dagvatten i planeringssyfte, och dessa 
skiljer sig i komplexitet och kräver olika typer och mängder av indata. Exempel på dessa är 
STORM, SWMM och Walker s modell/P8. Dessa ger mer detaljerade beskrivningar av  
avrinningsområdet och är relativt komplexa i jämförelse med den, ofta, begränsade mängd 
data som finns tillgänglig. Till exempel kräver modellen P8 data om jordtyper och  
kontinuerliga timvisa mätningar av nederbörden (Larm, 2000 a). 
Att jag har valt att använda StormTac beror till stor del på att den fanns tillgänglig att  
använda på Sundbybergs stad. De hade tidigare köpt in den men inte använts. Modellen har 
använts på flera andra kommuner vilket gjorde det troligt att den skulle fungera även i  
Sundbyberg. Vidare är denna modell, enligt tillverkaren, lättanvänd och kräver lite indata. 
Modellen är framtagen av Thomas Larm som en del av hans doktorsavhandling, med syfte att 
utveckla ett system som integrerar avrinningsflöden och föroreningar med anläggningar för 
dagvattenhantering (Larm, 2000 a). StormTac är ett kalkylblad i Excel med tillhörande data-
baser. Den har blivit kalibrerad för flera svenska platser för dagvattenhantering och blir  
kontinuerligt kalibrerad till data från nya fallstudier. Resultat från beräkningar av förorenings-
transport visar att det stämmer bra med de flesta undersökta föroreningar. Modellen har  
utvecklats för att automatisera beräkningarna genom att använda schablonvärden (se bilaga 3) 
som är specifika för varje markslag. Dagvattenflöden beräknas från nederbördsdata, områdes-
specifika avrinningskoefficienter och uppskattade areor. Föroreningarnas massflöden (kg/år) 
kvantifieras från beräknat flöde och från schablonhalter. Schablonhalterna uppskattas  
empiriskt från en stor mängd flödesproportionellt provtagna koncentrationer (produkt-
specifikation StormTac). 
Modellen kommer i denna studie användas till att: 

• beräkna dagvattenflöden, koncentrationer och mängder av föroreningar i utsläpps-
punkterna och från olika markslag 

• identifiera de största föroreningskällorna och utsläppsplatserna till en recipient 
De föroreningar som beräknats är fosfor (P), kväve (N), bly (Pb), zink (Zn), koppar (Cu),  
kadmium (Cd), krom (Cr), nickel (Ni), kvicksilver (Hg), olja, suspenderad substans (SS), po-
lycykliska aromatiska kolväten (PAH) och Bens[a]pyrén (BaP) (produktspecifikation Storm-
Tac). 
Som visas i figur 4 är modellen är uppdelad i fyra mindre modeller: ”runoff model”,  
”pollutant transport model”, ”recipient model & water quality criteria” och ”detention mo-
del”. I denna studie kommer endast de två första att användas. 
 

4.2 Indata 
Obligatoriska data för att kunna använda StormTac är respektive avrinningsområdes yta per 
markslag, t.ex. villor, vägar och skog (StormTac, 2003). Modellen kräver att markslaget är  
beskriven i hektar (ha).  
28 delavrinningsområden har definierats efter en gammal papperskarta och döpts efter den 
recipient som vattnet rinner till (se figur 5). Inom Sundbyberg finns fem recipienter: Bällstaån 
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har sju delavrinningsområden, Igelbäcken har ett område, Lötsjön har sex områden, Maden-
bäcken har tretton områden och ledningsnätet Underverket har ett delavrinningsområde. 

 
 

Figur 5. Avrinningsområden i Sundbyberg, uppkallade efter respektive recipient.  

 
De olika markslagen som är aktuella för Sundbyberg är vägar, villor, radhus, lägenheter, 
skogsmark, ängsmark, park och industri (se tabell 5). Dessa data har jag fått skapa själv eller 
komplettera från kommunens kartmaterial i ett GIS-program, därför presenteras de även i re-
sultatdelen. Utförlig beskrivning av hur arbetet gick till finns i avsnittet om tillvägagångssätt. 
Bortsett från markslagen kan man komplettera med andra data beroende på vad man vill få ut 
av modellen. I denna studie har jag kompletterat med trafikintensitet (fordon/dygn) för att 
uppskatta föroreningslaster från större vägar inom de olika avrinningsområdena. För plats-
specifika förhållanden kan modellparametrarna justeras mot mätdata för att säkerställa att 
platsspecifika förhållanden beaktas. Detta har gjorts med en del mätvärden av provtagna  
koncentrationer för recipienterna Bällstaån/Bällstaviken, Igelbäcken och Lötsjön.  I denna 
studie har inte egna provtagningar används, utan jag har använt de data som redan finns. 
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Tabell 5. Indata till StormTac. Markslag i hektar för respektive avrinningsområde uppmätt i ArcGIS. 

 Bällstaån Igelbäcken Lötsjön Madenbäcken Underverket Total  

 ha ha ha ha ha ha 

Järnväg 3,6 0 0 4,3 4,6 12,5 

Industri 14,3 1,9 0 65,9 11,5 93,7 

Villor 57,6 74,6 0 5,3 0 137,6 

Radhus 0 0,02 24,3 8,7 0 33,0 

Lgh 93,7 0 61,6 96,7 106,1 358,1 

Väg 1 0 0 0 0,5 0 0,5 

Väg 2 0,6 0,4 0,2 2,6 0 3,7 

Väg 3 0 0 0 0 1,1 1,1 

Väg 4 0,9 0 0 0,4 0,2 1,5 

Väg 5 4,0 0 2,2 2,6 3,7 12,5 

Väg 6 1,4 0,8 0,5 0 3,8 6,4 

Väg 7 2,7 0 1,2 0 4,5 8,4 

Väg 8 0 0 2,2 2,2 0 4,3 

Väg 9 2,7 0 0 0,2 0,4 3,4 

Väg 10 0 0 0 1,9 0 1,9 

Skog 18,6 134,1 20,3 27,3 7,5 207,9 

Äng 4,1 57,4 1,2 6,6 0,4 69,7 

Park 8,8 0,3 14,9 2,9 5,0 31,8 

Total 213,1 269,6 128,5 227,9 148,8  

 



StormTac för modellering av dagvatten i Sundbyberg - Underlag för kommunens miljökvalitetsarbete 

 21

4.2.1 Järnvägsområde 
Som visas i figur 6 finns järnvägsområden i Bällstaåns, Madenbäckens och Underverkets  
avrinningsområde. Ytorna är ganska jämt fördelade mellan dessa tre områden.  

 
Figur 6. Järnvägsområden i Sundbyberg. Till vänster järnvägsområden visualiserade över  
avrinningsområdena. Till höger järnvägsområden i hektar för varje avrinningsområde. 

 

4.2.2 Industri 
Det finns inte särskilt mycket industrimark i Sundbyberg. Inga av verksamheterna är farliga 
verksamheter enligt lagen om skydd mot olyckor eller större kemiska anläggningar, så kallade 
Seveso-anläggningar. Det finns några verksamheter som har tillstånd att hantera brandfarliga 
varor, till exempel bensinstationer (Sundbybergs stad, 2010). 
När man tittar på hur industrimarken är fördelad över avrinningsområdena (figur 7) framgår 
det att merparten är belägen i Madenbäckens avrinningsområde med 66 hektar. I Bällstaåns 
avrinningsområde är det 14 hektar industrimark, Underverkets avrinningsområde har 12  
hektar och Igelbäckens har 2 hektar. Lötsjöns avrinningsområde har ingen industrimark. 
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Figur 7. Industrimark i Sundbyberg. Till vänster industrimark visualiserat över avrinningsområdena, till 
höger industrimark i hektar för respektive avrinningsområde. 

 

4.2.3 Bostäder 
I Sundbyberg är det generellt samma typ av bostadstyp i respektive stadsdel (se stadsdelarna i 
figur 8). I centrala Sundbyberg, Lilla Alby, Hallonbergen, Ör, Storskogen och Rissne är det 
lägenheter. I Duvbo och Lilla Ursvik är det villor. I Brotorp och Stora Ursvik är det radhus. I 
Kymlinge är det till stora delar naturreservat (Igelbäckens naturreservat) och ingen bostads-
bebyggelse (Sundbybergs stad, 2010). 
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Figur 8. Sundbybergs stadsdelar (Sundbybergs stad, 2010). 

  
Nedan (figur 9) visas bebyggelsen i Sundbyberg. Till vänster är en kartbild med bostadstyp 
visualiserat över avrinningsområdena, till höger bostadstyper i hektar för respektive  
avrinningsområde. I Bällstaåns avrinningsområde är det 94 hektar lägenheter, 58 hektar rad-
hus och inga villor. I Igelbäckens finns det inga lägenheter utan 75 hektar villor och 0,02  
hektar (234 kvadratmeter) radhus. I Lötsjöns avrinningsområde är det 62 hektar lägenheter, 24 
hektar radhus och inga villor. För Madenbäckens avrinningsområde är det 97 hektar  
lägenheter, 5 hektar villor och 9 hektar radhus. För Underverket är det 106 hektar lägenheter 
och inga andra bostadstyper. 
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Figur 9. Bebyggelse i Sundbyberg. Till vänster bostadstyp visualiserat över avrinningsområdena, till hö-
ger bostadstyper i hektar för respektive avrinningsområde. 

 

4.2.4 Vägar och trafikintensitet 
I Sundbybergs översiktsplan finns en förenklad karta över vägarna i kommunen (figur 10). 
För denna studie är de intressanta vägarna E18, huvudgator och lokala huvudgator. Mindre 
vägar som finns i till exempel bostadsområden räknas in i det markslaget (Thomas Larm, 
2011-05-04). I kartan till höger (figur 10) framgår de vägar som använts i studien och hur 
breda dessa är. 
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Figur 10. Till vänster en förenklad vägkarta från Sundbybergs översiktsplan (Sundbybergs stad, 2010). 
Till höger karta gjort i ArcGIS med vägar efter vägbredd. 

 
E18, huvudgatorna och de lokala gatorna har vägbredder mellan 4-21 meter. Detta har jag 
mätt upp i GIS och fått verifierat av Mikael Johnsson på kommunen (Mikael Johnsson, 2011-
04-14). Det kan tilläggas att E18 inte sköts av Sundbyberg utan av Trafikverket och, men 
ytorna är fortfarande lika intressanta för denna studie. Vissa vägar har även parkering och lik-
nande i mitten av vägen (Mikael Johnsson, 2011-04-14). Dock är allt asfalterat så jag har valt 
att räkna hela ytorna som vägar. 
Sundbyberg har 2011 gjort nya mätningar av trafikintensiteten i kommunen, som är del av 
deras trafikplan (figur 11). Det är mätningar av trafikintensiteten på 42 mätpunkter i  
kommunen. På de vägar som används i studien är vägintensiteten är mellan 1 000 – 38 000 
fordon/dygn (Sundbybergs stad 2, 2011). Vägarna delas upp i olika klasser efter deras trafik-
intensitet (fordon/dygn) och i detta fall blev det 10 klasser. 
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Figur 11. Trafikintensitet i Sundbyberg från kommande trafikplan (Sundbybergs stad 2, 2011). 

 
Som framgår av tabell 6 har Underverkets avrinningsområde mest vägyta, nästan 14 hektar. 
Tätt efter kommer Bällstaåns avrinningsområde med ungefär 13 hektar vägyta och Maden-
bäckens med 10 hektar. Lötsjöns avrinningsområde har drygt 6 hektar och Igelbäckens  
avrinningsområde har drygt 1 hektar. I Igelbäckens avrinningsområde är det minimalt med 
trafik, då området till stor del är ett naturreservat. I Madenbäckens avrinningsområde sträcker 
sig E18 med en vägintensitet på 38 000 fordon per dygn, och 1,9 hektar vägyta är inom  
avrinningsområdet.  
 
Tabell 6. Vägar i hektar fördelat på trafikintensitet (fordon/dygn) och avrinningsområde. 

Trafikintensitet 
Bällstaån 

(ha) 
Igelbäcken 

(ha) 
Lötsjön 

(ha) 
Madenbäcken 

(ha) 
Underverket 

(ha) 
1000  0,4 0,2 0,5  
2000 0,6   2,6  
3000     1,1 
4000 0,9   0,4 0,2 
5000 4,0  2,2 2,6 3,7 
8000 1,4 0,8 0,5  3,8 
11000 2,7  1,2  4,5 
14000   2,2 2,2  
16000 2,7   0,2 0,4 
38000    1,9  

Total vägyta (ha) 12,3 1,2 6,2 10,2 13,6 
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4.2.5 Natur 
För modellen finns det olika parametrar gällande naturmarker. För denna studies del är äng, 
skog och park det som är aktuella (figur 12). Det mest slående är att det överlag finns mest  
naturmarker i Igelbäckens avrinningsområde, vilket dock inte är så konstigt då det är det mest 
oexploaterade området samt innehållande ett naturreservat.  
 

 
Figur 12. Naturmark i Sundbyberg. Till vänster park, skog och äng visualiserat över avrinnings-
områdena, till höger dessa olika naturmarker i hektar för respektive avrinningsområde. 

 
Dock är frågan om vad som egentligen räknas till de olika markslagen en bedömningsfråga. 
Park är lätt att lokalisera då det är iordninggjord mark, svårare är det gällande äng och skog. 
Enligt upphovsmannen till modellen så får man helt enkelt uppskatta så gott det går (Thomas 
Larm, 2011-05-04). Frågan har jag även diskuterat med personal på förvaltningen och jag har 
tolkat markslagen efter det. Där det är mest öppna gräsytor definierar jag det som äng. Där det 
är mest träd definierar jag det som skog. Nationalencyklopedins definition av äng är  
”vegetation bildad av främst gräs och örter…” (Nationalencyklopedin, 1). Definitionen av 
skog hos samma källa är ”vegetationstyp med träd (minst 5 m höga) på maximalt 30 m  
avstånd från varandra på ett område som är stort nog att betinga ett eget klimat som skiljer sig 
från omgivningens (Nationalencyklopedin 2). 
 

4.2.6 Nederbörd 
I modellen kan man stoppa in lokala mätningar för nederbörd. För Sundbyberg finns inga så-
dana. Kommunen ligger dock så nära Observatorielunden i Stockholm, som modellens stan-
dardvärde kommer ifrån (636 mm/år), att det värdet används. Hade kommunen legat längre 
bort hade man blivit tvungen att lägga in lokala mätvärden (Thomas Larm, 2011-05-04.)  
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4.2.7 Provtagna koncentrationer och annan data om recipienterna 
De befintliga mätvärdena för recipienterna har jag sammanställt i tabeller i Excel. Det fanns 
mätvärden att tillgå för Bällstaån, Igelbäcken och Lötsjön (se tabell 7).  
 
Tabell 7. Provtagningsvärden i mg/l för Bällstaån, Igelbäcken och Lötsjön (Lötsjöprojektet Sundbybergs 
kommun, 1992 och Lännergren, 2010), samt schablonvärden i StormTac som används där inte egna prov 
läggs in.   

Ämne 
Bällstaån, 

mg/l 
Igelbäcken, 

mg/l 
Lötsjön, 

mg/l 
Schablon, 

mg/l 
P 0,081 0,0034 0,132 0,06 

N 1,3 0,98 2,014 0,9 

Pb 0,0016 0,00026 - 0,00043 

Zn 0,02 0,003 - 0,0032 

Cu 0,0055 0,0021 - 0,0017 

Cd 0,000046 0,00005 - 0,000024 

Cr 0,00097 0,0003 - 0,00047 

Ni 0,0028 0,003 - 0,0027 

Hg - - - 0,0000009 

Olja - - - 0,012 

SS - - 10,28 1,5 

PAH - - - 0,000018 

BaP - - - 0,0000017 

 
Gällande Lötsjön har jag använt en rapport med mätvärden och information om recipienten 
(Lötsjöprojektet Sundbybergs kommun, 1992). Mätningarna är endast i Lötsjön, och därmed 
inom kommunen. De värden som användes var fosfor (P), kväve (N) och suspenderad  
substans (SS). Jag tog de mätvärden som fanns och fick ut ett medelvärde. För Lötsjön fanns 
det även information tillgänglig om recipientens area och volym. Arean är ca 6,2 ha och  
volymen är uppskattad till 127 000 m3 (Lötsjöprojektet Sundbybergs kommun, 1992).  
För Bällstaån finns mätningar från hela recipienten som sträcker sig genom flera kommuner. 
Provtagningarna är från 2010 och är ett årsmedianvärde för hela recipienten. De ämnen som 
fanns var fosfor (P), kväve (N), bly (Pb), zink (Zn), koppar (Cu), kadmium (Cd), krom (Cr), 
nickel (Ni) och kvicksilver (Hg) (Lännergren, 2010). 
För Igelbäcken finns, precis som för Bällstaån, mätningar för hela recipienten som sträcker 
sig genom flera kommuner. Provtagningarna är även här från år 2010 och är ett årsmedian-
värde: De ämnen som fanns var fosfor (P), kväve (N), bly (Pb), zink (Zn), koppar (Cu), kad-
mium (Cd), krom (Cr) och nickel (Ni) (Lännergren, 2010). 
 

4.3 Tillvägagångssätt 
Nedan följer en beskrivning om hur arbetet i studien gått till. Det är endast ett sammandrag av 
respektive del, en längre och mer utförlig beskrivning av arbetet i ArcGIS och StormTac finns 
som bilagor.  
Först beskrivs arbetet i ArcGIS, där i princip allt förberedande arbete gjorts samt visualisering 
av kartor. Sedan beskrivs arbetet som gjorts i Excel. Sist beskrivs hur arbetet gått till med 
själva modellen StormTac.  
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4.3.1 ArcGIS 
I denna studie arbetar jag i ArcGIS från Esri. Det är ett geografiskt informationssystem som 
möjliggör behandling, presentation och distribution av geografiska data. 
Av Sundbybergs stad får jag kartmaterial bestående av ”begränsningslinjer” (kommun-
gränsen) ”kvarter” (befintliga och planerade), ”planeringsyta” (som oexploaterad yta: bostads-
nära natur, tätortsnära natur och parker), ”vatten”, ”järnväg”, ”industri” och ”vägar”. Även ett 
ortofoto finns. Mycket av detta material var dock oanvändbart eller ofullständigt så komplet-
tering behövdes. Dessa kartlager har bearbetats till de markslag som behövs för StormTac. I 
denna studie är de: vägar, villor, radhus, lägenheter, skogsmark, ängsmark, parker, industri 
och järnväg.  
Jag har digitaliserat in de fem avrinningsområdena efter en papperskarta från kommunen. Uti-
från den har jag arbetat med de olika kartlagren för att mäta upp respektive markslags yta. 
Lagret med vägar var svårt att använda och för att få ut ytorna av vägarna bestämde jag mig 
för att digitalisera in egna kompletta linjer och sedan göra buffrar runt med den bredden som 
uppmättes. Bredden mätte jag upp i väglagret. I attributtabellen lägger jag till respektive vägs 
trafikintensitet (sammanlagt 10 klasser) efter kartan från trafikplanen.  
Gällande bebyggelse saknades information om vilken bostadstyp det är och för StormTac 
krävs att bebyggelsen är uppdelad efter lägenheter, villor och radhus. Efter samtal med  
anställda på kommunen samt efter vad som står i översiktsplanen kan man generellt säga att 
det är en viss typ av bebyggelse för respektive stadsdel i kommunen. Därför kan man dela upp 
bebyggelsen efter stadsdelarna, vilket jag också gjorde.  
Den uppdelning av natur som behövs för StormTac och som är relevant i Sundbybergs fall är 
skog, äng och park. Kartlagret ”planeringsyta” innehåller ”bostadsnära natur”, ”tätortsnära 
natur” och ”parker” men inte vad för sorts natur det är. Så förutom parker gav detta inte 
mycket. För att få fram ytorna över äng och skog digitaliserade jag istället nya polygoner efter 
vad man ser på ortofotot över kommunen.  
Kartlagret för industrimark var det enda som inte behövde kompletteras eller ändras.  
 

4.3.2 StormTac 
Data läggs in för en recipient i taget, och då ändras avrinning, föroreningskoncentrationer och 
liknande automatiskt. Man får vara noga med att man ändrar i det område man har tänkt, vil-
ket man ser i rullisten med avrinningsområdenas namn. För att få samlade tabeller med alla 
områdenas värden kan man klicka på ”multiple areas” där alla områden visualiseras bredvid 
varandra i tabell-form. 
När man lokaliserar de resultat man behöver kopierar man det och klistrar in i ett Excel-blad, 
där man kan rensa bort de data man inte vill ha. 
Det är endast”(Sub)watershed area” som kräver data. Det är viktigt att man fyller i vägarnas 
ytor rätt, efter klassificeringen av vägintensitet (antal fordon/dygn).  
När man sedan klickar på ”multiple areas” visas alla avrinningsområdenas flöde,  
koncentrationer och mängd föroreningar i ett Excel-blad. Det går även att ändra sina data i 
Excel-bladen, men jag tycker det är betydligt tydligare och enklare att göra det i modellen.  
För att uppskatta föroreningslaster från större vägar inom de olika avrinningsområdena lägger 
man in information om trafikintensiteten. Detta kan man ändra om man klickar på ”density”. 
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Man klassificerar trafikintensiteten i tusental bilar per dygn. De övriga markslagens densitet 
får ha kvar schablonvärdena. 
För att se varje markslags bidrag till förorening av dagvattnet klickar man på ”Excel-sheet”. 
Då visas ett område i taget via rullisten. 
För att uppskatta mer platsspecifika förhållanden kan modellparametrarna justeras mot mät-
data i ”recipient data”. Där lade jag in provtagningsdata (i mg/l) för Bällstaån, Igelbäcken och 
Lötsjön. 
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5. Resultat 
Här följer först en kort genomgång av indata som jag skapat i ArcGIS. En beskrivning av  
respektive markslag finns i avsnittet om indata i ”metod och data”. Sedan kommer resultaten 
efter modellkörningar med StormTac. 
Först presenteras dagvattenflödena och mängder av föroreningar i respektive avrinnings-
område, därefter resultatet för ett avrinningsområde i taget. Då presenteras förorenings-
koncentrationerna, som jämförs med MKN och dagvattenklassificeringen. Sedan följer en  
beskrivning av från vilket markslag som föroreningarna kommer ifrån i avrinningsområdet. 
Jag har i denna studie valt att fokusera på de ämnen som i respektive avrinningsområde  
överskrider MKN och/eller klassificeras som höga halter och därmed ska renas enligt  
Stockholm Vattens dagvattenklassificering. 
Modellkörningen av koncentration av föroreningar i dagvattnet för respektive avrinnings-
område visar skillnader i jämförelsen med MKN och hur föroreningarna klassificeras enligt 
Stockholm Vattens dagvattenklassificering. Dagvattenklassificeringen består av tre klasser: 
1 = låg föroreningsgrad, 2 = måttlig föroreningsgrad, 3 = hög föroreningsgrad (Stockholm 
Vatten, 2001). För att tydliggöra har klass 1 fått grön färg (behöver inte rening), klass 2 
orange (bör renas) och klass 3 röd färg (ska renas). Klassificeringar finns för alla ämnen utom 
BaP. 
Även MKN-värde är markerad – med grönt om värdet är under MKN och rött om det är över. 
AA-MKN är ett årsmedelvärde och MAC-MKN är den maximalt tillåtna  
koncentrationen (Alm m.fl., 2010). Dock finns endast MKN för 6 av de 13 ämnena i denna 
studie. 
 

5.1 Bearbetningar för indata till StormTac 
Arean på respektive recipient och avrinningsområden har beräknats i ArcGIS (tabell 8). Inom 
Sundbyberg är Bällstaån 3,9 ha, Igelbäcken 0,4 ha, Lötsjön är 7,2 ha och Madenbäcken är 0,8 
ha. Underverket är som tidigare nämnts ett ledningsnät under mark. Även avrinnings-
områdenas storlek varierar. Som framgår i samma tabell varierar även avrinningsområdenas 
ytor. Bällstaåns avrinningsområde är 153,2 ha, Igelbäckens är 228,5 ha, Lötsjöns är 85,9 ha, 
Madenbäckens är 142,9 ha och Underverkets är 106,8 ha. 
 
Tabell 8. Area i hektar avrinningsområden och recipienter, uppmätt i ArcGIS.  

 Area avrinningsområde, Area recipient, 
 ha ha 
Bällstaån 153,2 3,9 
Igelbäcken 228,5 0,4 
Lötsjön 85,9 7,2 
Madenbäcken 142,9 0,8 
Underverket 106,8 - 

 
Genom arbetet i ArcGIS (som beskrivs närmare i metodavsnittet, samt som bilaga)  
beräknades hur stor yta varje markslag har i respektive avrinningsområde (tabell 9).  
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Tabell 9. Indata till StormTac, uppmätt i ArcGIS. Markslag i hektar i respektive  
avrinningsområde.  

 Bällstaån Igelbäcken Lötsjön Madenbäcken Underverket Total  

 ha ha ha ha ha ha 

Järnväg 3,6 0 0 4,3 4,6 12,5 

Industri 14,3 1,9 0 65,9 11,5 93,7 

Villor 57,6 74,6 0 5,3 0 137,6 

Radhus 0 0,02 24,3 8,7 0 33,0 

Lgh 93,7 0 61,6 96,7 106,1 358,1 

Väg 1 0 0 0 0,5 0 0,5 

Väg 2 0,6 0,4 0,2 2,6 0 3,8 

Väg 3 0 0 0 0 1,1 1,1 

Väg 4 0,9 0 0 0,4 0,2 1,5 

Väg 5 4,0 0 2,2 2,6 3,7 12,6 

Väg 6 1,4 0,8 0,5 0 3,8 6,4 

Väg 7 2,7 0 1,2 0 4,5 8,4 

Väg 8 0 0 2,12 2,2 0 4,3 

Väg 9 2,7 0 0 0,2 0,4 3,4 

Väg 10 0 0 0 1,9 0 1,9 

Skog 18,6 134,1 20,3 27,3 7,5 207,9 

Äng 4,1 57,4 1,2 6,6 0,4 69,7 

Park 8,8 0,3 14,9 2,9 5,0 31,9 

       

Total 213,1 269,6 128,5 227,9 148,8  

 

5.2 Dagvattenflöden i respektive avrinningsområde 
Enligt modellen StormTac skiljer sig dagvattenflödena mellan avrinningsområdena, vilket 
framgår av tabell 10. Madenbäckens avrinningsområde har det högsta flödet med ca 638 169 
m3/år, eller 20 l/s. Även Bällstaån och Underverkets avrinningsområden har relativt höga 
dagvattenflöden, vilket beror på områdenas många hårdgjorda ytor. Det minsta dagvatten-
flödet har Igelbäckens avrinningsområde, vilket kan förklaras i att det har mest grönytor av 
alla områdena.  
 
Tabell 10. Dagvattenflöden från respektive avrinningsområde i m3/år och l/s.  

 Bällstaån Igelbäcken Lötsjön Madenbäcken Underverket 

Total ytavrinning flöde (m3/år) 510 690,5 203 037,6 283 540,9 638 169,4 444 372,9 
Total ytavrinning flöde (l/s) 16,2 6,4 9,0 20,2 14,1 

 

5.3 Mängder och koncentrationer av föroreningar i respektive 
avrinningsområde  

När man tittar på föroreningarna i mängder, (tabell 11) framgår det att SS förekommer över-
lägset mest i dagvattnet för alla avrinningsområden, totalt 148 274,1 kg/år. Det finns även 
mycket av N (3 418,4 kg/år), olja (1 974,6 kg/år) och P (528,4 kg/år). Det är Madenbäckens 
avrinningsområde som har störst mängd föroreningar, vilket hänger ihop med att området 
även har störst flöde. 
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Tabell 11. Mängd föroreningar (kg/år) i dagvattnet från respektive avrinningsområde. 

Förorening Bällstaån Igelbäcken Lötsjön Madenbäcken Underverket Totalt 

P 128,1 33,9 73,0 176,2 117,2 528,4 
N 845,6 255,2 460,6 1 092,0 765,0 3 418,4 
Pb 7,7 1,9 3,8 13,2 7,1 33,7 
Cu 15,6 3,6 8,1 23,4 14,5 65,2 
Zn 61,2 13,7 27,7 111,1 55,1 268,8 
Cd 0,4 0,1 0,2 0,6 0,3 1,6 
Cr 6,7 0,9 3,7 8,8 6,7 26,8 
Ni 4,4 0,9 2,2 7,2 4,0 18,7 
Hg 0,02 0 0,01 0,03 0,02 0,09 
SS 35 420,8 9 290,1 18 534,8 52 123,2 32 905,2 148 274,1 
olja 425,1 80,9 184,6 891,8 392,2 1 974,6 
PAH 0,3 0,1 0,2 0,5 0,3 1,4 
BaP 0 0,01 0,01 0,05 0,02 0,09 

 
I tabell 12 framgår att koncentrationen av föroreningar enligt modellen StormTac för alla  
avrinningsområdena. I tabellen jämförs de med MKN (AA MKN= annual  
average/årsmedelvärde, MAC MKN= maximum allowable concentration/maximalt tillåtna 
koncentration, ET= ej tillämpligt) och Stockholm Vattens dagvattenklassificering i dagvattnet 
från Igelbäckens dagvatten. De ämnen som överskrider MKN och/eller har höga halter enligt 
Stockholm Vattens dagvattenklassificering (och därmed ska renas) är P, Pb och Cd för  
samtliga avrinningsområden. För Lötsjöns avrinningsområde tillkommer även Cu och för 
Madenbäckens tillkommer olja och BaP. I avsnitten som följer presenteras resultatet för ett 
avrinningsområde i taget.  
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Tabell 12. Koncentration av föroreningar enligt modellen StormTac i jämförelse med MKN (AA MKN= annual average/årsmedelvärde, MAC MKN= maximum 
allowable concentration/maximalt tillåtna koncentration, ET= ej tillämpligt) och Stockholm Vattens dagvattenklassificering i dagvattnet från Bällstaåns, Igelbäck-
ens, Lötsjöns, Madenbäckens och Underverkets dagvatten. 

  Bäll. AA-
MKN 

MAC-
MKN 

Kl. Igel. AA-
MKN 

MAC-
MKN 

Klass Löt. AA-
MKN 

MAC-
MKN 

Kl. Mad. AA-
MKN 

MAC-
MKN 

Kl. Und. AA-
MKN 

MAC-
MKN 

Kl. 

P mg/l 0,25 - - 3 0,17 - - 2 0,26 - - 3 0,28 - - 3 0,26 - - 3 
N mg/l 1,66 - - 2 1,26 - - 2 1,62 - - 2 1,71 - - 2 1,72 - - 2 

Pb g/l 15,12 7,2  
(+8) ET 

3 
9,28 

7,2 
(+2,08

) 
ET 

2 
13,3 7,2  

(+6,1) ET 
2 

20,71 
7,2 

(+13,5
1) 

ET 
3 

15,88 
7,2 

(+8,68
) 

ET 
3 

Cu g/l 30,46 - - 2 17,76 - - 2 28,54 - - 3 36,62 - - 2 32,59 - - 2 
Zn g/l 119,8

9 - - 2 67,37 - - 2 97,53 - - 2 174,14 - - 2 123,74 - - 2 

Cd g/l 0,68 0,09  
(+0,59) 

0,6 
(+0,09) 2 

0,44 
0,09 

(+0,35
) 

0,6 
2 

0,6 
0,09  

(+0,51
) 

0,6 
2 

0,96 
0,09 

(+0,87
) 

0,6 
(+0,36

) 2 
0,7 

0,09 
(+0,61

) 
0,6 

(+0,1) 2 
Cr g/l 13,02 - - 1 4,15 - - 1 12,83 - - 1 13,79 - - 1 15,16 - - 2 
Ni g/l 8,58 20 ET 1 4,47 20 ET 1 7,87 20 ET 1 11,3 20 ET 1 9 20 ET 1 
Hg g/l 0,04 0,05 0,07 2 0,02 0,05 0,07 1 0,03 0,05 0,07 1 0,05 0,05 0,07 2 0,04 0,05 0,07 2 
SS mg/l 69,36 - - 2 45,76 - - 1 65,37 - - 2 81,68 - - 2 74,05 - - 2 
olja mg/l 0,83 - - 2 0,4 - - 1 0,65 - - 2 1,4 - - 3 0,88 - - 2 
PAH g/l 0,64 ET ET 1 0,4 ET ET 1 0,54 ET ET 1 0,77 ET ET 1 0,65 ET ET 1 

BaP g/l 0,05 0,05 0,1 
- 

0,04 0,05 0,1 
- 

0,04 0,05 0,1 
- 

0,09 
0,05 

(+0,04
) 

0,1 
- 

0,05 0,05 0,1 
- 



StormTac för modellering av dagvatten i Sundbyberg - Underlag för kommunens miljökvalitetsarbete 

 35

5.4 Bällstaåns avrinningsområde 
De ämnen som är intressanta i Bällstaåns avrinningsområde är P, Pb och Cd. Som framgår av 
tabell 13 är det Pb och Cd som överstiger MKN. Det är AA-MKN för Pb som överskrids mest 
(8 g). Enligt Stockholm Vattens dagvattenklassificering är det också Pb som ska renas. Även 
P ska enligt denna klassificering renas. Både AA-MKN och MAC-MKN överskrids för Cd. 
Endast tre av föroreningskoncentrationerna klassas som låga och kräver ingen rening.  
 
Tabell 13. Koncentration av föroreningar enligt modellen StormTac i jämförelse med MKN (AA MKN= 
annual average/årsmedelvärde, MAC MKN= maximum allowable concentration/maximalt tillåtna kon-
centration, ET= ej tillämpligt) och Stockholm Vattens dagvattenklassificering i dagvattnet från Bällstaåns 
dagvatten.  

    Bällstaån AA-MKN MAC-MKN Klassificering 
P mg/l 0,25 - - 3 
N mg/l 1,66 - - 2 
Pb g/l 15,12 7,2 (+8) ET 3 
Cu g/l 30,46 - - 2 
Zn g/l 119,89 - - 2 
Cd g/l 0,68 0,09 (+0,59) 0,6 (+0,09) 2 
Cr g/l 13,02 - - 1 
Ni g/l 8,58 20 ET 1 
Hg g/l 0,04 0,05 0,07 2 
SS mg/l 69,36 - - 2 
olja mg/l 0,83 - - 2 
PAH g/l 0,64 ET ET 1 
BaP g/l 0,05 0,05 0,1 - 

 

5.4.1 Föroreningskällor i Bällstaåns avrinningsområde 
De största föroreningskällorna för respektive markslag i Bällstaåns avrinningsområde  
redovisas i tabell 14. De tre markslagen som bidrar med mest för respektive förorening är 
markerat. Man kan även få en bättre uppfattning av varifrån P, Pb och Cd som överskrider 
MKN och/eller klassificeras som höga halter kommer. Alla tre föroreningarna kommer till 
största del från lägenheter. Även industrimark och villor tycks bidra. 
 



Jessica Lindqvist 

 36

 
 
Tabell 14. Föroreningskällor för respektive markslag i Bällstaåns avrinningsområde.   

 ha P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja PAH BaP 
  kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år 
               

Järnväg 3,61 0,61 11,08 0,30 0,56 1,94 0,00 0,03 0,02 0,0006 637,13 6,86 0,02 0,0006 
Industri 14,34 16,42 98,50 1,64 2,46 14,77 0,08 0,77 0,88 0,0038 5 472,14 136,80 0,05 0,0082 
Villor 57,62 18,32 128,26 0,92 1,83 7,33 0,05 0,37 0,55 0,0014 4 122,71 36,65 0,05 0,0046 
Radhus 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Lgh 93,73 80,48 429,21 4,02 8,05 26,83 0,19 3,22 2,41 0,0067 18 777,87 187,78 0,16 0,0134 
Väg 1 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Väg 2 0,55 0,42 7,14 0,01 0,07 0,18 0,00 0,05 0,01 0,0002 203,78 2,32 0,00 0,00 
Väg 3 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Väg 4 0,91 0,69 11,81 0,03 0,14 0,41 0,00 0,12 0,03 0,0004 359,79 3,88 0,00 0,0001 
Väg 5 4,01 3,05 52,03 0,16 0,65 2,10 0,01 0,61 0,13 0,0017 1 635,31 17,21 0,01 0,0003 
Väg 6 1,41 1,16 18,29 0,08 0,27 1,05 0,00 0,26 0,05 0,0006 627,60 6,14 0,00 0,0001 
Väg 7 2,73 2,43 35,42 0,19 0,59 2,62 0,01 0,56 0,12 0,0012 1 316,98 12,07 0,01 0,0003 
Väg 8 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Väg 9 2,73 2,72 35,42 0,26 0,72 3,61 0,01 0,63 0,15 0,0012 1 486,70 12,36 0,01 0,0004 
Väg 10 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Skog 18,62 0,21 4,44 0,04 0,04 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 201,32 0,59 0,00 0,00 
Äng 4,13 0,39 1,97 0,01 0,03 0,06 0,00 0,00 0,00 0,0002 88,65 0,39 0,00 0,00 
Park 8,75 1,20 12,02 0,06 0,15 0,25 0,00 0,03 0,02 0,0181 490,83 2,00 0,00 0,0028 
Total 213,14 128,10 845,58 7,72 15,55 61,23 0,35 6,65 4,38 0,02 35 420,81 425,06 0,33 0,03 
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5.5 Igelbäckens avrinningsområde 
I tabell 15, som gäller Igelbäckens avrinningsområde, framgår att Pb och Cd överskrider  
AA-MKN. Inga av ämnena klassificeras som höga halter och ska renas enligt Stockholm  
Vattens klassificering. Dock bör enligt samma klassificering ungefär hälften av ämnena renas 
då halterna är måttliga.  
 
Tabell 15. Koncentration av föroreningar enligt modellen StormTac i jämförelse med MKN (AA MKN= 
annual average/årsmedelvärde, MAC MKN= maximum allowable concentration/maximalt tillåtna kon-
centration, ET= ej tillämpligt) och Stockholm Vattens dagvattenklassificering i dagvattnet från Igelbäck-
ens dagvatten. 

   Igelbäcken AA-MKN MAC-MKN Klassificering 
P mg/l 0,17 - - 2 
N mg/l 1,26 - - 2 
Pb g/l 9,28 7,2 (+2,08) ET 2 
Cu g/l 17,76 - - 2 
Zn g/l 67,37 - - 2 
Cd g/l 0,44 0,09 (+0,35) 0,6 2 
Cr g/l 4,15 - - 1 
Ni g/l 4,47 20 ET 1 
Hg g/l 0,02 0,05 0,07 1 
SS mg/l 45,76 - - 1 
olja mg/l 0,4 - - 1 
PAH g/l 0,4 ET ET 1 
BaP g/l 0,04 0,05 0,1 - 

 

5.5.1 Föroreningskällor i Igelbäckens avrinningsområde 
I tabell 16 redovisas de största föroreningskällorna för respektive markslag i Igelbäckens av-
rinningsområde. De tre markslag som bidrar med mest för respektive förorening är markerat. 
Man kan även få en bättre uppfattning av var Pb och Cd som överskrider MKN kommer ifrån. 
Pb kommer mestadels ifrån villor. Men även skog och industri är en källa. Cd kommer i första 
hand ifrån industri, villor och skog. 
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Tabell 16. Föroreningskällor för respektive markslag i Igelbäckens avrinningsområde.  

 ha P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja PAH BaP 
  kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år 
               

Järnväg 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Industri 1,92 2,2 13,19 0,22 0,33 1,98 0,01 0,10 0,12 0,0005 732,67 18,32 0,073 0,0011 
Villor 74,59 23,72 166,04 1,19 2,37 9,49 0,06 0,47 0,71 0,0018 5 336,91 47,44 0,071 0,01 
Radhus 0,02 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,02 0,00 0,0059 
Lgh 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Väg 1 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Väg 2 0,43 0,33 5,58 0,01 0,06 0,14 0,00 0,04 0,01 0,0002 159,32 1,82 0,0005 0,00 
Väg 3 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Väg 4 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Väg 5 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Väg 6 0,81 0,67 10,51 0,04 0,15 0,60 0,00 0,15 0,03 0,0004 360,54 3,53 0,0019 0,0001 
Väg 7 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Väg 8 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Väg 9 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Väg 10 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Skog 134,12 1,49 31,99 0,26 0,28 0,64 0,085 0,02 0,02 0,0002 1 450,11 4,27 0,00 0,00 
Äng 57,39 5,48 27,38 0,16 0,41 0,82 0,0082 0,05 0,01 0,0001 1 231,88 5,48 0,00 0,00 
Park 0,30 0,04 0,41 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 16,83 0,07 0,00 0,00 
Total 269,58 33,93 255,15 1,88 3,61 13,68 0,09 0,84 0,91 0,0032 9 290,08 80,93 0,08 0,0071 
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5.6 Lötsjöns avrinningsområde 
De ämnen som är intressanta i Lötsjöns avrinningsområde är P, Pb, Cu och Cd. Som tabell 17 
visar överskrids AA-MKN för Pb (+6,1 g) och Cd (+0,51 g). Det är särskilt Pb som  
utmärker sig med att överskrida MKN. Enligt dagvattenstrategin bedöms Pb och Cu som höga 
halter och ska renas och flertalet andra ämnen (N, Pb, Zn, Cd, SS och olja) har måttliga halter 
och bör renas.  
 
Tabell 17. Koncentration av föroreningar enligt modellen StormTac i jämförelse med MKN (AA MKN= 
annual average/årsmedelvärde, MAC MKN= maximum allowable concentration/maximalt tillåtna kon-
centration, ET= ej tillämpligt) och Stockholm Vattens dagvattenklassificering i dagvattnet från Lötsjöns 
dagvatten. 

    Lötsjön AA-MKN MAC-MKN Klassificering 
P mg/l 0,26 - - 3 
N mg/l 1,62 - - 2 
Pb g/l 13,3 7,2 (+6,1) ET 2 
Cu g/l 28,54 - - 3 
Zn g/l 97,53 - - 2 
Cd g/l 0,6 0,09 (+0,51) 0,6 2 
Cr g/l 12,83 - - 1 
Ni g/l 7,87 20 ET 1 
Hg g/l 0,03 0,05 0,07 1 
SS mg/l 65,37 - - 2 
olja mg/l 0,65 - - 2 
PAH g/l 0,54 ET ET 1 
BaP g/l 0,04 0,05 0,1 - 

 

5.6.1 Föroreningskällor i Lötsjöns avrinningsområde 
De största föroreningskällorna för respektive markslag i Lötsjöns avrinningsområde visas i  
tabell 18. De tre markslag som bidrar med mest för respektive förorening är markerat. Man 
kan även få en bättre bild av var P, Pb, Cu och Cd som överskrider MKN eller klassificeras 
som höga halter kommer ifrån. Det verkar vara lägenheter som står för det mesta av dessa 
föroreningar. Men även radhus bidrar en del till P, Pb, Cu och Cd. Väg 8 bidrar också en del 
till dessa.  
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Tabell 18. Föroreningskällor för respektive markslag i Lötsjöns avrinningsområde. 

 

 ha P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja PAH BaP 
  kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år 
               

Järnväg 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Industri 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Villor 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Radhus 24,29 12,36 71,68 0,59 1,24 4,20 0,03 0,30 0,35 0,001 2 224,58 29,66 0,297 0,0025 
Lgh 61,59 52,88 282,03 2,64 5,29 17,63 0,12 2,12 1,59 0,0044 12 338,94 123,39 0,1058 0,0088 
Väg 1 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Väg 2 0,18 0,14 2,34 0,00 0,02 0,06 0,00 0,02 0,00 0,0001 66,69 0,76 0,0002 0,00 
Väg 3 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Väg 4 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Väg 5 2,20 1,67 28,54 0,09 0,35 1,15 0,00 0,33 0,07 0,001 897,18 9,44 0,0038 0,0002 
Väg 6 0,47 0,39 6,10 0,03 0,09 0,35 0,00 0,09 0,02 0,0002 209,20 2,05 0,0011 0,00 
Väg 7 1,22 1,09 15,83 0,09 0,26 1,17 0,00 0,25 0,06 0,0005 588,54 5,39 0,0037 0,0001 
Väg 8 2,17 2,07 28,15 0,18 0,53 2,55 0,00 0,48 0,11 0,0009 1 127,77 9,73 0,008 0,0003 
Väg 9 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Väg 10 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Skog 20,31 0,23 4,84 0,04 0,04 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 219,59 0,65 0,00 0,00 
Äng 1,18 0,11 0,56 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 25,33 0,11 0,00 0,00 
Park 14,92 2,05 20,50 0,10 0,26 0,43 0,01 0,05 0,03 0,0003 836,94 3,42 0,00 0,00 
Total 128,53 72,98 460,58 3,77 8,09 27,65 0,17 3,64 2,23 0,0085 18 534,76 184,60 0,1522 0,0119 
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5.7 Madenbäckens avrinningsområde 
För Madenbäckens avrinningsområde framgår det i tabell 19 att AA-MKN överskrids särskilt 
gällande Pb (+13,51 g), men även för Cd (+0,87 g) och BaP (+0,04 g). Cd överskrids även 
gällande MAC-MKN (+0,36 g). De ämnen som det finns höga halter av och också ska renas 
enligt Stockholm Vattens klassificering är P, Pb och olja. Många av de andra ämnena (N, Cu, 
Zn, Cd, Hg och SS) förekommer i måttliga halter och bör renas är. 
 
Tabell 19. Koncentration av föroreningar enligt modellen StormTac i jämförelse med MKN (AA MKN= 
annual average/årsmedelvärde, MAC MKN= maximum allowable concentration/maximalt tillåtna kon-
centration, ET= ej tillämpligt) och Stockholm Vattens dagvattenklassificering i dagvattnet från Maden-
bäckens dagvatten. 

    Madenbäcken AA-MKN MAC-MKN Klassificering 
P mg/l 0,28 - - 3 
N mg/l 1,71 - - 2 
Pb g/l 20,71 7,2 (+13,51) ET 3 
Cu g/l 36,62 - - 2 
Zn g/l 174,14 - - 2 
Cd g/l 0,96 0,09 (+0,87) 0,6 (+0,36) 2 
Cr g/l 13,79 - - 1 
Ni g/l 11,3 20 ET 1 
Hg g/l 0,05 0,05 0,07 2 
SS mg/l 81,68 - - 2 
olja mg/l 1,4 - - 3 
PAH g/l 0,77 ET ET 1 
BaP g/l 0,09 0,05 (+0,04) 0,1 - 

 

5.7.1 Föroreningskällor i Madenbäckens avrinningsområde 
De största föroreningskällorna för respektive markslag i Madenbäckens avrinningsområde  
redovisas i tabell 20. De tre markslag som bidrar med mest för respektive förorening är  
markerat. Man kan även få en bättre uppfattning om var P, Pb, Cd, olja och BaP som över-
skrider MKN och/eller klassificeras som höga halter kommer ifrån. Samtliga föroreningar 
verkar komma till största del från industrimark och lägenheter. 
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Tabell 20. Föroreningskällor för respektive markslag i Madenbäckens avrinningsområde. 

 ha P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja PAH BaP 
  kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år 
               

Järnväg 4,26 0,72 13,07 0,35 0,66 2,29 0,00 0,03 0,02 0,0007 751,85 8,09 0,0271 0,0007 
Industri 65,87 75,41 452,45 7,54 11,31 67,87 0,38 3,52 4,02 0,0176 25 135,99 628,40 0,2514 0,0377 
Villor 5,34 1,70 11,89 0,08 0,17 0,68 0,00 0,03 0,05 0,0001 382,08 3,40 0,0051 0,0004 
Radhus 8,71 4,43 25,70 0,21 0,44 1,51 0,01 0,11 0,12 0,0004 797,70 10,64 0,0106 0,0009 
Lgh 96,65 82,98 442,58 4,15 8,30 27,66 0,19 3,32 2,49 0,0069 19 362,86 193,63 0,1660 0,0138 
Väg 1 0,45 0,34 5,84 0,01 0,06 0,15 0,00 0,02 0,01 0,0002 161,13 1,89 0,0005 0,00 
Väg 2 2,55 1,93 33,08 0,07 0,34 0,83 0,00 0,23 0,07 0,0011 944,79 10,78 0,0028 0,0002 
Väg 3 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Väg 4 0,35 0,26 4,54 0,01 0,05 0,16 0,00 0,05 0,01 0,0002 138,38 1,49 0,0005 0,00 
Väg 5 2,61 1,98 33,86 0,11 0,42 1,37 0,00 0,40 0,08 0,0011 1 064,38 11,20 0,0045 0,0002 
Väg 6 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Väg 7 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Väg 8 2,17 2,07 28,15 0,18 0,53 2,55 0,00 0,48 0,11 0,0009 1 127,77 9,73 0,008 0,0003 
Väg 9 0,22 0,22 2,85 0,02 0,06 0,29 0,00 0,05 0,01 0,0001 119,81 1,00 0,0009 0,00 
Väg 10 1,88 2,77 24,39 0,38 0,87 5,48 0,01 0,55 0,19 0,0008 1 538,07 9,41 0,0167 0,0005 
Skog 27,34 0,30 6,52 0,05 0,06 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 295,60 0,87 0,00 0,00 
Äng 6,58 0,63 3,14 0,02 0,05 0,09 0,00 0,01 0,00 0,00 141,24 0,63 0,00 0,00 
Park 2,88 0,40 3,96 0,02 0,05 0,08 0,00 0,01 0,01 0,0001 161,55 0,66 0,00 0,00 
Total 227,86 176,15 1 092,03 13,21 23,37 111,13 0,61 8,80 7,21 0,0302 52 123,20 891,81 0,494 0,0548 
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5.8 Underverkets avrinningsområde 
I tabell 21, gällande dagvattnets föroreningskoncentrationer i Underverkets avrinningsområde, 
framgår att det är särskilt AA-MKN för Pb som överskrids (+8,68 g). Pb ska även enligt 
dagvattenklassificeringen renas då halterna är höga. Även P ska enligt klassificeringen renas. 
Cd överskrider både AA-MKN (+0,61 g) och MAC-MKN (+0,1 g). Enligt  
dagvattenklassificeringen framgår det att de flesta ämnena får en anmärkning och förutom de 
två som ska renas bör N, Cu, Zn, Cd, Cr, Hg, SS och olja renas.  
 
Tabell 21. Koncentration av föroreningar enligt modellen StormTac i jämförelse med MKN (AA MKN= 
annual average/årsmedelvärde, MAC MKN= maximum allowable concentration/maximalt tillåtna kon-
centration, ET= ej tillämpligt) och Stockholm Vattens dagvattenklassificering i dagvattnet från Under-
verkets dagvatten. 

    Underverket AA-MKN MAC-MKN Klassificering 
P mg/l 0,26 - - 3 
N mg/l 1,72 - - 2 
Pb g/l 15,88 7,2 (+8,68) ET 3 
Cu g/l 32,59 - - 2 
Zn g/l 123,74 - - 2 
Cd g/l 0,7 0,09 (+0,61) 0,6 (+0,1) 2 
Cr g/l 15,16 - - 2 
Ni g/l 9 20 ET 1 
Hg g/l 0,04 0,05 0,07 2 
SS mg/l 74,05 - - 2 
olja mg/l 0,88 - - 2 
PAH g/l 0,65 ET ET 1 
BaP g/l 0,05 0,05 0,1 - 

 

5.8.1 Föroreningskällor Underverkets avrinningsområde 
Nedan redovisas de största föroreningskällorna för respektive markslag i Underverkets  
avrinningsområde (tabell 22). De tre markslag som bidrar med mest för respektive förorening 
är markerat. Man kan även få en bättre bild av var P, Pb och Cd som överskrider MKN 
och/eller klassificeras som höga halter kommer ifrån. P, Pb och Cd verkar komma främst ifrån 
lägenheter, men även till viss del från industriområden. 
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Tabell 22. Föroreningskällor för respektive markslag i Underverkets avrinningsområde. 

 ha P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja PAH BaP 
  kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år 

               

Järnväg 4,62 0,78 14,18 0,38 0,72 2,48 0,00 0,03 0,02 0,0007 815,38 8,78 0,0294 0,0007 
Industri 11,53 13,20 79,20 1,32 1,98 11,88 0,07 0,62 0,70 0,0031 4 399,85 110,00 0,044 0,0066 
Villor 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Radhus 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Lgh 106,12 91,11 485,94 4,56 9,11 30,37 0,21 3,64 2,73 0,0076 21 260,08 212,60 0,1822 0,0152 
Väg 1 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Väg 2 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Väg 3 1,05 0,79 13,62 0,03 0,15 0,40 0,00 0,12 0,03 0,0005 402,09 4,46 0,0014 0,0001 
Väg 4 0,22 0,17 2,85 0,01 0,03 0,10 0,00 0,03 0,01 0,0001 86,98 0,94 0,0003 0,00 
Väg 5 3,71 2,82 48,14 0,15 0,60 1,95 0,01 0,56 0,12 0,0016 1 512,96 15,92 0,0064 0,0003 
Väg 6 3,75 3,09 48,65 0,21 0,71 2,78 0,01 0,69 0,15 0,0016 1 669,16 16,33 0,0089 0,0004 
Väg 7 4,49 4,00 58,26 0,31 0,97 4,31 0,01 0,92 0,20 0,0019 2 166,02 19,85 0,0136 0,0005 
Väg 8 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Väg 9 0,41 0,41 5,32 0,04 0,11 0,54 0,00 0,09 0,02 0,0002 223,28 1,86 0,0017 0,0001 
Väg 10 0,00 - - - - - - - - - - - - - 
Skog 7,50 0,08 1,79 0,01 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 81,09 0,24 0,00 0,00 
Äng 0,39 0,04 0,19 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 8,37 0,04 0,00 0,00 
Park 4,99 0,69 6,86 0,03 0,09 0,14 0,00 0,02 0,01 0,0001 279,92 1,14 0,00 0,00 
Total 148,78 117,18 764,99 7,06 14,48 54,99 0,31 6,74 4,00 0,0174 32 905,18 392,15 0,2879 0,0238 
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6. Diskussion 
Syftet med denna studie är bättre kunskap om vad som förorenar dagvattnet i Sundbyberg 
stad.  I studien har dagvatten och dess föroreningar delats upp i mindre delavrinningsområden 
inom kommunens gränser. Självfallet ligger hela Sundbyberg i sig i ett stort  
avrinningsområde och troligen kommer mycket av föroreningarna uppströms från andra 
kommuner. Detta arbete ger därför en mer detaljerad bild av Sundbybergs dagvattenproblem. 
Enligt dagvatten-och recipientmodellen StormTac överskrider dagvattnet flertalet MKN. Att 
resultaten är modellerade ger även en diskussion grundad på modellering, och inte faktiska 
uppmätta värden. En modell visar självfallet inte en hundraprocentig verklighet. Men en  
modell visar mer än ingenting.  
 

6.1 Resultatet 
Sundbybergs dagvatten överskrider MKN för P, Pb och Cd. Många fler föroreningar bör eller 
ska renas enligt Stockholm Vattens dagvattenklassificering. P, N, Pb, Cu, Zn, Cd, Hg, SS och 
olja förekommer i måttliga till höga halter och det är endast Cr, Ni och PAH som i  
majoriteten av avrinningsområdena förekommer i låga halter och därmed inte behöver renas.  
AA-MKN för Pb i dagvattnet överskrids i alla områden, och i de flesta fall i dubbelmängd. 
Enligt klassificeringen ska dagvattnet renas för Pb i Bällstaåns, Madenbäckens och  
Underverkets avrinningsområden. I Igelbäckens och Lötsjöns är det måttliga halter och  
därmed bör vattnet renas. Då MKN överskrids i samtliga områden är åtgärder att föredra.  
Alla avrinningsområden överskrider AA-MKN för Cd i dagvattnet. Man skulle kunna säga att 
det är samma gällande MAC-MKN då alla områden har för höga halter utom Igelbäcken och 
Lötsjön som ligger precis på eller strax under gränsen. Dock klassas koncentrationerna som 
måttliga enligt dagvattenstrategin och bör renas, inte att det ska renas. Men då MKN över-
skrids bör åtgärder vidtas.  
För P finns det inga MKN. Däremot framkom att halterna är höga i alla avrinningsområden, 
utom Igelbäckens, och därmed kräver rening.  
Dagvattnet i Madenbäckens avrinningsområde tycks vara det mest förorenade då det är flest 
ämnen som överskrider MKN och/eller har höga halter enligt dagvattenklassificeringen och 
ska renas. Men, detta vattendrag går till stor del i rör under mark och verkar allmänt bort-
prioriterat. Dagvattnet i Igelbäckens avrinningsområde är i minst dåligt skick och rinner också 
genom det mest obebyggda området i kommunen. Dock byggs det alltmer i det området och 
kommunen bör arbeta med att det ska ha en fortsatt god status. Det är också av stor vikt att se 
över dagvattnet i Underverkets avrinningsområde, då man antagligen kommer separera  
avloppsrören och då släpper iväg dagvattnet orenat till en recipient.  
Bostäder, industri och vägar är de markslag som tycks stå för mest förorening av dagvattnet. 
När det gäller P och Cd kan även sandningen av vägarna på vintern vara ett problem. Sanden 
ligger på gatorna från första sandningen under höst/vinter och långt in på våren i högar som 
plogbilarna orsakat. Frågan är var sanden kommer ifrån och hur förorenad den är redan när 
den sprids på gatorna. Den kan innehålla föroreningar som flyttats från en annan kommun.  
Vilka områden och vilken typ av markslag som man bör arbeta med är fortfarande svårt att 
svara på innan man har undersökt områdena mer. Kommunen exploateras allt mer och  
därmed bör LOD användas i största möjliga utsträckning. Då kommunen redan är hårt  
exploaterad bör de fundera på om de inte ska åtgärda även befintliga byggnader och andra 
strukturer, tillexempel genom att se över tak (men även andra byggnadsmaterial), industri-
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mark och vägarna. I en stor del av kommunen består beyggelsen av villor och radhus. Där 
kanske information till hushållen bör spridas om vikten att inte släppa ut orenat vatten på tom-
ten eller gatan vid biltvätt och liknande. Järfälla kommun skickar varje år ut ett  
informationsbrev till hushållen i kommunen om hur lätt dagvattnet förorenas och att allt  
vatten som släpps ut faktiskt tar vägen någonstans. I detta brev finns även en rabattkupong till 
en biltvätthall i kommunen. 
Man måste även ha i åtanke att Sundbyberg är en liten kommun till ytan, och väldigt  
exploaterad. De åtgärder som görs måste helt enkelt få plats inom kommunen, vilket  
antagligen är svårt i redan exploaterade områden. Dagvattenhanteringen måste in tidigare, re-
dan i planeringsstadiet. Men, man kan säkert få in åtgärder i samband med andra åtgärder, 
som upprustning av områden och liknande – inte minst för de vinster som människorna (och 
djuren) som vistas i området kan få. 
Vidare är det även skillnad på tänkbara åtgärder inne i centrala Sundbyberg och ute i de andra 
stadsdelarna. I nuläget går dagvattnet i centrala delarna till Bromma reningsverk, men även då 
kommunen är hårt exploaterad är det ont om plats. En stor förändring som  
exempelvis en damm eller en stor infiltrationsyta skulle även förändra stadens karaktär. Detta 
kan ju självfallet vara både positivt eller negativt beroende på vem man frågar. Kommunen 
skulle kunna försöka undersöka hur medborgarna skulle vilja ha det gällande potentiella  
dagvattenanläggningar. Dock brukar väl de flesta människor uppskatta grönområden, parker 
och synligt vatten. 
 

6.2 Arbetet och metoden 
Arbetet med StormTac har många gånger varit allt annat än smärtfritt. Detta då  
kartmaterialet från kommunen var ofullständigt för denna studie. Majoriteten av tiden gick till 
att arbeta med modellens indata i ArcGIS med att reparera, komplettera eller göra helt nya 
kartlager. 
Tillförlitligheten av arbetet i ArcGIS kan diskuteras. Det största problemet är papperskartan 
över avrinningsområdena som ligger till grund för allt arbete med ytorna i ArcGIS. Det är 
okänt vem som gjort kartan, när och hur arbetet gick till. Det finns ingen metod  
dokumenterad och därför går det inte att uttala sig om den överensstämmer med  
verkligheten. Även om kartan kan ha gjorts på ett bra sätt kan mycket ha förändrats sedan 
dess. Det är troligt med tanke på att Sundbyberg exploateras hårt. Kartan är inte heller helt 
fullständig då det finns delar som är tomma och inte hör till någon recipient. Med andra ord: 
det saknas ytor vilket gör att varken ytavrinning eller föroreningsuppskattningar kan bli helt 
rätt. Även de digitala kartlager jag fick av kommunen kändes inte heller tillförlitliga. Detta då 
det många gånger var oklart vem som gjort materialet och när. 
Avrinningsområdena på papperskartan har jag digitaliserat i ArcGIS. Detta betyder att jag har 
satt en viss detaljnivå på grunden av arbetet. Detaljnivån i hela arbetet i ArcGIS speglas helt 
av tiden. För att modellen ska kunna användas med högre tillförlitlighet måste kommunen 
tillgodose modellen med mer data, då det är det som sätter kvalitetsnivån på  
arbetet. 
Ett annat problem i ArcGIS var tolkningen av naturområdena och att bestämma vad som var 
vad. I modellen kunde man föra in olika markslag, men för Sundbybergs stad var det endast 
skogsmark, ängsmark och park som var aktuella. Park var lätt då det redan fanns ett kartlager 
från kommunen (dock är frågan om det är uppdaterat). Svårare var det med äng och skog. Ge-
nom att använda det material som fanns tillgängligt, särskilt flygbilden, tolkade jag vad som 
hörde till vad. När det var blandat skog och äng fick området bli det markslag som det fanns 
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mest av på flygbilden. Detta hade kunnat göras annorlunda om mer tid hade funnits. När jag 
sent i arbetet fick den nya versionen av StormTac fanns just det markslag som jag hade  
behövt när skog och äng är blandat – ”mixed green”. 
Vidare kan man diskutera hur giltiga de provtagningsdata som användes för Lötsjön är (för 
mer platsspecifika modelleringar). Materialet jag fick ta del av var från 1992 och mycket kan 
ha hänt sedan dess. Även om Sundbyberg stad inte har tänkt använda StormTac eller någon 
annan modell kan det vara bra med nya mätningar för att övervaka förhållandena i sjön. 
 

6.3 Vidare studier 
Denna studie har visat att mer måste göras i arbetet med dagvatten. Det saknas  
uppenbarligen styrande dokument som tydligt visar vilka föroreningsproblemen är i respek-
tive recipient och avrinningsområde samt hur kommunen ska agera. 
Att recipienterna är mer eller mindre förorenade tycks vara allmänt känt. Likaså att dagvatten 
ofta är en stor källa till dessa föroreningar, inte minst i en kommun som Sundbyberg stad som 
exploateras allt hårdare. Ingen verkar dock veta hur man ska tackla problemen. Finns det inga 
tydliga lagar, regler eller riktlinjer för hur man ska och inte ska göra finns det heller inget att 
följa eller planera efter.  
Antagligen påverkar förorenad mark dagvattnet i Sundbyberg. I vidare studier kan det därför 
vara intressant att få en bättre bild av vilka områden som är och har varit förorenade i  
kommunen för att kunna bedöma om höga föroreningshalter kommer från pågående  
markanvändning eller är ”gamla synder”. 
Om kommunen har tänkt arbeta vidare med avrinningsområdena bör de absolut i ett första 
steg uppdatera kartan över avrinningsområdena. Om inte grunden stämmer överens med verk-
ligenheten kommer inget annat heller att göra det. Inte minst om de vill fortsätta att göra mo-
delleringar, som åtminstone kan dokumenteras väl. 
Det finns inte några fastlagda regionala riktvärden för dagvatten vilket är ett problem när 
kommunen ska ställa krav på exploatörer och liknande. Alla gör lite som de vill och kräver 
olika värden från fall till fall då man har olika syn på vad som är rimligt. Men det finns MKN 
för Cd, Pb och Hg som enligt StormTac verkar vara problem i Sundbyberg. Och  
klassificering med bör- eller ska-krav på rening av dagvattnet finns för dessa men även P, N, 
Cu, Zn, SS och olja som också många gånger förkommer i för höga halter. MKN ska  
kommunerna följa men Sundbyberg borde kanske även använda sig av dagvatten-
klassificeringen. 
Många kommuner inklusive Sundbyberg tycks vara osäkra på vad de egentligen kan kräva av 
fastighetsägare och verksamhetsutövare, och vad som håller juridiskt. Det upplevs som att  
ingen riktigt vet vad man får kräva och då är det heller ingen som kräver något. Därför skulle 
en jurist kunna få i uppdrag att undersöka detta. Säkert finns det en blivande miljöjurist som 
vill göra sitt examensarbete på kommunen. 
En sista aspekt på vidare studier är att kommunen i översiktsplanen och dagvattenstrategin 
hävdar att gällande dagvattenhantering ska LOD användas i första hand. Det skulle verkligen 
vara intressant att undersöka hur utfallet är i verkligheten. Man kan göra en inventering av 
detaljplaner och tillstånd för verksamhetsutövare för att se hur mycket LOD som faktiskt 
krävs av kommunens handläggare. Sedan kan man även följa upp dessa och se om det är lika  
mycket LOD på pappret som i verkligheten. Detta kan ge kommunen mer svart på vitt om 
LOD tillämpas och om så inte är fallet överväga hur bättre åtgärder ska vidtas. 
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6.4 Slutsatser 
Enligt vattendirektivet ska kommunerna arbeta med allt vatten. Sundbyberg har dock inga 
egna vattentäkter eller enskilda avlopp vilket gör att dagvattnet är något de kan arbeta med. 
Dagvattnet i Sundbyberg är relativt förorenat och flertalet MKN överskrids. Vattnet  
uppskattas ha höga halter av föroreningar enligt Stockholm Vattens dagvattenklassificering. 
Sundbyberg (och alla andra kommuner) får krav på sig att arbeta med direktivet men saknar 
fortfarande ett bra arbetssätt och riktlinjer, mycket beroende på otydlig lagstiftning. 
Modellering är ett bra sätt att genomskåda en komplicerad process. För att kunna använda re-
sultaten från StormTac som ett bra underlag för arbetet med dagvattnet krävs emellertid bättre 
och mer indata. 
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Bilaga 1: tillvägagångssätt i ArcGIS 
I denna studie har jag använt ArcGIS från Esri. ArcCatalog är programmets filhanterare och 
ArcMap är själva kart- och analysprogrammet. 
Sundbybergs stad har levererat kartmaterial. Grunden för allt arbete är en papperskarta med 
definierade avrinningsområden. Från denna karta har shape-filer i Sweref 99 skapats.  
Materialet består av ”begränsningslinjer” (kommungränsen) ”kvarter” (befintliga och  
planerade), ”planeringsyta” (som oexploaterad yta: bostadsnära natur, tätortsnära natur och 
parker), ”vatten”, ”järnväg”, ”industri” och ”vägar”. Även ett ortofoto (flygbild) har använts. 
Mycket av detta material var dock oanvändbart eller ofullständigt så komplettering behövdes.  
Följande kartlager har bearbetats till de markslag som behövs för StormTac: vägar, villor, 
radhus, lägenheter, skogsmark, ängsmark, parker, industri och järnväg. 
 
Avrinningsområden 
Jag har digitaliserat den ovan nämnda papperskartan med kommunens avrinningsområden. 
Kartan har scannats in och sparats i tiff-format med Photoshop. I ArcMap har den  
georefererats till ”kommungränsen” och sedan rektifierats, omsamplats med kubisk faltning 
och sparats i imagine format.  
Avrinningsområdena har digitaliserats som polygoner i Sweref99. Vid digitaliseringen har jag 
lagt till fält i attributtabellen där jag kan namnge avrinningsområdena (polygonerna) med 
namn och id-nummer efter den recipient som de hör till. På så sätt har alla polygoner dels ett 
individuellt nummer men även ett gemensamt efter den recipient de hör till. 
 
Räkna area 
Arean på avrinningsområdena räknas ut genom verktyget ”calculate areas” i toolboxen. Detta 
genererar ett nytt lager med en ny kolumn i attributtabellen innehållande arean i kvadratmeter 
för respektive polygon. Denna areaberäkning görs även på respektive lager med markslag. För 
att få ut arean per markslag inom respektive avrinningsområde använder jag  
verktyget intersect för lagret med avrinningsområden och lagret med respektive markslag. Det 
resulterar i ett nytt lager där man ser var det finns skärningar mellan de två lagren. För att få 
ut arean krävs att man räknar ut arean även på detta nya lager genom calculate areas. 
 
Vatten 
Lagret vatten innehåller recipienterna (förutom Underverket som är ett ledningsnät och ingen 
naturlig recipient) vilka jag ville slå isär. Detta gjordes genom att skapa nya lager för varje  
recipient som sedan sparas. 
 
Vägar 
Lagret med vägar var gjort av linjer för vägmitt, vägkant (där vägen slutar) och vägkant (kant-
sten/trottoar). Vissa vägar hade bara vägmitt, andra vägkant och ibland fanns det varierade 
många linjer längs vägen. Materialet var svårt att använda och för att få ut ytorna av vägarna 
digitaliserades kompletta linjer för att därefter göra buffertområden uppmätt bredd. Jag utgick 
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från de större vägar som fanns med på vägkartan i kommunens översiktsplan (E18, huvudgata 
och lokal huvudgata). 
I attributtabellen för det nya väglagret lade jag till tre kolumner. En för att kunna fylla i vilken 
typ av väg (vägtyp), som huvudgata, lokal huvudgata och E18. Två för att fylla i vägintensitet 
och vägbredd. 
Vägbredden mätte jag upp manuellt med mätverktyget i väglagret. Det resulterade i sex  
klasser av vägbredden: 4, 8, 10, 12, 16 och 21 meter. 
I attributtabellen lade jag till respektive vägs trafikintensitet (fordon/dygn) efter kartan från 
trafikplanen. I de (två) vägar som det är mer än en mätning (två + tre) har jag beräknat ett 
medelvärde. Det blev totalt 24 klasser (intensiteter) som jag begränsade till 10 klasser genom 
att avrunda till närmaste 1000-tal. De 10 klasserna blev: 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 8 
000, 11 000, 14 000, 16 000, 38 000. 
För att kunna få ut vägytorna använde jag de uppmätta vägbredderna för att göra buffrar runt 
varje intensitetsklass.  
När områdena för varje vägintensitet var färdiga beräknades deras ytor och summerades för 
respektive avrinningsområde.  
 
Bebyggelse 
Det fanns två lager med bebyggelse, dels ”kvarter” och dels ”planerade kvarter”. Då  
planerade kvarter har eller håller på att byggas. Dessa slogs ihop till ett lager. Dock saknades 
fortfarande information om vilken typ av bebyggelse det är. För modellen StormTac krävs att 
bebyggelsen är uppdelad efter lägenheter, villor och radhus. Efter samtal med anställda på 
kommunen samt efter vad som står i översiktsplanen kan man generellt säga att det är en viss 
typ av bebyggelse för respektive stadsdel i kommunen. Därför kan man dela upp bebyggelsen 
efter stadsdelarna. Jag digitaliserade därför in stadsdelarna och slog ihop det lagret med  
bebyggelsen, och kunde då få ut arean för villor, radhus och lägenheter. 
Jag använde en bild från översiktsplanen (figur 13) med kommunens stadsdelar utritade. 
Denna har georefererats på samma sätt som bilden över avrinningsområdena. När detta är 
gjort digitaliseras stadsdelarna på samma sätt som med avrinningsområdena. Därefter lade jag 
in namnen på stadsdelarna och vad det är för bostadstyp i attributtabellen för det nya lagret. 
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Figur 13. Sundbybergs stadsdelar (Sundbybergs stad, 2010). 

 
Area för varje bostadstyp inom respektive avrinningsområde beräknades genom att använda 
intersect och därefter calculate areas. 
För att lättare kunna sortera efter bostadstyp per avrinningsområde delade jag upp lagren i 
flera, att det blev ett för varje avrinningsområde (fem stycken). Då kan man lättare se arean 
för varje bostadstyp i varje område. Ett nytt lager skapades för varje område som valdes med 
SQL.  
 
Natur 
Den uppdelning av natur som behövs för StormTac och som är relevant i Sundbybergs fall är 
skog, äng och park. Kartlagret ”planeringsyta” innehåller ”bostadsnära natur”, ”tätortsnära 
natur” och ”parker” men inte vad för sorts natur det är. Så förutom parker gav detta inte 
mycket. För att få fram ytorna över äng och skog digitaliserade jag istället nya polygoner efter 
tolkning av ortofotot över kommunen. 
Jag digitaliserade äng och skog efter planeringsyta och vad man ser på ortofotot och beräk-
nade arean på dessa.  
 
Industri och järnväg 
Kartlagren för industrimark och järnvägsområde var de enda som inte behövde kompletteras 
eller ändras. 
Jag räknade ut arean på kartlagren per avrinningsområde. 
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Bilaga 2: tillvägagångssätt i StormTac 
Modellen StormTac förutsätter tillgång till Microsoft Excel. Värt att poängtera är även att 
modellen tycks fungera bäst på en PC. Det är viktigt att man börjar med att ändra i kontroll-
panelen på datorn vilken decimalavskiljare man ska använda: punkt (.) och inte komma (,)  
annars fungerar inte modellen. En annan viktig sak är att man sparar sina inlagda data  
separat i tac-filer (som är Excel-filer) och alltså inte hela modellen. 
För att göra arbetet tydligare byttes namn på områdena, från A1-A5 till Bällsta, Igel, Löt, Ma-
den och Under. Area 1 blir alltså Bällstaån, Area 2 blir Igelbäcken osv. 
Man lägger in data för en recipient i taget, och då ändras avrinning, förorenings-
koncentrationer och liknande automatiskt. Man får vara noga med att ändra i det område man 
har tänkt, vilket man ser i rullisten med avrinningsområdenas namn. För att få samlade tabel-
ler med alla områdenas värden kan man klicka på ”multiple areas” där alla områden  
visualiseras bredvid varandra i tabell-form. 
När man lokaliserar de resultat man behöver kopierar man det och klistrar in i ett nytt Excel-
blad. Där kan man rensa bort de data man inte vill ha. 
 
Runoff model 
Det är endast i ”(Sub)watershed area” som man behöver lägga in data. Man börjar med ”clear 
all values” så det blir tomt i alla fält. Om något inlagt värde ligger kvar kommer markslagen 
för Sundbyberg inte att stämma. 
Det är viktigt att fylla i vägarnas ytor rätt efter klassificeringen av vägintensitet (antal  
fordon/dygn). Vägintensiteten fylls i längre fram i modellen, men en bra idé kan vara att göra 
det innan man fyller i vägarnas area. 
När”multiple areas” klickas beräknas alla avrinningsområdenas flöde, koncentrationer och 
mängder föroreningar i ett Excel-blad. Man kan även ändra sina data i Excel-bladen, men jag 
tycker det är betydligt tydligare och enklare att göra det i modellen. 
Pollutant transport model 
 
För att uppskatta föroreningslaster från större vägar inom de olika avrinningsområdena lägger 
man in information om trafikintensiteten. Detta kan man ändra om man klickar på ”density”. 
Man klassificerar trafikintensiteten i tusental bilar per dygn: 
road 1= 1 (1 000) 
road 2= 2 (2 000) 
road 3= 3 (3 000) 
road 4= 4 (4 000) 
road 5= 5 (5 000) 
road 6= 8 (8 000) 
road 7= 11 (11 000) 
road 8= 14 (14 000) 
road 9= 16 (16 000) 
road 10= 38 (38 000) 
De övriga markslagens densitet får ha kvar schablonvärdena. 
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För att se vad varje markslag bidrar med till förorening av dagvattnet klickar man på ”Excel-
sheet” för ett område i taget via rullisten. 
 
Recipient model & water quality criteria 
För att uppskatta mer platsspecifika förhållanden kan modellparametrarna justeras mot  
mätdata i ”recipient data”. Där lade jag in provtagningsdata i mg/l för Bällstaån (P, N, Pb, Zn, 
Cu, Cd, Cr, Ni och Hg) och Igelbäcken (P, N, Pb, Zn, Cu, Cd, Cr och Ni). För Lötsjön fanns 
endast data om P, N och SS. För den recipienten fanns även data gällande area och  
volym. 
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Bilaga 3: schablonvärden i StormTac  
Nedan följer de schablonvärden som finns i StormTac som är aktuella i denna studie.  
 
Väg 1-5 är uppdelningar efter trafikintensiteten: väg 1* = 5 000 fordon/dygn, väg 2* = 10 000 
fordon/dygn, väg 3* = 15 000 fordon/dygn, väg 4* = 30 000 fordon/dygn, väg 5* = 100 000 
fordon/dygn. 
 

Markslag P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja PAH BaP 
 mg/l mg/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l mg/l mg/l g/l g/l 
Väg 1* 0,14 2,4 7,5 29,85 97 0,31 28,08 5,97 0,08 75,44 0,79 0,32 0,02 
Väg 2* 0,16 2,4 12 38,35 164 0,34 36,86 7,97 0,08 86,94 0,81 0,52 0,02 
Väg 3* 0,18 2,40 16,5 46,85 231 0,38 41,99 9,97 0,08 98,44 0,83 0,72 0,03 
Väg 4*  0,24 2,4 30 72,35 432 0,48 50,77 15,97 0,08 132,94 0,89 1,32 0,04 
Väg 5* 0,52 2,4 93 191,35 1 370 0,97 66,01 43,97 0,08 293,94 1,17 4,12 0,11 
Villor 0,2 1,4 10 20 80 0,50 4 6 0,02 45 0,4 0,6 0,05 
Radhus 0,25 1,45 12 25 85 0,6 6 7 0,02 45 0,6 0,6 0,05 
Lägenhet 0,3 1,6 15 30 100 0,7 12 9 0,03 70 0,7 0,6 0,05 
Industrier 0,30 1,80 30 45 270 1,5 14 16 0,07 100 2,5 1 0,15 
Park 0,12 1,2 6 15 25 0,3 3 2 0,02 49 0,2 0 0 
Skogsmark 0,04 0,75 6 6,5 15 0,2 0,5 0,5 0,01 34 0,1 0 0 
Ängsmark 0,2 1 6 15 30 0,3 2 0,5 0,01 45 0,2 0 0 
 
  


