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Allmänt 

Denna PM för dagvattenhantering har tagits fram som underlag till arbetet med 

detaljplaneförändring för fastigheten Mörby 5:34 i Nykvarns kommun. 

Följande parametrar har studerats: 

• Geologiska, hydrologiska och topografiska förhållanden inom fastigheten 

• Vegetation inom fastigheten 

• Dagvattenavrinning före respektive efter exploatering 

• Markanvändning inom fastigheten 

Dessa parametrar beaktas i följande kapitel. 
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Geologiska, hydrologiska och topografiska förhållanden inom 

fastigheten 

 

Bild 1 - Ortofoto 

Fastigheten visas i bild 1 som det med rött inringade området. 

Fastigheten är cirka 82 700 m² (8,27 ha) och består av en industribyggnad på cirka 29 300 m² 

(35 %), körytor cirka 15 500 m² (19 %). Övriga ytor består av öppna ängsytor 32 300 m² (39 %) 

samt ett trädbevuxet område 5 600 m² (7 %) längs fastighetens sydvästra gräns. 

Industribyggnadens huvuddel dominerar i storlek, 27 200 m², övriga 2 100 m² är ett tak över ett 

järnvägsspår längs byggnadens och fastighetens östra gräns. 

Utanför och längs fastighetens östra gräns finns befintliga järnvägsspår med ett krondike som 

avvattnar marken norrut. Längs fastighetens sydvästra gräns finns Mörbyvägen som är en 

kommunal väg.  

Längs den befintliga byggnadens norra gavel finns ett befintligt stråk med VA-ledningar som 

kommer att tas ur bruk i samband med att nya ledningar byggs nordost om fastigheten. 
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Text från ProjekteringsPM Geoteknik: 

 

Topografiska förhållanden 

”Intill den befintliga byggnaden är marken plan och asfalterad. Norr om den asfalterade ytan är 

marken uppfylld. Fyllnadsmassorna kommer från bygget av den befintliga byggnaden. 

Nivåer från utförda undersökningar visar att markytan varierar mellan ca +32,5 och ca +40 

(RH2000), med de lägre nivåerna på den plana asfalterade ytan och de högre på den uppfyllda 

delen. 

Jordlagerförhållanden 

I läge för planerad byggnad utgörs marken av fyllning på lera ovan friktionsjord på berg. Lera 

förekommer inte överallt. 

Fyllningens mäktighet varierar mellan ca 1 m till ca 8 m, med de största mäktigheterna i norr och 

de minsta i söder. Det finns även en mindre skillnad som visar större mäktigheter i de västra 

delarna än i de östra. Fyllningen utgörs av framför allt av sandig siltig lera med 

torrskorpekaraktär eller torrskorplera, med växtrester och enstaka gruskorn. Då fyllningen till 

stor del utgörs av lera har det ställvis varit svårt att vid sonderingarna tolka var gränsen mellan 

fyllning och lera går. 

Lerans mäktighet har varit svår att fastställa vid undersökningarna, men bedöms variera mellan 0 

och 5 m, med de största mäktigheterna i de norra delarna. I de södra och östra delarna är 

lerlagret litet, mindre än 2 m. I de västra delarna har inte påträffats någon lera. Lera över nivå ca 

+28 bedöms som torrskorpelera eller lera med torrskorpekaraktär. Leran bedöms vara varvigt 

siltig och/eller innehålla siltskikt. Lera har som djupast påträffats på nivå ca +24. 

Det underliggande friktionsjordslagrets mäktighet varierar mellan ca 1 och 6 m. 

Block förekommer både i fyllningen och i friktionsjorden. 

Bergets nivå varierar mellan ca +20,5 i de nordvästra delarna och ca +31,5 i de södra delarna. 

Geohydrologiska förhållanden 

Ett grundvattenrör installerades i området under de geotekniska undersökningarna och en 

avläsning har utförts. Den visar på en grundvattennivå på ca +31,8, motsvarande 3,2 m under 

markytan. 

Grundvattennivån varierar bland annat med årstid och nederbördsmängd. Bara en mätning har 

utförts varför fler mätningar kan behövas.” 

 

På grund av markens beskaffenhet med i huvudsak postglacial lera inom området för hantering 

av dagvatten kan man förvänta sig infiltration om lerans mäktighet är mindre än det tänkta 

magasinets djup. Om magasinet blir djupare än lerans mäktighet måste magasinet utföras tätt 

mot omgivande mark så att infiltration inte kan ske.  

Planförändringens genomförande kommer inte påverka grundvattnet negativt. 

Den befintliga byggnaden har golvnivå +37,40 enligt tekniskt samråd 2015. 
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Bild 2 – Jordartskarta 

Dagvattenavrinning före exploatering 

Ett befintligt dagvattenmagasin finns väster om den befintliga byggnaden. 

Magasinet rymmer cirka 950 m³ dagvatten och då är inte det befintliga diket som leder till 

magasinet från norr inräknat. Magasinet bräddar sannolikt norr om den befintliga byggnaden till 

diket längs järnvägen som finns öster om fastigheten. Sannolikt är det endast körytorna kring den 

befintliga byggnaden samt de stora takytorna som är anslutna till det befintliga dagvatten-

magasinet.  Det är oklart om det befintliga dagvattenmagasinet har en sedimenteringsfunktion 

med permanent vattenyta eller om det enbart är ett magasin för utjämning som i normalläget är 

torrt. I denna utredning förutsätts att magasinets funktion enbart är för flödesutjämning. 

Recipient för dagvattnet från fastigheten kan antas vara Turingeån som rinner genom Nykvarn 

och norrut mot sjön Turingen som är direkt ansluten till Sundsörsviken som är en del av Mälaren. 

  



 

21196 PM Dagvatten - Mörby 5-34.docx  Sida 7 av 19 
 

Recipientens status 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Inom vattenförvaltningen används miljökvalitetsnormer (MKN) för att ange krav på vattnets 

kvalitet vid en viss tidpunkt. Till grund för dessa normer ligger miljöbalkens kapitel 5 – 

Miljökvalitetsnormer (MKN), förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön  

(SFS 2004:660).  

Utdrag ur förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660): 

 

 

Krav för ytvatten 

4 § Kvalitetskraven för ytvatten ska 

1. fastställas så att ytvattenförekomsterna senast den 22 december 2015 uppnår en sådan god 

ytvattenstatus som enligt bilaga V till direktiv 2000/60/EG samt artiklarna 3, 4 och 6 i och bilaga 

I till direktiv 2008/105/EG ska ha nåtts vid den tidpunkten, 

2. senast den 22 december 2015 fastställas så att ytvattenförekomsterna i fråga om ämnena 2, 5, 

15, 20, 22, 23 och 28 i del A i bilaga I till direktiv 2008/105/EG senast den 22 december 2021 

uppnår en sådan god kemisk ytvattenstatus som enligt direktivet ska ha nåtts vid den tidpunkten, 

och 

3. senast den 22 december 2018 fastställas så att ytvattenförekomsterna i fråga om ämnena 34-45 

i del A i bilaga I till direktiv 2008/105/EG senast den 22 december 2027 uppnår en sådan god 

kemisk ytvattenstatus som enligt direktivet ska ha nåtts vid den tidpunkten. 

Första stycket 1 gäller inte ytvattenförekomster som har förklarats som konstgjorda eller kraftigt 

modifierade. Förordning (2015:516). 

 

Grundkravet var alltså att god status skulle nås 2015. Undantag från grundkravet (god status 

2015) var motiverat om det var tekniskt omöjligt, orimligt dyrt att vidta åtgärder eller att det 

fanns naturliga skäl som gjorde det omöjligt att nå god status 2015. Alternativt kunde därför 

tidpunkten då god status ska uppnås förlängas, till exempel till 2027. Vattenmyndigheten har 

beslutat om sådana undantag i stor utsträckning, framför allt i form av tidsfrister för att uppnå 

god status eller god potential. 

Ekologisk status/Ekologisk potential 

Ekologisk status är en bedömning av kvaliteten på förekomsten av växt- och djurarter. Om 

ytvattenförekomsten är naturlig används begreppet ”status” och om den är konstgjord eller 

kraftigt modifierad används begreppet ”potential”. 

Kemisk status 

Kemisk status bestäms genom att mäta halterna av bestämda "prioriterade" förorenande ämnen 

och jämföra dem mot gränsvärden i bedömningsgrunder. Mätningar görs både på naturliga och 

konstgjorda och kraftigt modifierade ytvattenförekomster samt i grundvattenförekomster. 
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Kemisk status utan överallt överskridande ämnen 

Gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i alla Sveriges 

ytvattenförekomster pga. atmosfärisk deposition. Detta medför att samtliga ytvatten i Sverige 

klassificeras till uppnår ej god kemisk status med avseende på kvicksilver och PBDE. För att 

problem med andra prioriterade ämnen inte ska överskuggas av de överallt överskridande 

ämnena presenteras kemisk status exklusive dessa ämnen. Den kemiska statusen exklusive de 

överallt överskridande ämnena är en status skapad av Vattenmyndigheterna just i ovan syfte och 

har inget EU-rapporteringskrav kopplat till sig. 

 

Bild 3 – Karta från VISS 

VISS (Vatteninformationssystem Sverige) 

VISS är ett system för att hantera information om svenska vattenförekomster samt metadata för 

övervakningsdata utifrån behov hos svensk vattenförvaltning, och rapporteringskrav till EU. 

Målet med VISS är att denna inte bara ska fungera som stöd för Vattenmyndigheternas 

Fastigheten 

Turingeån (Nykvarn) 
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rapportering till EU, utan även vara en plattform för samverkan med allmänheten samt skapa en 

transparens av Vattenmyndigheternas arbete. 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA25576230 

Enligt VISS har Turingeån måttlig ekologisk status.  

Den ekologiska statusen har bedömts till måttlig med tillförlitlighet 2 - medel. Klassningen 

baseras på miljökonsekvenstyperna övergödning samt morfologiska förändringar och kontinuitet, 

som båda visar måttlig status. Enligt vägledningen styrs tillförlitligheten för den sammanvägda 

ekologiska statusen av den miljökonsekvenstyp som har högst tillförlitlighet. I detta fall har båda 

miljökonsekvenstyperna tillförlitlighet 2 - medel. 

Fysisk påverkan: 

Miljökonsekvenstypen morfologiska förändringar och kontinuitet har enligt Havs- och 

vattenmyndighetens vägledning bedömts till måttlig status då kvalitetsfaktorn konnektivitet visar 

på dålig status och kvalitetsfaktorn morfologi på måttlig status. Tillförlitligheten är medelgod 

vilket ses som en indikation på att morfologiska förändringar och kontinuitet har en väsentlig 

negativ påverkan på biologin. I enlighet med detta utförs en expertbedömning av fisk baserad på 

bristande konnektivitet. Det innebär att minst 25 % av de vandringsbenägna fiskarterna enligt 

referensförhållandet saknas på grund av bristande konnektivitet i uppströms och nedströms 

riktning eller saknar möjlighet att vandra inom eller genom ytvattenförekomsten. Bedömningen 

är därför att vandringshinder och annan fysisk påverkan i vattendraget inverkar på miljön så 

mycket att förutsättningarna för ett varierat och långsiktigt hållbart fisksamhälle inte finns. 

Övergödning: 

Kvalitetsfaktorn kiselalger (IPS) är utslagsgivande med avseende på miljökonsekvenstyp 

övergödning och resulterar i måttlig status. Bedömningen har medelhög tillförlitlighet utifrån 

miljökonsekvenstyp övergödning eftersom: 1) Klassningen är säker i förhållande till klassgränsen 

god/måttlig status. 2) Klassning av relevant stödjande parameter saknas. 2) Betydande påverkan 

har konstaterats med avseende på miljökonsekvenstyp övergödning. 

Enligt VISS uppnår Turingeån ej god kemisk status på grund av att gränsvärdena för de 

prioriterade ämnena kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyleterar (PBDE) överskrids i 

vattenförekomsten. När det gäller statusen för Hg och PBDE så är det Havs- och 

vattenmyndigheten som utifrån en nationell analys gjort bedömningen att gränsvärdena för Hg 

och PBDE överskrids i Sveriges alla vattenförekomster. Orsaken till detta är långväga atmosfärisk 

deposition av Hg och PBDE till mark och vatten resulterat i en belastning av dessa ämnen så att 

halterna i vatten överskrider sina respektive gränsvärden.  

I Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) anges gränsvärdet för PBDE till 

0,0085 mikrogram per kilogram våtvikt (ug/kg vv). 

I Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) anges gränsvärdet för Hg i biota 

till 20 mikrogram per kilogram våtvikt (ug/kg vv). 

Medräknas inte de så kallade "överallt överskridande prioriterade ämnen", Hg och PBDE, i 

statusbedömningen av denna vattenförekomst så bedöms vattenförekomsten ha "God kemisk 

status". 

Turingeån ska uppnå god ekologisk status 2045 enligt VISS. 

 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA25576230
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Vegetation inom fastigheten 

De delar av fastigheten som inte består av körytor eller takytor består av öppna ängsytor och ett 

skogsparti sydvästra delen.  

Markanvändning inom fastigheten 

Befintlig markanvändning 

Fastigheten är cirka 82 700 m² (8,27 ha) och består av en industribyggnad på cirka 29 300 m² 

(35 %), körytor cirka 15 500 m² (19 %). Övriga ytor består av öppna ängsytor cirka 32 300 m² 

(39 %) samt ett trädbevuxet område cirka 5 600 m² (7 %) längs fastighetens sydvästra gräns. 

Industribyggnadens huvuddel dominerar i storlek, cirka 27 200 m², övriga cirka 2 100 m² är ett 

tak över ett järnvägsspår längs byggnadens och fastighetens östra gräns. 

Körytorna består av körytor kring den befintliga byggnaden, cirka 14 300 m² samt en infartsväg 

till grannfastigheten, cirka 1 200 m². 

 Bruttoyta Korr.faktor Reducerad yta 

Takytor 29 300 m² 1,0 29 300 m² 

Körytor 15 500 m² 0,8 12 400 m² 

Ängsytor 32 300 m² 0,1 3 230 m² 

Skogsytor 5 600 m² 0,1 560 m² 

 82 700 m²  45 490 m² 

 

I den här utredningen antas att följande ytor är anslutna till det befintliga magasinet:  

 Bruttoyta Korr.faktor Reducerad yta 

Takytor 27 200 m² 1,0 27 200 m² 

Körytor 14 300 m² 0,8 11 400 m² 

 41 500 m²  38 600 m² 

 

En beräkning av magasinsvolym för ovanstående ytor enligt P104 visar att det befintliga 

magasinet sannolikt är dimensionerat för ett dimensionerande 10-årsregn med cirka 60 minuters 

varaktighet vilket ger en volym på cirka 870 m³. En volymberäkning enligt ritning med 

höjdkurvor som underlag ger en volym på cirka 950 m³. 
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Framtida markanvändning 

När tillbyggnaden utförs kommer takytorna att öka med cirka 8 700 m². För beräkning av 

framtida magasinsvolym tas hela fastighetens yta med i beräkningen. 

(Korrektionsfaktor enligt Stormtac) 

 Bruttoyta Korr.faktor Reducerad yta 

Takytor 38 000 m² 1,0 38 000 m² 

Körytor 15 500 m² 0,8 12 400 m² 

Ängsytor 23 600 m² 0,1 2 360 m² 

Skogsytor 5 600 m² 0,1 560 m² 

 82 700 m²  53 320 m² 

 

I den här utredningen antas att följande ytor kommer vara anslutna till det framtida magasinet:  

 Bruttoyta Korr.faktor Reducerad yta 

Takytor 35 900 m² 1,0 35 900 m² 

Körytor 15 500 m² 0,8 12 400 m² 

 51 400 m²  48 300 m² 

 

En beräkning av magasinsvolym för ovanstående ytor enligt P104 visar att det framtida magasinet 

dimensionerat för ett dimensionerande 10-årsregn med cirka 60 minuters varaktighet ger en 

volym på cirka 1 100 m³.  
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Höjdsättning 

Som förutsättning för höjdsättning av markytor hänvisas till ritning 21196-DV1 i bilaga 2. Nya 

körytor ska höjdsättas så att dagvatten kan ledas dels på ytan dels via dagvattenledning mot det 

befintliga utjämningsmagasinet utan att orsaka skada på byggnader.  

Tillkommande takytor ska avvattnas så att takavlopp kan ledas via dagvattenledning mot det 

befintliga utjämningsmagasinet. 

 

Bild 4 – Förslag på dagvattenhantering 
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Översvämning 

Översvämningsrisk vid Turingeån är inte karterad av MSB, men med hjälp av avrinningsverktyget 

Scalgo kan instängda områden vid ytavrinning identifieras. 

Bilden nedan illustrerar situationen vid ett nederbördstillfälle med 100 mm regn, där det framgår 

hur avrinningen sker vid nuvarande exploatering och utan att avledning av dagvatten sker på 

annat sätt. Med blå färg markerade ytor avser en uppdämning över mark som är 10 cm eller mer. 

Det framgår där att det inte finns risk för översvämning vid egen eller grannfastigheters 

byggnader.  

 

 

Exploateringen ingår i ett 250 hektar stort avrinningsområde till Turingeån, uppströms punkt i 

bild nedan. Av ytan är 44 hektar exploaterad mark och övrig yta åker, äng eller skog. 

Aktuell förändring av fastighetens användning ökar den exploaterade ytan inom 

avrinningsområdet med ca 0,9 hektar. Denna relativt lilla tillkommande hårdgjorda yta förändrar 

inte flödessituationen, eller uppdämningsnivå, mer än marginellt. 

Planförändringens genomförande kommer inte innebära risk för översvämning vid egen eller 

grannfastigheters byggnader. 
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Princip för dagvattenbehandling 

• Ett regntillfälle med 10 års återkomsttid och 60 minuters varaktighet ska 

omhändertas genom fördröjning i magasin. 

• Utlopp från dagvattenanläggning ska anläggas dämt för att skapa förutsättning för 

gravimetrisk oljeavskiljning.   

• Vid större regnmängder tillåts överskjutande regnmängder brädda förbi anordningen. 
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Förslag till dagvattenhantering 

Föreslås att man samlar upp dagvatten i öppna diken och i dagvattenbrunnar för avledning via 

täta dagvattenledningar till regleringsbrunn vid utjämningsmagasin.  

Före utlopp från dagvattenanläggning till allmän dagvattenledning föreslås att dämt utlopp 

anläggs för att möjliggöra gravimetrisk oljeavskiljning på det utgående dagvattnet. 

Respektive yta som ska avvattnas ska hanteras med bästa tekniska lösning till rimlig kostnad. 

Vid större regn än dimensionerande och när ledningssystemet står dämt kommer dagvattnet att 

brädda på ytan österut mot dike längs järnvägsspår alternativt västerut mot Mörbyvägen. 

Dagvattnet kommer att rinna via diken längs järnvägen norrut mot Skälbyvägen. Oavsett storlek 

på regn kommer dagvattnet kunna flöda norrut mot Skälbyvägen utan att orsaka skada på 

byggnader eller anläggningar inom fastigheten. Det finns dock en strypning i en trumma i diket 

norrut vid fastighetens nordöstra hörn, trumman finns där för att det är en korsning med 

befintliga VA-ledningar där. De befintliga VA-ledningarna ska nu tas ur bruk och förläggas i en ny 

sträckning vilket innebär att strypningen kan tas bort och ytterligare förbättra avrinningen från 

området. 

Dimensionering 

Utgående dagvattenflöde från fastigheten ska inte vara större än utflödet från den oexploaterade 

marken. Med stöd av Svenskt Vattens publikation P110 sidan 70 väljs flödet 25 l/s, ha. 

Dimensionerande nederbördstillfälle för utjämningsmagasin föreslås vara ett regn med tio års 

statistisk återkomsttid med tillägg för klimatfaktor 25 %. 

För fastigheten blir då avbördningen totalt cirka 207 l/s (25 l/s,ha och 8,27 ha). 

Dimensionerande nederbörd är för ytan inom fastigheten ett regn med tio års återkomsttid och 

40 minuters varaktighet. 

Med klimatfaktor 1,25 motsvarar det regnintensiteten 95 l/s,ha eller 28,5 mm regn.  

Den totala regnvolymen för hela området är, enligt bilaga 2, 1023 m3. 

Erforderlig utjämningsvolym beräknas till 1519 m³ minus den volym som avrinner under regnets 

varaktighet 40 minuter, alltså 207 l/s x 40 min x 60 s /1000 = 496 m3. Utjämningsvolym är 

således 1519 m³ – 496 m³ = 1023 m3. 

Befintlig magasinsvolym förmodas vara cirka 950 m³ vilket skulle innebära att magasinsvolymen 

behöver utökas med cirka 75 m³ för att uppfylla kraven enligt denna PMs dimensionering.  
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Föroreningsbelastning 

För beräkningar har använts StormTac, en dagvatten- och recipientmodell som används för 

beräkning av föroreningstransport och dimensionering av dagvattenreningsanläggningar. 

I beräkningarna har de ytor som kommer att avledas till reningsanläggning efter nybyggnation 

tagits med. Totalt innefattar det 51 400 m² takytor och körytor.  

 

Kommentar 

Den föreslagna exploateringen innebär ingen försämring av utsläppsvärden från fastigheten. 

Förklaringen till det är att effekten av dagvattenbehandlingen förbättrats för hela fastighetens 

dagvatten i samband med exploateringen. Den befintliga uppdämningsytan, som enbart fungerat 

som utjämningsvolym till den föreslagna behandlingen, har kompletterats med en våt del vilket 

förbättrar reningseffekten. 

Den förbättrade reningseffekten, i och med planförändringens genomförande, kommer innebära 

en minskad mängd föroreningar från fastigheten. 

 

Riktvärde 

Riktvärden är satta enligt ”1M” från Riktvärdesgruppen (2009) som är defaultvärden i Stormtac. 

1M står för gräns låga halter. Se bild 3 som är en tabell ur ”Förslag till riktvärden för 

dagvattenutsläpp” Riktvärdesgruppen (2009) för förtydligande av olika gränser för halter. 
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Föroreningshalter 
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Föroreningsmängder 

 

 

Tabell 2 

Recipientperspektiv 

Ur ett recipientperspektiv för Turingeån har utredningen studerat de prioriterade ämnen som 

enligt VISS gör att Turingeån inte uppnår god kemisk status. Dessa ämnen är kvicksilver (Hg) och 

polybromerade difenyleterar (PBDE) samt Benso(a)pyrene (BaP) som dock inte är klassad i VISS.  

För att kunna göra en bedömning har gränsvärden i Havs och Vattenmyndighetens föreskrifter 

HVMFS 2019:25 använts.  
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I tabell 1. ”Gränsvärden för kemisk ytvattenstatus. För vatten (årsmedelvärden och maximal 

tillåten koncentration) avses enheten μg/l, för biota enheten μg/kg våtvikt och för sediment 

enheten μg/kg torrvikt” anges gränsvärden. 

PBDE (Bromerade difenyletrar) 0,14 µg/l Gränsvärde, maximal tillåten koncentration 

BaP (Benso(a)pyrene) 0,0017 µg/l Gränsvärde, årsmedelvärde 

Hg (Kvicksilver och kvicksilverfören.) 0,07 µg/l Gränsvärde, maximal tillåten koncentration 

Planförändringens genomförande innebär att utgående halter av PBDE och kvicksilver kommer 

att ligga under HVMFS gränsvärden. När det gäller BaP kommer utgående halt att ligga 

marginellt högre än gränsvärdet.  

Planförändringens genomförande innebär dock att utgående föroreningsmängder från 

fastigheten kommer att minska inklusive PBDE, BaP och kvicksilver vilket har en positiv  

effekt för MKN. 

Rening 

Partikulärt bundna föroreningar kommer att sedimentera i dagvattenbrunnar och i 

regleringsbrunnen där de kan omhändertas. Man kommer även få en avskiljning i 

dagvattenmagasinet. 

Olja kan avskiljas gravimetriskt i regleringsbrunnen om den utförs med dämt utlopp , samt i 

efterföljande oljeavskiljare klass 1.  

Den beskrivna anläggningen är lättskött och enkel att kontrollera med provtagning av sediment 

och vatten.  

Slutsats 

• Planförändringens genomförande kommer inte påverka grundvattnet negativt.  

• Planförändringens genomförande kommer inte innebära risk för översvämning vid egen eller 

grannfastigheters byggnader.  

• Den förbättrade reningseffekten, i och med planförändringens genomförande, kommer 

innebära en minskad mängd föroreningar från fastigheten. 

• Planförändringens genomförande innebär att utgående föroreningsmängder från fastigheten 

kommer att minska inklusive PBDE, BaP och kvicksilver vilket har en positiv effekt för MKN.  

Fortsatt arbete 

• Kontrollera den befintliga anläggningens funktion och utformning. 
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