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Bakgrund 
Planområdet består av fastighet Kallhäll 9:20 som är en industrifastighet i nordöstra Kallhäll, i Järfälla 
kommun. Byggnaden används av företaget SWEBOLT AB som är en grossist inom 
fästelementbranchen som tillhandahåller skruvar, bultar, muttrar, etc. Byggnaden inrymmer både 
kontor och lager.  Industriområdet ligger i ett utrymme som avgränsas av motorvägen E18 i öst och 
Enköpingsvägen i väst samt Rotebroleden i norr. Från planområdet är det drygt 0,5 km till Trafikplats 
Stäket och drygt 1,5 km till centrala Kallhäll. Totalt uppgår planområdets areal till ca 3900 kvm. 

Marken inom planområdet består till stor del av hårdgjorda ytor i form av en byggnad samt stora 
asfalterade ytor som används som parkeringsplats, väg och uppställningsplats för gods. Inom 
planområdet finns vegetation i norra delen av planområdet i ytan mellan byggnaden och gång- och 
cykelvägen samt ytan mellan husgaveln och Skarprättarvägen. Vegetationen består av gräs och 
buskar. 

 

Bilden visar fastigheten Kallhäll 9:20. Det blåmarkerade området illustrerar utbyggnaden som fastighetsägaren vill göra, det 
gulmarkerade området illustrerar ny parkering och det rödmarkerade området illustrerar kommunal mark som måste 

iordningställas för att ordna en in-och utfart till parkeringen. 

 

Planområdet ligger inom Mälarens avrinningsområde, som är ett vattenskyddsområde. Området 
ligger inom den sekundära skyddszonen för vattenskyddsområdet inom östra Mälaren. Länsstyrelsen 
i Stockholms län beslutade 2008 att förklara östra Mälaren som vattenskyddsområde för att ge 
vattenområdet kring Görvälnverket, Lovö vattenverk, Skytteholms vattenverk och Norsborgs 
vattenverk ett förstärkt skydd. Länsstyrelsen har skrivit skyddsföreskrifter som bland annat 
inbegriper planområdet.  

  



 
 

Mälaren-Görväln har enligt VISS (Vatteninformationssystem för Sverige) idag god ekologisk status 
men uppnår inte god kemisk status. Förutom förhöjda halter av de överallt överskri-dande ämnena 
kvicksilver, kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter, före-kommer även förhöjda halter av 
kadmium, kadmiumföreningar, bly, antracen samt tributyltenn föreningar. För de sistnämnda 
ämnena är tidsfristen fastställd till år 2027 för att uppnå god kemisk status (VISS, 2019). 

 Det finns ingen risk för översvämning inom planområdet. Vid klimatanpassat 100årsregn kan delar 
av Skarprättarvägen drabbas av översvämning, dock är översvämningsdjupet inte särskilt stort, 
mestadels är djupet ca 0.1 - 0.3 m. 

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att pröva om det är lämpligt att möjliggöra för en tillbyggnad och utöka antalet 
parkeringsplatser på en industritomt i norra Kallhäll. Den planerade tillbyggnaden innebär att den 
befintliga byggnaden förlängs mot Skarprättarvägen samt att kontorsdelen utökas och ger plats åt 
flerarbetsplatser. Den nya byggnadsvolymen rymmer totalt två våningsplan, precis som den befintliga 
byggnaden. 

 

  



 
 

Beräkningar 
Planen innebär att en utbyggnad med byggnadsarean 102 kvm samt en parkeringsplats om ca 55 kvm 
anläggs på mark som idag är gräsbeklädd. Totalt blir 157 kvm gräsmatta hårdgörs. Beräkningen 
inkluderar även gräsytan utanför planområdet (ca 65 kvm) som behöver hårdgöras för att möjliggöra 
angöring till parkeringsplats.  

  Kvartersmark/allmän 
platsmark 

Volymavrinnings-
koefficient1 

Area befintlig 
markanvändning 

Area planerad 
markanvändning 

Markanvändning ϕ (ha) (ha) 
Gräsyta Kvartersmark 0,1 0,88 0,0658 

Tak Kvartersmark 0,9 0,1966 0,2068 

Asfalt Kvartersmark 0,85 0,1119 0,1174 
Summa kvartersmark   0,3965 0,3965 

 

 
 

 
𝑄𝑄𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = dimensionerande flödet (l/s) 
A = avrinningsområdets area (ha) 
𝜑𝜑 = avrinningskoefficient 
𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟) = dimensionerande 
regnintensiteten (l/s, ha) 
𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = regnets varaktighet (min) 
f = klimatfaktor 

 
Flöde 

𝑸𝑸𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅= 𝐴𝐴 ∙ 𝝋𝝋 ∙ 𝑖𝑖(𝒕𝒕𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓) ∙ f 
 
 

Viktad avrinningskoefficient 

𝝋𝝋𝒗𝒗𝒅𝒅𝒗𝒗𝒕𝒕𝒗𝒗𝒅𝒅 =
𝑨𝑨𝒓𝒓𝒓𝒓ä𝒔𝒔 ∗ 𝝋𝝋𝒓𝒓𝒓𝒓𝒔𝒔 + 𝑨𝑨𝒕𝒕𝒗𝒗𝒗𝒗 ∗ 𝝋𝝋𝒕𝒕𝒗𝒗𝒗𝒗 + 𝑨𝑨𝒗𝒗𝒔𝒔𝒂𝒂𝒗𝒗𝒂𝒂𝒕𝒕 ∗ 𝝋𝝋𝒗𝒗𝒔𝒔𝒂𝒂𝒗𝒗𝒂𝒂𝒕𝒕

𝑨𝑨𝒓𝒓𝒓𝒓ä𝒔𝒔 + 𝑨𝑨𝒕𝒕𝒗𝒗𝒗𝒗 + 𝑨𝑨𝒗𝒗𝒔𝒔𝒂𝒂𝒗𝒗𝒂𝒂𝒕𝒕
 

 
 

Reducerad area 
𝑨𝑨𝒓𝒓𝒓𝒓𝒅𝒅 = 𝑨𝑨𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 ∗ 𝝋𝝋𝒗𝒗𝒅𝒅𝒗𝒗𝒕𝒕𝒗𝒗𝒅𝒅 

 

 

I tabellen nedan redovisas resultatet av uträkningarna som gjorts med hjälp av föregående formler. 
Förutsättningar för beräkning av dimensionerande flöde är ett 10 års-regn med 10 minuters 
varaktighet. För situationen före planerad exploatering har ingen klimatfaktor antagits och för 
situationen efter klimatfaktor 1,25 antagen. Det motsvarar en regnintensitet på 228 l/s, ha respektive 
285 l/s, ha. 

 

 𝑄𝑄𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 Viktad avrinningskoefficient Reducerad area 
Före 63 0,72 0,28 
Efter 106 0,75 0,30 

 

Järfällas riktlinjer för dagvattenhantering anger att flödesbegränsningen i planområdesgräns inom 
Mälarens avrinningsområde är 70 l/s, ha. Eftersom det beräknade flödet i planområdesgräns är 103 
l/s, ha, behövs någon form av fördröjning. Den erforderliga magasineringsvolymen för planområdet 
är 8 kubikmeter. För att räkna ut volymen användes ett exceldokument (Bilaga 1) utarbetat av Gilbert 
Svensson, Sp Urban Water Management som kan laddas ner utan kostnad från Svenskt Vattens 
hemsida.  



 
 

Resultat 

Infiltration ska eftersträvas för att kompensera för den ökade föroreningshalten som planförslaget 
innebär. Totalt behöver 9 kubikmeter dagvatten fördröjas med någon form av lösning som erbjuder 
rening. De föreslagna anläggningarnas totalyta ska spridas ut och storleksanpassas utefter den andel 
av avrinningen som rinner till varje anläggning. Förutom de lösningar som beräkningarna grundar sig 
på så kan dagvattenhanteringen förbättras genom att anlägga infart och parkering på grus eller 
annan genomsläpplig yta istället för på asfalt. 

Översilningsyta 
Att låta vattnet infiltrera på fastighetens genomsläppliga ytor är det bästa och enklaste sättet att 
fördröja dagvattnet inom fastigheten. Infiltration genom en gräsmatta innebär att dagvattnet renas 
då gräsmattan fungerar som ett filter. Inom fastigheten Kallhäll 9:20 är de genomsläppliga ytorna för 
små för att omhänderta 9 kubikmeter, därmed är denna typ av infiltration inte lämplig som enskild 
dagvattenlösning. 

Exempel på lösningar för att åstadkomma översilning av dagvatten (NODRA 2018). 

 
 

  



 
 

Stenkista 
En stenkista är ett fördröjningsmagasin med en tredjedel porer som kan innehålla vatten. Den är 
öppen nertill så att vattnet kan infiltreras ner i marken. Stenkistan behöver vara tre gånger så stor 
som den vattenvolym som ska fördröjas. 

 
Exempel på principutformning av stenkista (NODRA 2018). 

Referenser 

NODRA 2018. https://www.nodra.se/wp-content/uploads/2018/08/Dag-och-
dräneringsvatten_WEBB.pdf 

 

  

https://www.nodra.se/wp-content/uploads/2018/08/Dag-och-dr%C3%A4neringsvatten_WEBB.pdf
https://www.nodra.se/wp-content/uploads/2018/08/Dag-och-dr%C3%A4neringsvatten_WEBB.pdf


 
 

BILAGA 1 
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