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SAMMANFATTNING 
Geoveta AB har på uppdrag av Näckrosen Invest KB utfört en dagvattenutredning 

för fastigheten Kallhäll 9:20, Järfälla. Fastigheten om cirka 0,39 hektar nyttjas av 

Swebolt Järfälla AB. En tillbyggnad bestående av kontorslokaler ska tillkomma 

befintlig industrilokal på fastigheten. Fastigheten består till störst del av hårdgjorda 

ytor och fria ytor är begränsade. 

Baserat på underlag och samtal med beställaren har beräkningar gjorts i StormTac 

och ett dagvattensystem med underjordiskt makadammagasin har föreslagits. 

Makadammagasinet med en total volym på 110 m3 placeras i så nära i anslutning till 

allmän dagvattenledning som möjligt, och tar hand om hela fastighetens avrinning. 

Lösningen uppfyller kraven att föroreningskoncentrationerna och belastningen efter 

exploatering och med åtgärder är desamma eller mindre än koncentrationerna och 

belastningen före exploatering. Även kravet för flöden vid fastighetsgräns uppfylls. 

Föreslagen dagvattenhantering har goda möjligheter att uppnå 

miljökvalitetsnormerna i recipienten då samtliga föroreningar underskrider de ansatta 

riktvärdena och renas till god effekt. 

1 INLEDNING 
1.1 Bakgrund 

Swebolt Järfälla AB vill utöka sina kontorsytor. En planerad tillbyggnad om tre plan 

vid den befintliga byggnadens nordöstliga fasad innebär en byggnadsarea på cirka 

101 m2. En parkeringsyta ska också ändras och placeras vid fastighetsgränsen och 

ansluts med en infart via kommunal mark till Skarprättarvägen. Fastigheten Kallhäll 

9:20 har en total areal på ungefär 0,39 hektar. 

1.2 Syfte 

Syftet med dagvattenutredningen är att visa att detaljplanen klarar att uppfylla 

dagvattenkraven, d.v.s. miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten, förhindra 

översvämningar orsakade av dagvatten och riktlinjer för dagvattenhantering (ej 

skyfall). Syftet är också att i tidigt skede bedöma om detaljplaneförslaget är lämpligt 

ur dagvattensynpunkt samt att föreslå de omarbetningar av detaljplaneförslaget som 

behövs för att dagvattenkraven ska uppnås. 

För att uppnå syftet ingår att visa hur dagvattenflödet och 

föroreningsgraden/mängden förändras vid föreslagen markanvändning samt föreslå 

de lösningar, markreservationer eller planbestämmelser som behövs för att uppnå 

dagvattenkraven. 

Utredning av översvämningar p.g.a. höga vattenflöden i vattendrag och skyfall ingår 

inte. Det ingår heller inte att dimensionera ledningsnätet. 

I rapporten redovisas följande: 

• Föroreningshalter och mängder före och efter exploatering 

• Reningsbehovet och nödvändiga reningsåtgärder 

• Flöden före och efter exploatering 
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• Fördröjningsbehovet och nödvändiga fördröjningsåtgärder 

• Att detaljplanen efter åtgärder uppnår dagvattenkraven 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 
2.1 Krav 

2.1.1 Gällande miljökvalitetsnormer för Mälaren-Görväln 
Detaljplaneområdet ligger inom Mälarens avrinningsområde, inom den del av 

Mälaren som benämns Mälaren-Görväln. Mälaren-Görväln är av vattenmyndigheten 

klassad som en ytvattenförekomst med fastställda miljökvalitetsnormer. Sjöns 

ekologiska status är idag god, och den bedöms inte vara påverkad av vare sig 

övergödning eller försurning, men däremot av miljögifter. 

Mälaren-Görvälns kemiska status bedöms som Ej god. Förutom de överallt 

överskridande ämnena kvicksilver och kvicksilverföreningar samt polybromerade 

difenyletrar (PBDE), så överskrids halterna av kadmium och bly samt föreningar av 

dessa ämnen, samt av antracen och tributyltennföreningar. Även en rad olika PAH:er 

har uppmätts i höga halter, men dessa saknar fastställda gränsvärden. Tidsfrist gäller 

till år 2027 för att uppnå en God kemisk status, undantaget de överallt överskridande 

ämnena (VISS, 2021). 

Tabell 1. Miljökvalitetsnormer och statusklassning för Mälaren-Görväln. 

 Statusklassning MKN 

Ekologisk status God God ekologisk status 

Kemisk status Uppnår ej god God kemisk ytvattenstatus 

Kemisk status utan överallt 
överskridande ämnen 

Uppnår ej god  

 

Tabell 2. Undantag från MKN avseende kvalitetskrav för kemisk ytvattenstatus för Mälaren-
Görväln. 

Mindre stränga krav  Tidsfrister 

Bromerad difenyleter Uppnår ej god 
kemisk 
ytvattenstatus 

 Kadmium och 
kadmiumföreningar 

2027 

Kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

Uppnår ej god 
kemisk 
ytvattenstatus 

 Bly och blyföroreningar 2027 

   Antracen 2027 

   Tributyltennföreningar 2027 
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2.1.2 Riktlinjer för dagvattenhantering 
Detaljplaneområdet omfattas av Järfällas kommuns riktlinjer för dagvattenhantering. 

De övergripande kraven är: 

• Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som möjligt. 

• Dagvatten ska inte medföra att recipientens status försämras eller att gällande 

miljökvalitetsnormer inte uppnås. 

• Dagvatten ska omhändertas så det inte riskerar att orsaka översvämningar av 

nedströms liggande områden. 

• Dagvatten ska utgöra en positiv resurs i landskapet. 

• Dagvatten ska avledas skiljt från spillvattnet. 

Kraven specificeras även i riktlinjerna, där det till exempel framgår att dagvattnet ska 

tas om hand lokalt, i första hand genom infiltration och att avskiljning av olja och 

sediment krävs för dagvatten från alla nya kommunala vägar. 

Inom Mälarens avrinningsområde gäller nedanstående flödesbegränsningar och 

riktvärden (tabell 3-4). 

 

Tabell 3. Flödeskrav inom Mälarens avrinningsområde. 

 Maximalt tillåtet flöde vid 10-årsregn 

 I fastighetsgräns I detaljplanegräns 

Mälaren 70 l/s, ha 70 l/s, ha 

 

Tabell 4. Riktvärden inom Mälarens avrinningsområde. 

Ämne Enhet Riktvärde 

Totalfosfor μg/l 100 

Totalkväve μg/l saknas 

Suspenderad substans mg/l 40 

Olja mg/l 0,5 

Bly μg/l 3 

Kadmium μg/l 0,3 

Kvicksilver μg/l 0,04 

Koppar μg/l 9 

Zink μg/l 15 

Nickel μg/l 6 

Krom μg/l 8 
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2.1.3 Östra Mälarens vattenskyddsområde 
Detaljplaneområdet ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde som syftar till att 

bevara god kvalitet på råvattnet för ytvattentäkterna inom Östra Mälaren. För 

vattenskyddsområdet gäller särskilda föreskrifter. Exempelvis regleras utsläpp av 

dagvatten. 

Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där det finns risk för 

vattenförorening får inte ske utan föregående rening. Dräneringssystem vid till 

exempel större vägar, broar och parkeringsanläggningar ska vara försedda med 

möjlighet till fördröjning och uppsamling i samband med olyckor och utsläpp. De 

befintliga utsläpp av dagvatten som finns inom den primära och sekundära 

skyddszonen är tillåtet i nuvarande omfattning och utformning såvida den inte strider 

mot annan gällande lagstiftning. 

2.2 Åtgärder som behövs oavsett detaljplanen 

2.2.1 Extern påverkan 
I denna dagvattenutredning framkommer det att vissa områden utanför 

fastighetsgränsen för planområdet avrinner in mot fastigheten och bidrar till flödet på 

fastigheten. Dessa områden och flöden beskrivs i avsnitt 3.2 och 3.3. Beställaren 

kravställs dock inte av denna utredning att själva åtgärda dessa problem. 

3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 
3.1 Detaljplaneområdets geografiska läge 

Fastigheten har sitt läge i ett mindre industriområde i Kallhäll. Från fastigheten är det 

ett par hundra meter till E18 och trafikplats Stäket, och drygt en kilometer till 

Mälarens strandlinje. Nedan presenteras kartor över detaljplaneområdets geografiska 

läge. Figur 1 visar på en mer översiktlig skala fastighetens läge i relation till 

delavrinningsområdet och recipienten Mälaren-Görväln. Figur 2 längre ner visar en 

karta över fastighetens läge i Kallhäll på lägre skala. 
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Figur 1. Fastighetens geografiska läge är markerat med röd punkt, Mälarens avrinningsområde 
i ljusblå linje och recipienten Mälaren-Görväln i mörkblå linje. Baskarta: OpenStreetMap. 
SWEREF99 18 00. 

 

Figur 2. Fastigheten Kallhäll 9:20 är markerad med tjock röd linje i höger i bilden. Baskarta: 
SCALGO Live med byggnader, fastigheter samt höjdkurvor från Lantmäteriet. SWEREF99 
TM. 

3.2 Detaljsplaneområdet idag och nuvarande markanvändning 

I befintlig situation består Kallhäll 9:20 mestadels av hårdgjorda ytor. En gräsyta 

sträcker sig längs med fastighetens nordvästliga gräns där det också står ett masttorn. 
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En grusyta som används som parkering finns vid den nordostliga fasaden där den nya 

tillbyggnaden planeras. Resten av fastigheten utgörs av asfalt och takyta.  

Infartsvägen från Skarprättarvägen används gemensamt av Kallhäll 9:20 och Kallhäll 

9:21 och det finns i nuläget ingen fysisk barriär mellan den gemensamma vägen och 

asfaltsytan på Kallhäll 9:20, vägen utgör alltså en extern påverkan på 

dagvattensituationen på fastigheten. Se figur 3 nedan för en karta över befintlig 

markanvändning. 

 

Figur 3. Befintlig markanvändning på Kallhäll 9:20. Baskarta: OpenStreetMap. SWEREF99 18 
00. 

3.3 Befintlig avvattning 

Det finns flera externa ytor som påverkar dagvattensituationen på Kallhäll 9:20. Dels 

den gemensamma vägen och infarten med en asfaltsyta på 619 m2, men också ett par 

externa ytor som betecknas ”NNV” och ”S”. Dessa ytor och flödesriktningar 

noterades vid platsbesök 2020-11-30 och har sedan styrkts av och tagits fram med 

hjälp av ackumulerande flödesanalys i SCALGO Live (se figur 4-6 samt figur 7). 

Området ”NNV” omfattar både gräs och asfaltsyta (gång- och cykelväg) om totalt 

267 m2, medan området ”S” utgörs av asfaltsytor om totalt 1314 m2. Till detta 

noterades också att viss avrinning sker i västlig riktning från Kallhäll 9:20 mot 

grannfastigheten i väster, från ett område betecknat ”V” om cirka 67 m2 asfalt och 

153 m2 gräs.  

I figur 4-6 nedan redovisas ackumulerande flöden i SCALGO Live. Det är dessa 

delavrinningsområden ur vilka de externa påverkansområdena har approximerats och 

tagits fram ur. 
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Figur 4. Karta från SCALGO Live som visar ett delavrinningsområde som har extern påverkan 
på Kallhäll 9:20. Detta område betecknas "NNV". Notera att befintlig tillbyggnad vid den 
sydostliga fasaden ej är synlig. Baskarta: Lantmäteriet. SWEREF99 TM. 

 

Figur 5. Karta från SCALGO Live som visar ett ytterligare delavrinningsområde som har 
extern påverkan på Kallhäll 9:20. Detta område betecknas "S". Notera att takytor inte ingår i 
eventuella beräkningar. Notera även att befintlig tillbyggnad vid den sydostliga fasaden ej är 
synlig i figuren. Baskarta: Lantmäteriet. SWEREF99 TM. 
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Figur 6. Karta från SCALGO Live som visar ett delavrinningsområde som avrinner västerut 
från Kallhäll 9:20. Detta område betecknas "V". Notera att takytor inte ingår i eventuella 
beräkningar. Notera även att befintlig tillbyggnad vid den sydostliga fasaden ej är synlig i figur. 
Baskarta: Lantmäteriet. SWEREF99 TM. 

Figur 7 nedan visar i överblick hur dessa externa områden påverkar fastigheten.  

 

Figur 7. En schematisk översikt över hur regn avrinner från områden utanför fastigheten och in 
på Kallhäll 9:20. Baskarta: OpenStreetMap. SWEREF99 18 00. 



 
 
 
 
 
Uppdragsledare: Marcus Länje / 070-315 61 97  Uppdragsnamn: Kallhäll 9:20 Järfälla 
Datum: 2021-01-15 (rev 1, 2021-03-08)  Geovetas uppdragsnummer: 230 777  

 

 

 

Sida 9 (24) 

Befintligt dagvattensystem består i huvudsak av takavattning som leder vatten från 

taken till dagvattenledningar under asfaltsytorna och den gemensamma vägen. 

Takrännan vid byggnadens nordvästliga sida leds under byggnaden (se bilaga 2). 

Dessa ansluter till varandra innan de slutligen ansluts till allmän dagvattenledning 

vid Skarprättarvägen (figur 8). Det finns också minst en dagvattenbrunn på 

fastigheten. Den befintliga gräsytan bidrar troligen med viss fördröjning och rening, 

men dess infiltrationsförmåga beror på markens egenskaper (till exempel det lösa 

jordlagrets tjocklek och sammansättning) samt grundvattenförhållanden, och detta är 

faktorer som saknar underlag i denna utredning. 

 

Figur 8. Befintligt dagvattensystem (georefererat), fastighetsgräns, och byggnader enligt 
tillgängligt underlag. Dagvattenledningen från fastigheten ansluter sig till en förbindelsepunkt 
vid Skarprättarvägen. Baskarta: OpenStreetMap. SWEREF99 18 00. 

3.4 Markförhållanden 

Fastighetens läge i terrängen ligger relativt högt på några meter över +40 meter och 

det mesta av ytflödet är riktat mot Skarprättarvägen i nordöst. Enligt 

nybyggnadsritning daterad 1988-06-03 sluttar Kallhäll 9:20 från +47 till cirka +44 

meter i sydvästlig till nordostlig riktning.  

I och med fastighetens höjdläge relativt till omgivningen kan man vänta sig ytnära 

berg och litet jorddjup vilket också indikeras av SGU:s jordarts- och jorddjupskartor. 

Ytlagret på Kallhäll 9:20 består enligt SGU:s kartor mest av tunt eller löst 

sammanhängande morän ovanpå urberggrund (figur 9). Det lösa jordlagret vid 

fastigheten är 0 meter, eller i bästa fall 1-3 meter. 
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Figur 9. Jordartskarta från SGU som visar geologiska förhållanden vid planområdet där ljusblå 
linje indikerar fastighetsgränsen för Kallhäll 9:20. Berggrund i röd färg. Blå prickar på rött 
indikerar tunt osammanhängande moräntäcke. Prickig ljusblå färg indikerar sandig morän, gul 
färg glacial lera och streckat område är fyllning. SWEREF99 18 00. 

Baserat på tillgängligt underlag från SGU för markförhållanden bedöms 

infiltrationen på Kallhäll 9:20 vara begränsad. 

3.5 Översvämning vid skyfall och höga flöden 

Enligt analys av flöden och ackumulation i SCALGO Live föreligger det ingen risk 

för översvämning på Kallhäll 9:20 vid ett 100-års regn med klimatfaktor 1,25. (Figur 

10). 
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Figur 10. Översvämningskarta från SCALGO Live baserat på ett 100-års regn med varaktighet 
10 minuter och klimatfaktor 1,25. Fastighetsgräns i röd linje. SWEREF99 TM. 

4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 
4.1 Detaljplaneområdets planerade utformning 

Baserat på CAD-underlag och dialog med beställaren har följande planerad 

markanvändning tagits fram (figur 11): En takyta om cirka 101 m2 tillkommer vid 

den nordöstra fasaden i och med den nya tillbyggnaden. Samtidigt ökar gräsytan 

något och en ny parkering byggs med en planerad infart via kommunens mark.  
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Figur 11.  Planerad tillbyggnad och markanvändning enligt underlag samt från dialog med 
beställare. Baskarta: OpenStreetMap. SWEREF99 18 00. 

5 BERÄKNINGAR 
5.1 Metoder 

5.1.1 Flödesberäkning 
Dagvattenflöden för delområden med olika markanvändning har beräknats med 

StormTac Web (version 20.2.2) för återkomsttid 10 år. Klimatfaktor 1,25 har använts 

för framtida situation och för befintlig situation har faktor 1,0 använts. Vid beräkning 

av dimensionerande flöden har den dimensionerande avrinningskoefficienten använts 

i enlighet med standardvärdena i StormTac Web. Den kan skilja sig något jämfört 

med volymavrinningskoefficienterna som redovisas i tabell 5.  

För beräkning av dimensionerande flöde väljs rinnsträckan 60 meter och 

rinnhastigheten 0,1 m/s både i beräkningar för befintlig och planerad 

markanvändning. Varaktigheten för flödesberäkningarna är 10 minuter. 

5.1.2 Beräkning av dimensionerande utjämningsvolym 
Beräkningarna av dimensionerande utjämningsvolym har gjorts med StormTac Web. 

 

5.1.3 Föroreningsberäkningar 
Beräkningar av föroreningsbelastning i dagvattnet har utförts med modellverktyget 

StormTac Web. Verktygets standardvärden på volymavrinningskoefficienter har 

använts. 
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5.2 Markanvändning och avrinningskoefficienter 

I tabell 5 nedan summeras markanvändningstyper för befintlig och planerad situation 

på Kallhäll 9:20. 

Tabell 5. Markanvändning, areor och avrinningskoefficienter i detaljplaneområdet. 

Markanvändning Fastighetsmark/ 
platsmark 

Avrinnings-
koefficient1 

φ 

Area (ha) Reducerad area (ha) 

Befintlig Planerad Befintlig Planerad 

Asfaltyta Fastighetsmark 0,8 0,1176 0,1091 0,0941 0,0873 

Grusyta Fastighetsmark 0,4 0,0228 0,0191 0,0091 0,0076 

Takyta Fastighetsmark 0,9 0,1962 0,2063 0,1766 0,1857 

Gräsyta Fastighetsmark 0,1 0,0522 0,0543 0,0052 0,0054 

Summa   0,3888 0,3888 0,2850 0,2860 
1 Volymavrinningskoefficient 

6 RESULTAT DAGVATTENFLÖDEN OCH 
FÖRORENINGAR 

6.1 Flöden och fördröjningsvolymer 

I Tabell 6 redovisas de dimensionerande flödena före och efter exploatering, vilket 

flödeskrav som gäller för den aktuella ytan enligt riktlinjerna och vilken erforderlig 

fördröjningsvolym som krävs för att nå kraven. 

 

Tabell 6. Beräknade flöden före och efter exploatering samt beräknad erforderlig 
fördröjningsvolym utifrån tillåten avtappning. 

Avrinningsområde Befintlig 
markanvändning 
Flöde, Qdim (l/s) 

Planerad 
markanvändning 
Flöde, Qdim (l/s) 

Flödeskrav 
(l/s) 

Erforderlig 
fördröjningsvolym 
(m3) 

Kallhäll 9:20 65 81* 27,2 36 

* Klimatfaktor 1,25 

 

6.2 Resultat från föroreningsberäkningar 

Resultaten som presenteras i tabell 7 baseras på beräkningar som StormTac gör för 

ett underjordiskt makadammagasin som reningsanläggning. Dimensioner och 

specifika parametrar avseende det underjordiska makadammagasinet presenteras i 

kapitel 7. 
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Tabell 7. Föroreningshalter i dagvatten i utredningsområdet före och efter exploatering samt 
efter exploatering med rening. 

Ämne Enhet Riktvärde1 Före 
exploatering 

Efter 
exploatering 

Efter 
exploatering 

Reningseffekt 
(%) 

    Före rening2 Efter rening2  

Beaktning: Endast fastigheten Kallhäll 9:20 

Totalfosfor μg/l 100 130 130 89 32 

Totalkväve μg/l saknas 1400 1400 740 45 

Suspenderad 
substans 

mg/l 40 17 18 7,3 59 

Olja mg/l 0,5 0,24 0,22 0,056 75 

Bly μg/l 3 2,6 2,6 0,68 73 

Kadmium μg/l 0,3 0,54 0,55 0,21 63 

Kvicksilver μg/l 0,04 0,018 0,016 0,0086 48 

Koppar μg/l 9 12 11 4,7 58 

Zink μg/l 15 24 24 8,3 66 

Nickel μg/l 6 3,8 3,9 1,8 54 

Krom μg/l 8 4,5 4,4 1,8 58 

Bensapyren μg/l 0,05 0,014 0,013 0,005 63 
1 Riktvärden i Järfälla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering. 
2 Halter som överskrider gällande riktvärden eller icke försämringskravet är markerad med rött och i fet stil. 

Tabell 8. Föroreningsmängder i dagvatten i utredningsområdet före och efter exploatering samt 
efter exploatering med rening. 

Ämne Före exploatering 
(kg/år) 

Efter 
exploatering 

Före rening1 

(kg/år) 

Efter 
exploatering 

Efter rening1 

(kg/år) 

Föroreningsreduktion 
(kg/år) 

Totalfosfor 0,26 0,26 0,18 0,08 

Totalkväve 2,8 2,7 1,5 1,2 

Suspenderad 
substans 

35 36 15 21 

Olja 0,48 0,45 0,11 0,34 

Bly 0,0052 0,0052 0,0014 0,0038 

Kadmium 0,0011 0,0011 0,00042 0,00070 

Kvicksilver 0,000035 0,000033 0,000017 0,000016 

Koppar 0,023 0,023 0,0096 0,013 

Zink 0,048 0,049 0,017 0,032 

Nickel 0,0077 0,0078 0,0036 0,0042 

Krom 0,0089 0,0089 0,0037 0,0051 

Bensapyren 0,000028 0,000027 0,000010 0,0000039 
1 Mängder som innebär att icke-försämringskravet inte uppnås är markerade med rött. 
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Resultatet för föroreningsberäkningarna visar att tillräcklig god rening för att 

uppfylla Järfälla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering kan uppnås, både 

gällande riktvärden och icke-försämringskravet. Det är mycket viktigt att den 

planerade dagvattenhanteringen uppnår denna beräknade reningseffekt då riktvärden 

överskrids i den befintliga situationen (före rening). För en detaljerad rapport från 

StormTac, se bilaga 1. 

7 RESULTAT DAGVATTENHANTERING 
7.1 Planerad dagvattenhantering 

För Kallhäll 9:20 är tillgänglig yta för infiltration och synliga och ytliga 

dagvattenlösningar mycket begränsad. Markanvändningen kommer dessutom inte 

genomgå några större förändringar. För att kunna möta Järfälla kommuns krav för 

lokalt omhändertagande av dagvatten bör ett underjordiskt makadammagasin 

anläggas med tillräcklig volym för att både kunna uppnå önskad reningseffekt och 

hantera nödvändig flödesutjämning för fastigheten som helhet. Beräknad total volym 

för makadammagasinet är 110 m3. I figur 12 nedan illustreras principen för en sådan 

dagvattenhantering, och i tabell 9 samt figur 13 i avsnitt 7.3 presenteras viktiga 

parametrar för magasinet. 

 

Figur 12. Schematisk bild över föreslaget dagvattensystem där hela fastighetens avrinning leds 
till ett underjordiskt makadammagasin i ett läge så nära anslutning till den allmän 
förbindelsepunkten för dagvatten som möjligt. Baskarta: OpenStreetMap. SWEREF99 18 00. 

Det befintliga dagvattensystemet (ledningar och brunnar) kan eventuellt anpassas och 

implementeras in i den nya dagvattenhanteringen. 

1 
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7.2 Höjdsättning 

Den befintliga höjdsättningen kommer enligt underlag att bibehållas i den planerade 

situationen för fastigheten. 

7.2.1 Planerade marknivåer 
Då marknivåer ej kommer förändras i de ändringar som planeras är det viktigt att den 

föreslagna dagvattenlösningen placeras och anpassas efter det spelrum i 

marknivåskillnad som finns mellan fastigheten och dagvattenanslutningen vid 

Skarprättarvägen. 

7.3 Teknisk utformning och lösningar för dagvattenhantering 

För att kunna samla hela fastighetens dagvatten bör det underjordiska 

makadammagasinet placeras så nära förbindelsepunkten för allmänt dagvatten som 

möjligt. Eftersom makadammagasinet delvis eller helt kommer att placeras under en 

permeabel grusyta behöver magasinet täckas. För att leda vattnet till magasinet finns 

ett antal olika lösningar. Till exempel kan dagvattenrännor i lämplig belastningsklass 

(så kallade linjeavvattnare) dränera och leda vatten från fastighetens sydvästliga 

asfaltsytor medan takrännor avvattnar takytor. Makadammagasinet måste ha en 

avstängningsfunktion i händelse av olyckor med förorenande utsläpp. 

Tabell 9. Anläggningsdata för utjämningsmagasin och allmänna reningsanläggningar som 
används i beräkningarna. 

 Underjordiskt makadammagasin 

Åtgärd, nr. i karta 1 

Yta i plan 

(Beroende av 
utformning) 

72 m2 (Exempel) 

Djup Beroende av utformning 

Totalt inre djup (m) 

(Beroende av 
utformning) 

1,5 (Exempel) 

Porositet för 
makadam (%) 

35 

Dimensionerande 
regndjup (mm) 

13 

Fördröjnings-volym 
(m3) 

100 

Total volym (m3) 110 

Reningseffekt för 
fosfor  

%1 

32 

1 För vattnet som leds till anläggningen 
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Figur 13. Illustration från StormTac som visar i princip utformningen på ett underjordiskt 
makadammagasin baserat på beräkningar i StormTac. 

 

7.3.1 Åtgärder på befintligt dagvattensystem  
Inflödet av avrinnande regnvatten från angränsande mark bör förhindras (se avsnitt 

3.3). Detta kan åtgärdas till exempel med asfaltsgupp på asfaltsytor och olika typer 

av barriärer vid övriga ytor. 

7.4 Materialval 

Materialval för dagvattensystemet ska göras med hänsyn till att dagvattensystemet i 

sig självt inte ska bidra med förorenande ämnen eller öka avrinningen på fastigheten. 

Till exempel ska man undvika koppar och zink på oskyddade ytor. 

7.5 Drift- och underhållsaspekter 

Ett underjordiskt makadammagasin har inga krav löpande drift. Magasinet kommer 

dock att behöva underhållas med ett antal års mellanrum eller så ofta som krävs för 

att bibehålla tillräckligt god reningseffekt. Detta kan innebära mer eller mindre 

omfattande underhållsåtgärder beroende på hur lättåtkomligt magasinet placeras 

under marken. 

7.6 Genomförbarhet i planerat dagvattensystem 

Föreslaget dagvattensystem anses i princip vara genomförbart på Kallhäll 9:20 och 

beställaren har varit med i diskussioner om möjliga lösningar, inklusive 

möjligheterna till att anlägga ett makadammagasin. Beställaren bör ta ställning till 

genomförbarheten att anlägga de specifika volymer som har föreslagits i avsnitt 7.3.  
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7.7 Hänsyn till miljökvalitetsnormerna 

Föreslagen dagvattenhantering har goda möjligheter att uppnå 

miljökvalitetsnormerna i recipienten då samtliga föroreningar underskrider de ansatta 

riktvärdena och renas till god effekt (se tabell 9, samt bilaga 1). 

8 DETALJPLANENS LÄMPLIGHET 
Detaljplanen innebär en relativt liten förändring för fastigheten och än mindre relativt 

till omgivningen. Permeabla ytor (gräs och grus) kommer att öka, samtidigt som 

dagvattenhanteringen på fastigheten får möjligheten att uppdateras till ett hållbart 

system med tillräckligt god rening för att klara av de krav som ställs. 

8.1 Säkerställande av lämplighet 

Det är viktigt att föreslagna lösningar, planbestämmelser och markreservationer 

kommer till stånd vid detaljplanens genomförande. Om förutsättningarna ändras eller 

om föreslagna lösningar byts ut mot andra alternativ måste de ha en likvärdig 

funktion och detta behöver verifieras med nya beräkningar. 

Tabell 10. Förutsättningar som behöver säkerställas för att planen ska vara lämplig. 

Förutsättning Gäller för Behov Säkerställs genom 

Markanvändning Kallhäll 9:20 Markanvändning och 
genomsläppliga ytor enligt 
tabell 5 

Dagvattenutredning 

Fördröjningsvolym Kallhäll 9:20 En erforderlig 
fördröjningsvolym om 
minst 36 m3 på 
fastigheten* 

Dagvattenutredning 

Fördröjningskrav Kallhäll 9:20 Maximal avtappning vid 
fastighetsgräns är 70 l/s, 
ha vid 10-års regn 

Dagvattenutredning 

Rening Kallhäll 9:20 Reningseffekter enligt 
tabell 7 

Dagvattenutredning 

Materialval Dagvattensystemet Enligt avsnitt 7.4 Dagvattenutredning 

Höjdsättning Kallhäll 9:20 Nuvarande höjdsättning 
bibehålls, samtlig 
avrinning måste ledas mot 
planerad dagvattenlösning 

Dagvattenutredning 

Åtgärd Kallhäll 9:20 Makadammagasin med 
avstängningsfunktion och 
dimensionerat enligt tabell 
9 och figur 13 

Dagvattenutredning 

Åtgärd Kallhäll 9:20 och 
närliggande 
fastigheter/mark 

Extern påverkan sluts av 
vid fastighetsgränsen 
genom mindre 
höjdjusteringar 

Dagvattenutredning 
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9 SLUTSATS 
Med ett makadammagasin med avstängningsfunktion som samlar upp hela 

fastighetens dagvatten, på totalt 110 m3 i nära anslutning till förbindelsepunkten för 

allmänt dagvatten uppfyller detaljplanen kraven under 2.1: att detaljplaneförslaget 

inte försämrar möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten och att 

Järfällas kommuns riktlinjer för dagvattenhantering, med bl.a. krav på rening, 

riktvärden och flöde, uppfylls.  

Föroreningskoncentrationerna och belastningen efter exploatering och med åtgärder 

är desamma eller mindre än koncentrationerna och belastningen före exploatering. 

Flödeskravet vid fastighetsgräns och detaljplanegräns uppfylls. 
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11 BILAGOR 
Bilaga 1  Rapport över planerad situation från StormTac v20.2.2. 
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Bilaga 2.  Underlag, befintligt dagvattensystem. 
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