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Sammanfattning 
För att skapa en fungerande dagvattenhantering med en minskad flödes- och 
föroreningsbelastning på recipienten, efter planerade förändringar av planområdet, föreslås 
följande åtgärder: 

o Rening och fördröjning av dagvatten sker då dagvatten leds via översilningsytor och 
växtbäddar till krossytor.  

o För att uppfylla flödesbegränsningen om 30 l/s per hektar vid plangräns krävs en total 
magasinskapacitet på 72 m3. 

o Föreslagna lösningar har utformats och dimensionerats med syfte att minska i både 
föroreningshalter och föroreningsmängder jämfört med befintlig situation. Detta medför 
att föreslagna dagvattenlösningar en total magasinskapacitet på 346 m3 (varav 338 m3 
inom kvartersmark (A1, B) och 6 m3 på allmän platsmark (A2) 

o Lägre byggnadsdelar förses med gröna tak. 
o Mark avsedd för parkering ska utföras med genomsläpplig markbeläggning, förslagsvis 

gräsarmerad betongsten. 
o Dagvatten från parkeringsytor leds till växtbäddar via översilningsytor. Oljeavskiljning 

sker i växtbäddarna. 
o Planbestämmelser enligt föreslagna åtgärder i utredningen för fördröjning på 

kvartersmark samt förbud mot miljöfarliga material har upprättats på plankartan. 
o Föreslagna dagvattenlösningar kommer kunna hantera beräknade flöden vid skyfall (100-

årsregn). 
o Området bör höjdsättas så att dagvatten avrinner på ytan från byggnader mot områden 

som kan tillåtas översvämmas (primärt föreslagna dagvattenlösningar). Vidare måste 
trafikytorna utformas för en effektiv avrinning mot angränsande dagvattenlösningar utan 
att vatten blir stående på trafikytorna och vid infarten. Vid skyfall större än 100-årsregn 
ska dagvattenlösningarna kunna brädda mot angränsande kommunal mark, bland annat 
befintligt avrinningsdike. 
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1 INLEDNING 
1.1 Bakgrund 

Geoveta har på uppdrag av Evidensia Smådjur AB utfört en dagvattenutredning för 
en detaljplan för djursjukhus inom del av Veddesta 2:1, i Järfälla kommun. Totalt 
omfattar detaljplanen ett cirka 0,9 ha stort område i Veddesta i Järfälla som idag 
består av ett blandat grönområde och skogsmark. Planförslaget möjliggör för en 
verksamhetsbyggnad för djursjukhus (med två våningar) med tillhörande angöring 
och parkeringsplatser samt rastgård för besökande sjukhusgäster (hund och katt). 

1.2 Syfte 
Syftet med dagvattenutredningen är att visa att detaljplanen klarar att uppfylla 
dagvattenkraven, d v s miljökvalitetsnormer 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 och 
föroreningsmängden 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 
• Fördröjningsbehovet och nödvändiga fördröjningsåtgärder 
• Att detaljplanen efter åtgärder uppnår dagvattenkraven 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 
2.1 Krav 
2.1.1 Gällande miljökvalitetsnormer för vatten 

Detaljplaneområdet ligger inom Bällstaåns avrinningsområde, vilket innebär att 
dagvattnet från området idag leds till Bällstaån via det kommunala dagvattennätet. 
Bällstaån startar i Jakobsberg i Järfälla kommun och rinner sedan genom Stockholms 
och Sundbybergs kommuner vidare till Bällstaviken i Solna, där ån mynnar i 
Mälaren. Ån rinner till största delen genom tätbebyggda områden och är därför 
kraftigt påverkad av mänsklig aktivitet. 
Bällstaån är av vattenmyndigheten klassad som en ytvattenförekomst, med fastställda 
Miljökvalitetsnormer (tabell 1). Åns ekologiska status är idag dålig bland annat på 



 
 
 
 
 
Uppdragsledare: Karl Johan Lenneryd / 073-345 12 65  Uppdragsnamn: dp Djursjukhuset  
Datum: 2022-04-27 (rev 3)  Geovetas uppdragsnummer: 230 793  

 

 

 

Sida 2 (24) 

grund av höga halter näringsämnen och att ån utsatts för stora morfologiska 
förändringar. På grund av att de åtgärder som krävs, för att uppnå en Måttlig 
ekologisk status, är tids- och resurskrävande har en tidsfrist givits till 2027. 

Bällstaåns kemiska status bedöms som ej god. Förutom de överallt överskridande 
ämnena kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) så överskrids även 
halterna för benso(a)pyren, benso(g,h,i)perylen samt PFOS. Tidsfrist gäller till år 
2027 för att uppnå en God kemisk status, undantaget de överallt överskridande 
ämnena (tabell 2).   
Utöver den dåliga vattenstatusen har Bällstaån stora problem med återkommande 
översvämningar. 
Tabell 1. Miljökvalitetsnormer och statusklassning för Bällstaån. 

 Statusklassning MKN 

Ekologisk status Dålig Måttlig ekologisk status 2027 

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 Bällstaån. 

Mindre stränga krav  Tidsfrister* samt senare målår** 

Bromerad difenyleter 
(PBDE) 

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus 

 Benso(a)pyrene* 2027 

Kvicksilver och 
kvicksilverföroreningar 

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus 

 Benso(g,h,i)perylen* 2027 

 PFOS** 2027 

 

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 Bällstaåns avrinningsområde gäller nedanstående flödesbegränsningar och 
riktvärden (tabell 3 respektive tabell 4). 
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Tabell 3. Flödeskrav inom Bällstaåns avrinningsområde. 

 Maximalt tillåtet flöde vid 10-årsregn 

 I fastighetsgräns I detaljplanegräns 

Bällstaån 70 l/s, ha 30 l/s, ha 

 
Tabell 4. Riktvärden inom Bällstaåns avrinningsområde. 

Ämne Enhet Riktvärde 

Totalfosfor µg/l 80 

Totalkväve  Saknas 

Suspenderad substans mg/l 40 

Olja mg/l 0,5 

Bly µg/l 3,0 

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 

Bensapyren µg/l Saknas 
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3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 
3.1 Detaljplaneområdets geografiska läge 

Planområdet ligger inom Bällstaåns avrinningsområde, precis på gränsen mellan ett 
område som avvattnas mot Bällstaån direkt och ett område som avvattnas mot 
Veddestabäcken. Planområdet avgränsas i söder av Viksjöleden och i väster av 
Kassavägen. 
Planområdet ingår i delavrinningsområdet SMHI betecknar som ”Mynnar i Mälaren-
Ulvsundasjön” (figur 1). 

 
Figur 1. Detaljplaneområdets geografiska läge är markerat med röd rektangel, 
avrinningsområdet i ljusblå linje och recipienten Mälaren-Ulvsundasjön som mörkblå yta 
sydost om avrinningsområdet. Baskarta: OpenStreetMap och dess bidragsgivare. SWEREF99 
18 00 
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3.2 Detaljplaneområdet idag och nuvarande markanvändning 
Nuvarande markanvändning inom detaljplaneområdet idag är skogsmark och blandat 
grönområde. Söder om planområdet finns Viksjöleden som uppskattats ha en årlig 
dygnsmedeltrafik (ÅDT) på 16 000 fordon/dygn. Mellan planområdets gräns och 
Viksjöleden finns det ett vägdike. I västra delen av planområdet ingår det en 
parkering och del av Kassavägen (med uppskattad ÅDT på 100 fordon/dygn). 

Området har delats in i två olika delområden och indelningen har gjorts utifrån en 
framtida situation med samma indelning. Figur 2 visar detaljplaneområdet med 
nuvarande markanvändning och indelning i delavrinningsområden A och B. I figur 2 
delas område A även in i två delområden: A1 som motsvarar kvartersmark och A2 
som motsvarar allmän platsmark inom detaljplaneområdet. 

 
Figur 2. Planområdets nuvarande markanvändning och indelning i delavrinningsområden (A1, 
A2 och B). SWEREF99 18 00 

  

A1 
B 

A2 



 
 
 
 
 
Uppdragsledare: Karl Johan Lenneryd / 073-345 12 65  Uppdragsnamn: dp Djursjukhuset  
Datum: 2022-04-27 (rev 3)  Geovetas uppdragsnummer: 230 793  

 

 

 

Sida 6 (24) 

3.3 Befintlig avvattning 
Detaljplaneområdet avvattnas i sydvästlig riktning till ett dike i söder längs med 
Viksjöleden. Diket fortsätter åt nordväst utanför den sydvästra delen av planområdet. 
Diket ansluter därefter till dagvattenledning strax utanför västra delen av 
planområdet (se figur 3). 
Detaljplaneområdet har närliggande områden, så kallade externa avrinningsområden, 
som avleder vatten in mot området. Dessa områden redovisas i figur 4. I figuren 
redovisas även ungefärlig flödesriktning samt det dimensionerande flödet för en 
framtida situation med klimatfaktor 1,25. 

 
Figur 3. Befintliga ytliga avrinningsstråk (turkosa) och flödesriktning (gröna pilar) i några av 
dessa avrinningsstråk/avrinningsområden inom och utanför detaljplaneområdet (ungefär lila 
streckad linje). Diket och flödesriktningen på diket visas med blå pilar. Svart pil markerar 
förekomsten av en vägtrumma som leder en del av flödet söder ut, dock även här med Bällstaån 
som recipient. Högsta punkten finns i nordöstra hörnet av detaljplaneområdet och lägsta 
punkten i nordvästra hörnet av området. Inom röd rektangel i figur finns det 
dagvattenledningar. Koordinatsystem SWEREF99 18 00. Ortofoto från SCALGO Live. 
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Figur 4. Externa avrinningsområden (N2, N3, N4 och N5) som avleder vatten mot 
detaljplaneområdet (ungefärligt markerad med vit linje). Det dimensionerande flödet är baserat 
på en rinntid på 10 minuter inom respektive avrinningsområde. 
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3.4 Markförhållanden 
Enligt jordartskartan från SGU (SGU, 2021) består marken inom detaljplaneområdet 
till största del av postglacial lera, förutom i områdets östra och nordöstra del där 
marken utgörs av urberg överlagrad av morän, se figur 5. Infiltrationsmöjligheten för 
området är utifrån de givna markförhållandena därför begränsade. Området lutar 
generellt åt sydväst. Högsta punkten inom detaljplaneområdet är i nordöst, +28,1 och 
dess lägsta punkt i nordvästra delen av området med +15,7. 

 
Figur 5. Jordartskarta från Sveriges geologiska undersökning för detaljplaneområdet och dess 
omnejd (SGU, 2021). 

Konsultbolaget Bjerking genomförde en geoteknisk undersökning av området under 
våren 2021, och monterade bland annat två grundvattenrör i området (figur 6). Enligt 
den marktekniska undersökningsrapporten uppmättes trycknivån i 21B01GVR och 
21B11GVR till +15,48 respektive +16,15 vilket motsvarar 0,72–0,81 meter under 
markytan (Bjerking, 2021a). 
Inom planområdet består jorden av 0,5–1,0 m fyllning på 0,5–3,5 m lera på 
friktionsjord på berg eller friktionsjord på berg. Bergets överyta har registrerats på 
nivå +5,0 - +21,6 vilket motsvarar 1,1–11,2 m under marknivå, med störst jordjup i 
västra delen (Bjerking, 2021b). 
Inga miljöföroreningar påträffades inom området (Bjerking, 2021c). 
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Figur 6. Grundvattenrörens placering och trycknivå, samt meter under markytan för 
monterade grundvattenrör inom detaljplaneområdet (Bjerking, 2021a). Ortofoto från SCALGO 
Live. 

3.5 Översvämning vid skyfall och höga flöden 
Järfällas kommuns översvämningskartering visar att det finns en översvämningsrisk 
intill detaljplaneområdets yttre gräns i söder, sydväst och väst med ett varierande 
djup av 0,1–1,0 meter, se figur 7a. Inom detaljplaneområdets västra del varierar 
djupet mellan 0,1–0,5 meter. Även en skyfallsanalys visar på att översvämningar 
uppstår inom områdets nordvästra del (figur 7b), dock med ett något mindre djup på 
upp till 0,2 meter.  

Vid extrema skyfall kan avrinningskoefficienten antas till 1,0. Enligt Svenskt Vatten 
P110 (excellbilaga 10-6a) skulle det vid ett 100-årsregn med stor avrinning 
(avrinningskoefficient = 1,0) krävas en magasinskapacitet på 275 m3 för att hantera 
ett sådant regn. Då ambitionen är att uppnå en mycket god rening finns en 
överkapacitet hos föreslagna dagvattenlösningar avseende gällande fördröjningskrav. 
Det gör att den totala magasinsvolymen hos föreslagna dagvattenåtgärder enligt 
kapitel 7 uppgår till 346 m3. Framtida skyfall (100-årsregn) kan alltså hanteras i 
föreslagna lösningar och planerad exploatering kommer inte medföra en ökad risk för 
omgivningen. De dagvattenvolymer som beräknas ansamlas inom planområdet vid 
skyfall bedöms heller inte påverka områdets tillgänglighet (för exempelvis 
räddningstjänst) då denna volym hanteras i föreslagna dagvattenlösningar. 
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Figur 7a. Översvämningsutbredning och djup utifrån Järfälla kommuns 
översvämningskartering motsvarande ett 100-års regn med en klimatfaktor 1,2. Planområdet i 
lila färg. Ortofoto från SCALGO Live (SCALGO Live, 2021). 
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Figur 7b. Skyfallsanalys utförd med hjälp av SCALGO Live (2022) för 10 cm nederbörd (vilket 
är en större ackumulerad regnvolym än vad som uppstår vid ett 10 minuter långt 100-årsregn). 
Avrinningskoefficienten angavs till 1,0. Planområdets ungefärliga utbredning markerad med 
streckad linje. Norr är uppåt i bild. 

4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 
4.1 Detaljplaneområdets planerade utformning 

Planförslaget möjliggör för en verksamhetsbyggnad för djursjukhus (med två 
våningar) med tillhörande angöring och parkeringsplatser samt rastgård för 
besökande sjukhusgäster (hund och katt). 
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Figur 8a visar detaljplaneförslaget som ligger till grund för utredningen och figur 8b 
visar ett förslag på hur byggnaden ska utformas och placeras i terrängen. 

 
Figur 8a. Det förslag på utformning av området som ligger till grund för dagvattenutredningen 
(Järfälla kommun, 2022). Röda streckade linjer anger gräns för kvartersmark. 
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Figur 8b. Förslag på gestaltning av byggnaden, daterad 2021-08-20. Figur från Evidensia 

5 BERÄKNINGAR 
5.1 Metoder 

Samtliga beräkningar har genomförts med beräkningsverktyget StormTac Web 
v21.3.3. Verktygets standardvärden på avrinningskoefficienter har använts. 
Årsnederbörden har satts till 636 millimeter, vilket är den korrigerade 
årsmedelnederbörden för SMHI:s nederbördsstation Observatorielunden i Stockholm 
beräknad utifrån en korrektionsfaktor på 1,18 för perioden 1961–1990 (SMHI). 

5.1.1 Flödesberäkning 
Dagvattenflöden för delområden med olika markanvändning har beräknats med 
StormTac Web för återkomsttid 10 år. Klimatfaktor 1,25 har använts för framtida 
situation och för nuvarande 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 6 och 7. 
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Rinnsträckor till dagvattenlösningarna ger rinntider som är mindre än 10 minuter. Av 
den anledningen har rinntiden inom varje delområde satts till 10 minuter. 
Regnintensiteten vid denna varaktighet är cirka 489 l/s ha (utan klimatfaktor) och 
med klimatfaktor (1,25) är regnintensiteten 611 l/s ha. Den dimensionerande 
varaktigheten är 10 minuter inom respektive område. 

5.1.2 Beräkning av dimensionerande utjämningsvolym 
Beräkningarna av dimensionerande utjämningsvolym har gjorts med StormTac Web 
version 21.3.1. 
Flödeskravet vid plangräns är 30 l/s ha. Det innebär att maximal tillåten avtappning 
från detaljplaneområdet är 25,2 l/s då den totala arean på planområdet är 0,84 hektar. 
Inom respektive delavrinningsområde fås därmed en maximal tillåten avtappning. 
Den dimensionerande utjämningsvolymen räknas därefter ut genom att ställa detta 
krav i flödesutjämningsberäkningen i StormTac Web och där den reducerade 
flödesfaktorn är satt till 2/3.  

5.1.3 Föroreningsberäkning 
Beräkningar av föroreningsbelastning i dagvattnet har utförts med modellverktyget 
StormTac Web version 21.3.1. Verktygets standardvärden på 
volymavrinningskoefficienter använts.  

5.2 Markanvändning och avrinningskoefficienter 
Befintlig och prognostiserad årlig dygnsmedeltrafik (ÅDT) för tre gator redovisas i 
tabell 5. Planerad ÅDT för del av Kassavägen och infarten till Djursjukhuset har 
uppskattats utifrån antalet parkeringsplatser inom detaljplaneområdet samt från 
parkering norr om detaljplaneområdet. Parkeringsytorna föreslås förses med 
gräsarmerade betongplattor (eller annat material som tillåter större infiltration inom 
dessa ytor jämfört med en asfaltsbeläggning). 
Tabell 5. Gator för biltrafik och genomsnittlig årsmedeldygnstrafik (ÅDT). 

Gata, avsnitt Befintlig ÅDT Planerad ÅDT 

Del av Kassavägen 100 200 

Infart från Kassavägen till 
Djursjukhuset 

0 100 

Viksjöleden (söder om 
detaljplaneområdet) 

16 000 16 000 

Markanvändning, areor och avrinningskoefficienter för delavrinningsområde A och 
B redovisas i tabell 6 för den befintliga situationen. 
Tabell 6. Markanvändning, areor och avrinningskoefficienter i detaljplaneområdet för befintlig 
situation 

Mark-
användning 

Avrinnings-
koefficient 

Area (ha) 
Område A1 
och A2 

Area (ha) 
Område B 

Total area 
(ha) 

Total reducerad area 
(hared) 

Väg 0,8 0,015 0 0,015 0,012 

Skogsmark 0,1 0,23 0,6 0,83 0,083 

Summa  0,24 0,6 0,84 0,095 
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Markanvändning, areor och avrinningskoefficienter för den planerade situationen 
inom delavrinningsområde A och B redovisas i tabell 7. 
Tabell 7. Markanvändning, areor och avrinningskoefficienter i detaljplaneområdet för planerad 
situation (från StormTac) 

Mark-
användning 

Avrinnings-
koefficient 

Area (ha) 
Område A1 
och A2 

Area (ha) 
Område B 

Total area 
(ha) 

Total reducerad area 
(hared) 

Väg 0,8 0,087 0,099 0,19 0,15 

Parkering 

(gräsarmerad) 

0,4 

0,084 0,056 0,14 0,06 

Gräsyta 0,1 0,07 0,21 0,28 0,03 

Tak 0,9 0 0,14 0,14 0,13 

Grönt tak 0,6 0 0,09 0,09 0,03 

Summa  0,24 0,60 0,84 0,41 

 

6 RESULTAT DAGVATTENFLÖDEN OCH 
FÖRORENINGAR 

6.1 Flöden och fördröjningsvolymer 
I tabell 8 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. Den totala nödvändiga 
fördröjningsvolymen för detaljplaneområdet är 72 m3. 
Tabell 8. Beräknade flöden före och efter exploatering samt beräknad erforderlig 
fördröjningsvolym utifrån tillåten avtappning från detaljplanegräns (30 l/s ha). 

Avrinningsområde Befintlig 
markanvändning 
Flöde, Qdim (l/s) 

Planerad 
markanvändning 
Flöde, Qdim (l/s)* 

Flödeskrav 

(l/s) 

Erforderlig 
fördröjningsvolym 
(m3) 

Område A1,2 10 31 7 18 

Område B 17 87 18 54 

* Klimatfaktor 1,25 
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6.2 Resultat från föroreningsberäkningar 
Beräkningar av föroreningsbelastning från detaljplaneområdet har genomförts för de 
olika markanvändningarna före och efter exploatering i modelleringsverktyget 
StormTac Web. I tabell 9 och tabell 10 redovisas framräknade halter samt mängder 
före och efter exploatering för 12 olika typer av föroreningar för hela området.  
Tabell 9. Föroreningshalter i dagvatten för hela detaljplaneområdet (A-B) före och efter 
exploatering samt efter exploatering med rening. Halter som beräknas överskrida Järfälla 
kommuns riktvärde rödmarkeras. Halter som är gulmarkerade överskrider halter för befintlig 
situation. Halter som ej överskrider riktvärde och befintlig situation grönmarkeras.  

Ämne Enhet Riktvärde1 Före 
exploatering 

Efter 
exploatering 

Före 
rening2 

Efter 
exploatering  

Efter 
rening2 

Reningseffekt3 

(%) 

Totalfosfor µg/l 80 21 130 8,5 92-95 

Totalkväve µg/l Saknas 410 1 600 180 85-91 

Suspenderad 
substans 

mg/l 40 21 49 2,5 95 

Olja mg/l 0,5 0,14 0,44 0,022 95 

Bly µg/l 3,0 3,5 6,8 0,34 95 

Kadmium µg/l 0,3 0,13 0,43 0,022 95 

Kvicksilver µg/l 0,04 0,011 0,038 0,0044 84-88 

Koppar µg/l 9 5,6 15 0,75 95 

Zink µg/l 15 13 39 2,0 95 

Nickel µg/l 6 3,8 6,0 0,30 95 

Krom µg/l 8 2,9 8,1 0,54 92-95 

Bensapyren µg/l Saknas 0,0084 0,030 0,0015 95 
1 Riktvärden i Järfälla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering.  
2 Halter som överskrider gällande riktvärden är markerade med rött. Halter som överskrider befintlig situations 
nivåer men som är lägre en riktvärdet (om sådant finns) är markerade med gult. Grön markering innebär att 
halten överskrider ej befintlig situation och riktvärde. 
3 Reningseffekten varierar mellan områdets olika delområden 

Tabell 9 visar att med rening så kan koncentrationen hållas under kommunens 
riktvärde och även minskas jämfört med nuvarande situation. Tabell 10 visar att även 
mängderna kan minskas jämfört med den befintliga situationen, det kräver dock 
omfattande dagvattenåtgärder (se kapitel 7). 
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Tabell 10. Föroreningsmängder i dagvatten för hela detaljplaneområdet (A-B) före och efter 
exploatering samt efter exploatering med rening. Mängder som beräknas öka jämfört med 
nuvarande situation är rödmarkerade. 

Ämne Enhet Före 
exploatering 

Efter 
exploatering 

Före 
rening1 

Efter 
exploatering  

Efter rening 

Förorenings-
reduktion 

 

Totalfosfor kg/år 0,033 0,46 0,026 0,38 

Totalkväve kg/år 0,65 5,7 0,56 4,3 

Suspenderad 
substans 

kg/år 33 200 7,5 140 

Olja kg/år 0,22 1,6 0,067 1,3 

Bly kg/år 0,0054 0,031 0,0010 0,02 

Kadmium kg/år 0,00020 0,0015 0,000065 0,0012 

Kvicksilver kg/år 0,000017 0,00014 0,000013 0,00010 

Koppar kg/år 0,0089 0,059 0,0023 0,043 

Zink kg/år 0,021 0,17 0,0059 0,11 

Nickel kg/år 0,0059 0,024 0,00092 0,017 

Krom kg/år 0,0045 0,003 0,0016 0,023 

Bensapyren kg/år 0,000013 0,00011 0,0000045 0,0000086 

7 RESULTAT DAGVATTENHANTERING 
7.1 Planerad dagvattenhantering 

Dagvatten från både takytor och markytor avleds ytligt på marken till 
översilningsytor som i sin tur avrinner mot växtbäddar. Dagvatten som sedan 
passerat växtbäddarna samlas upp i dräneringsrör som mynnar i krossytor. 
Utformning av dagvattenlösningarna kommer anpassas efter platsspecifika 
förhållanden så som grundvattennivåer, anslutningspunkter samt framtida 
marknivåer. Om exempelvis framtida marknivåer tillåter att växtbäddarnas 
utloppsledning mynnar ovanför krossytan kan denna utformas som ett krossdike 
(figur 9a). Om förhållandena på plats inte medger en sådan utformning leds 
dagvattnet in i krossytan med hjälp av en spridningsledning. Val av utformning 
fastslås vid framtida detaljprojektering.  

Efter rening och fördröjning föreslås att dagvatten från delområde A avleds till 
kommunal ledning nordväst om planområdet medan dagvatten från delområde B 
avleds söder ut i enlighet med befintligt avrinningsdike. 
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Figur 9a. Principskiss över dagvattenhanteringen där markhöjder och utlopp medger att 
krossytan utformas som ett krossdike. Observera att skissen ej är skalenlig. 

7.2 Höjdsättning 
Området bör höjdsättas så att dagvatten avrinner på ytan från byggnader mot 
områden som kan tillåtas översvämmas (primärt föreslagna dagvattenlösningar). 
Vidare måste trafikytorna utformas för en effektiv avrinning mot angränsande 
dagvattenlösningar utan att vatten blir stående på trafikytorna och vid infarten. Vid 
skyfall större än 100-årsregn ska dagvattenlösningarna kunna brädda mot 
angränsande kommunal mark, bland annat befintligt avrinningsdike. 

Närmast byggnad bör markens lutning vara 1:20 från huslivet för att därefter få en 
flackare lutning (Svenskt vatten, P110). 

7.2.1 Planerade marknivåer 
Höjdsättningen måste leda till att dagvattnet leds till föreslagna dagvattenlösningar. 
Vid tiden för rapporten har höjdsättning utgått från befintlig marknivå inom området 
då Geoveta inte har fått underlag för planerade marknivåer. 

7.3 Teknisk utformning och lösningar för dagvattenhantering 
Rening och fördröjning av dagvatten sker då dagvatten leds via översilningsytor och 
växtbäddar till krossdiken/krossytor. Figur 9b redovisar den framtida situationen med 
föreslagna dagvattenlösningar och dagvattenledningar. Fördelning, utformning och 
placering av dagvattenlösningarna ska endast ses som exempel och måste utredas 
mer i detalj vid framtida projektering men det är viktigt att 
översilningsytorna/växtbäddarna fördelas över hela området för att tillse att allt 
dagvatten kan renas. 
Beräkningarna är utförda under antagandet att parkeringsytor förses med 
gräsarmerad betongsten. 
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Figur 9b. Framtida situation med föreslagen markanvändning och dagvattenanläggningar. 
Ljusblå pilar visar föreslagen flödesriktning på dagvattnet för att detta dagvatten ska nå 
föreslagna dagvattenanläggningar. Gröna ytor anger vart översilningsytor och växtbäddar 
placeras omväxlande i serie. Svarta ytor anger lämpliga placeringar för krossdiken/ytor. 
Dimensionerna på dagvattenlösningarna är skalenliga enligt tabell 11. Bakgrundskarta från 
Järfälla kommun. SWEREF99 18 00. 
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Dagvattenlösningarnas anläggningsytor och utjämningsvolymer redovisas i tabell 11.  
Tabell 11. Dagvattenlösningarnas anläggningsytor och utjämningsvolymer för 
delavrinningsområde A och B. ÖY= översilningsyta, VB=växtbädd och KY=krossyta 

Delavrinnings-
område 

Anläggningsyta (m2) Tillgänglig 
utjämningsvolym (m3) Dimensionerande erforderlig 

utjämningsvolym* (m3) 
ÖY VB KY VB KY tot 

A1 230 230 20 120 8 
134 28 

A2 - - 16 - 6 

B 220 220 160 150 62 212 74 

*vid fördröjning med hjälp av växtbäddar krävs något större utjämningskapacitet än den teoretiska erforderliga 
volymen som redovisas i tabell 8. 
Anläggningsdata för växtbäddarna redovisas i figur 10 och 11. I figurerna framgår 
hur omgivande ytor utformas som översilningsytor. 

 
Figur 10. Anläggningsdata för växtbäddar i delavrinningsområde A Figur från Stormtac 
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Figur 11. Anläggningsdata för växtbäddar i delavrinningsområde B. Figur från Stormtac 

 

7.3.1 Dagvattenhantering på kvartersmark 
Den teoretiska volymen som ska fördröjas inom kvartersmarken så att flödeskraven 
inte överskrids är 72 m3. Men då Geoveta föreslår att dagvattnet delvis fördröjs och 
renas i växtbäddar krävs en något större fördröjningskapacitet i dessa för att 
flödeskravet inte ska överskridas (alternativt att växtbädden bräddar över), nämligen 
totalt 102 m3. Detta beror på att vid en regnhändelse så måste vattnet först infiltrera 
genom bädden eller fyllas upp till bräddavloppet innan systemet börjar avtappas. 
Valda dagvattenlösningar har en total fördröjningskapacitet på 346 m3 vilket innebär 
att vald lösning har en överkapacitet med avseende på fördröjningsvolym. Dagvattnet 
renas med mycket gott resultat där halterna för alla ämnen ligger under den befintliga 
situationens nivåer. 

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 inom 
planområdet. Till exempel ska man undvika koppar och zink på oskyddade ytor och 
välja växter som visar mycket bra resultat vad det gäller rening. 

7.5 Investeringskostnad 
Investeringskostnaden för växtbäddar per m2 är cirka 10 000 kronor. Det medför att 
den totala investeringskostnaden för 450 m2 växtbädd blir cirka 4,5 miljoner kronor. 
Investeringskostnaden för krossdike är cirka 650 kronor per m3 vilket medför en total 
investeringskostnad för krossdike blir cirka 130 000 kronor (StormTac, 2021) 
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7.6 Drift- och underhållsaspekter 
Växtbäddarna kommer att behöva underhållas med ett antal års mellanrum eller så 
ofta som krävs för att bibehålla god reningseffekt. Detta kan innebära mer eller 
mindre omfattande underhållsåtgärder vad det gäller växtbäddarna. 

7.7 Genomförbarhet i planerat dagvattensystem 
De föreslagna lösningarna bedöms förbättra situationen med avseende på recipienten. 
Geoveta bedömer att planen inte kommer att påverka dagvattensituationen negativt 
och ur dagvattensynpunkt finns det därför inte några hinder för att genomföra planen. 

7.8 Hänsyn till miljökvalitetsnormerna 
Föreslagen dagvattenhantering har goda möjligheter att uppnå 
miljökvalitetsnormerna i recipienten då samtliga föroreningar underskrider 
kommunala riktvärden och den befintliga situationens halter och renas till god effekt 
(se tabell 9 och 10). Marken idag består av blandat grönområde och naturmark och 
efter exploatering blir stora ytor hårdgjorda vilket innebär att markanvändningen 
ändras och flöden (årsmedelflöde och dimensionerande flöden) ökar vilket i sin tur 
leder till att mängderna ökar. 

8 DETALJPLANENS LÄMPLIGHET 
Detaljplanen innebär en stor förändring inom detaljplaneområdet. Antalet hårdgjorda 
ytor kommer att öka markant jämfört med situationen idag, men samtidigt föreslås 
dagvattenlösningar som gör att god rening kan uppnås för att klara av de krav som 
ställs.  

8.1 Säkerställande av lämplighet 
För att planen ska vara lämplig måste förutsättningarna som legat till grund för 
beräkningarna säkerställas både i planen och i genomförandet. Både avseende 
ytornas beskaffenhet, höjder samt föreslagna lösningar. 
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. 
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Tabell 12. Förutsättningar som behöver säkerställas för att planen ska vara lämplig. 

Förutsättning Gäller för Behov Säkerställs genom 

Markreservation Kvartersmark Mark reserveras för 
dagvattenanläggning 

Planbestämmelse 

Genomsläpplig mark Kvartersmark Parkeringsytor utformas 
med gräsarmerad 
betongsten eller liknande 
för ökad 
genomsläpplighet 

Planbestämmelse 

Materialval Byggnadsmaterial Enligt avsnitt 7.4 Planbestämmelse 

Fördröjningsvolym Kvartersmark och allmän 
platsmark 

Fördröjningsvolym om 
minst 72 m3. Enligt 
förslag fördelat på 66 m3 
kvartersmark och 6 m3 i 
gemensamhetsanläggning 
på allmän platsmark  

Planbestämmelse och 
projektering 

Höjdsättning Inom planområde Samtlig avrinning måste 
ledas mot planerad 
dagvattenlösning 

Planbestämmelse och 
projektering 

Fördröjningskrav Kvartersmark Fördröjning till max 30 
l/s, ha vid 10-årsregn  

Projektering och vid 
genomförande 

Åtgärd Kvartersmark (i A1, B) Översilningsytor på totalt 
450 m2, växtbäddar på 
totalt 450 m2 och 
krossytor på 180 m2 

Projektering och vid 
genomförande 

9 SLUTSATS 
Dagvattensystemet består av översilningsytor, växtbäddar och krossdiken/krossytor 
som renar och fördröjer dagvatten från både markytor och takytor. Med 
rekommenderad dagvattenhantering uppfyller detaljplanen kravet att 
detaljplaneförslaget inte ska försämra möjligheten för recipienten att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för vatten samt även att Järfällas kommuns riktlinjer för 
dagvattenhantering, med bland annat krav på rening, riktvärden och flöde, uppfylls. 

Systemet klarar med god marginal att fördröja den volym som krävs då maximal 
avtappning från plangräns är 30 l/s ha.  

Resultatet från beräkningarna visar också att reningen ger halter och mängder för alla 
föroreningar som ligger under dagens nivåer. 
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