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BERÄKNING AV DAGVATTEN FÖR DETALJPLAN VÅRDKASEVÄGEN 41, 
FASTIGHETEN SKÄLBY 3:767, JÄRFÄLLA KOMMUN 
 

INLEDNING 
Bakgrund 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyckning av fastigheten Skälby 3:767 för uppförande 
av ytterligare en huvudbyggnad för bostad på styckningslotten.  
Syfte 
Syftet med beräkning av dagvatten är att visa att detaljplanen klarar att uppfylla 
dagvattenkraven, d.v.s miljökvalitetsnormer för vatten samt förhindra översvämningar 
orsakade av dagvatten. 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
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 (MKN). Åns ekologiska status är idag dålig, bland annat på grund av 
höga halter av näringsämnen och att ån utsatts för stora morfologiska förändringar. På grund 
av att de åtgärder som krävs för att uppnå en God ekologisk status är tids- och resurskrävande 
har en tidsfrist givits till 2027. Bällstaåns kemiska status bedöms som Uppnår ej god. Förutom 
de överallt överskridande ämnena kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) så 
överskrids även halterna för benso(a), pyren och benso(g,h,i)perylen. God kemisk 
ytvattenstatus ska uppnås till 2027, undantaget de överallt överskridande ämnena. Utöver den 
dåliga vattenstatusen har Bällstaån stora problem med återkommande översvämningar. 
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.  



 
 

 

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 
Detaljplaneområdets geografiska läge 
Planområdet ligger inom Bällstaåns avrinningsområde, enligt VISS (VISS, 2022). 

Detaljplaneområdet idag och nuvarande markanvändning 
Planområdet består av fastigheten Skälby 3:767, har en areal på 1588 kvm med uppvuxna träd 
och gräsytor. Marken inom fastigheten är relativt plan och består av enplansvilla om 160 kvm 
och ett gästhus om 86 kvm.  

Markförhållanden 
Marken inom fastigheten Skälby 3:767 är relativt plan består av lera enligt SGU:s 
jordartskarta. 

 
Bilden är hämtad från kommunens undersökning om betydande miljöpåverkan. 

 

Avrinningsvägar 
Avrinningen inom planområdet är indelad i tre riktningar. Den största avrinningen hör till ca. 
60 % av planområdets yta och sker i en västlig riktning. Övrig avrinning sker mot 
Vårdkasevägen i öst och Fornvägen i söder. Fastigheten norr om planområdet avrinner delvis 
ned mot planområdet. 



 
 

 
Avrinningsvägar inom fastigheten Skälby 3:767. 

Översvämning vid skyfall och höga flöden. 
Planområdet ligger någon meter högre i förhållande till omgivningen. Enligt Järfälla 
kommuns översiktliga översvämningskartering kan en liten del av fastigheten Skälby 3:767 
mot Vårdkasevägen som är lågt belägen drabbas av översvämningar vid ett klimatanpassat 
hundraårsregn.  
För att säkerställa att huvudbyggnader inte placeras där det finns risk för översvämning 
regleras området med prickmark. 

 

Bilden är hämtad från kommunens undersökning om betydande miljöpåverkan. 



 
 

Planförslaget antas inte leda till att ny bebyggelse exponeras för översvämningar i samband 
med skyfall eller höga flöden. Planförslaget orsakar inte någon ökad översvämningsrisk för 
områden utanför planen då samma mängder vatten kan ansamlas vid det nya planförslaget. 
Den något ökande hårdjorda ytan som orsakas av planförslaget medför inte heller ökad 
översvämningsrisk för omkringliggande områden. Detta beror dels på att vid 100-årsregn är 
marken mättad och har därmed en begränsad infiltrationskapacitet vilket innebär att en liten 
skillnad i hårdgörningsgrad inte har någon betydelse, dels har den postglasciala leran i sig inte 
så stor infiltrationskapacitet och i och med planerade dagvattenåtgärder som syftar till att göra 
marken mer genomsläpplig så kommer markens genomsläpplighet inom planområdet att öka i 
och med planens genomförande. 
 
FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 
Detaljplaneområdets planerade utformning 

Planförslaget förändrar inte markanvändningen mer än att utöka befintlig byggrätt inom 
området. Den planerade marken för avstyckning består idag av en bebyggelse om 86 m2.  I 
den nya detaljplanen utökas byggrätt upp till 120 m2 för huvudbyggnad samt 25 m2 till 
komplementbyggnad. Total andel hårdgjord yta utökas till cirka 59 m2.  

 

Planerad markanvändning. 

 

 

 

 

 



 
 

 

BERÄKNINGAR 
Detaljplanen innebär att fastigheten kan avstyckas och att ett enbostadshus kan byggas. Totalt 
antas ca 300 kvm gräsmatta hårdgöras. 

  Kvartersmark/allmän 
platsmark 

Volymavrinnings-
koefficient1 

Area befintlig 
markanvändning 

Area planerad 
markanvändning 

Markanvändning ϕ (ha) (ha) 
Gräsyta Kvartersmark 0,1 0,1158 0,0858 
Tak Kvartersmark 0,9 0,033 0,038 
Asfalt Kvartersmark 0,85 0,01 0,035 
Viktad 
avrinningskoefficient Kvartersmark       

Summa kvartersmark   0,1588 0,1588 

 
 
A = avrinningsområdets area (ha) 
𝜑𝜑 = avrinningskoefficient 
 

 
 

Viktad avrinningskoefficient 
𝝋𝝋𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗

=
𝑨𝑨𝒈𝒈𝒈𝒈ä𝒔𝒔 ∗ 𝝋𝝋𝒈𝒈𝒈𝒈𝒔𝒔 + 𝑨𝑨𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 ∗ 𝝋𝝋𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 + 𝑨𝑨𝒗𝒗𝒔𝒔𝒂𝒂𝒗𝒗𝒂𝒂𝒗𝒗 ∗ 𝝋𝝋𝒗𝒗𝒔𝒔𝒂𝒂𝒗𝒗𝒂𝒂𝒗𝒗

𝑨𝑨𝒈𝒈𝒈𝒈ä𝒔𝒔 + 𝑨𝑨𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 + 𝑨𝑨𝒗𝒗𝒔𝒔𝒂𝒂𝒗𝒗𝒂𝒂𝒗𝒗
 

 
 

Reducerad area 
𝑨𝑨𝒈𝒈𝒓𝒓𝒗𝒗 = 𝑨𝑨𝒗𝒗𝒕𝒕𝒗𝒗 ∗ 𝝋𝝋𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 

 
I tabellen nedan redovisas resultatet av uträkningarna som gjorts med hjälp av föregående 
formler.  

 Viktad 
avrinningskoefficient 

Reducerad 
area 

Före 0,31 0,05 
Efter 0,46 0,07 

 

För att räkna ut erforderlig magasineringsvolym användes ett exceldokument (Bilaga 1) 
utarbetat av Gilbert Svensson, Sp Urban Water Management som kan laddas ner utan kostnad 
från Svenskt Vattens hemsida.  

Järfällas riktlinjer för dagvattenhantering anger att flödesbegränsningen i planområdesgräns 
inom Bällstaåns avrinningsområde är 30 l/s, ha. Förutsättningar för beräkningen är ett 10 års-
regn med 10 minuters varaktighet med en klimatfaktor på 1,25. 

 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝐹𝐹𝐹𝐹ö𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑ä𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ∗ 0,67

𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
= 106 

Avtappningen, reducerad area, klimatfaktor, regnets varaktighet samt återkomstid sattes in i 
exceldokumentet (se bilaga 1) och på så sätt erhölls erforderliga magasineringsvolymen. Den 
erforderliga magasineringsvolymen för planområdet är 11 kubikmeter. 



 
 

 
 

FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERMARK 
Den erforderliga magasineringsvolymen för planområdet delas mellan stamfastighet och 
styckningslott, vilket innebär att 5,5 kubikmeter per fastighet ska fördröjas inom planområdet. 

Eftersom dagvattnet från takytorna inom planområdet anses vara relativt rent jämfört med 
asfalt- och parkeringsytor föreslås takdagvatten hanteras separerat från övriga ytor. 
Avrinningen från takytor står för ungefär hälften av avrinningen vilket motsvarar 2,75 
kubikmeter per fastighet. Det innebär att avrinningen från hårdgjorda markytor motsvarar 
samma mängd, det vill säga 1,25 kubikmeter per fastighet. 
 
För att fördröja dagvatten från takytor inom respektive fastighet behövs fördröjningsmagasin 
med en fördröjningsvolym på 2,75 kubikmeter anläggas. Exempel på fördröjningslösning är 
stenkista, krossdike eller makadammagasin. Fördröjningsmagasinen bör placeras där vattnet 
kan infiltrera i marken samt så att vattnet från fördröjningsmagasinen inte rinner mot 
bebyggelse. 

För att hantera dagvatten från de hårdgjorda markytorna föreslås infiltration i grönytor. För 
denna detaljplan har ingen beräkning gjorts för att ta reda på vilken storlek gräsytorna 
behöver ha för att rena och fördröja dagvattnet. Istället har en bedömning gjorts hur stor 
grönyta som behövs för att fördröja minst 2,75 kubikmeter. En grönyta om 60 kvm per 
fastighet bedöms vara tillräcklig för att fördröja och rena dagvatten från hårdgjorda markytor. 
Denna grönyta bör utformas som vanliga gräsytor med en väl dränerad överyta som ger en 
hög infiltrationsförmåga. Sand eller grövre material kan användas som huvudkomponenter i 
jordlagret närmast ytan. Dagvattnet behöver avledas på bred front till grönytan, som ska vara 
placerad längs med ytorna. Kantsten mellan hårdgjorda ytor och grönytor bör därför undvikas.  

För att säkra en hållbar dagvattenhantering ska en viss andel av marken vara genomsläpplig 
(50%) samt att byggnadernas area begränsas till max en fjärdedel av fastigheten. Dessa 
åtgärder sammantagna medför att planen inte äventyrar Bällstaåns miljökvalitetsnormer. 

Med föreslagen dagvattenhantering bedöms detaljplanen uppfylla kraven 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. 

 



 
 

Bilaga 1 
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