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Sammanfattning 

 
Järfälla kommun planerar anlägga en ny pendlarparkering vid Kallhälls pendeltågsstation, beläget nordväst om 

Stockholm. Planområdet utgörs idag till största delen av en grönyta där det finns både träd och gräsytor som idag 

används för rekreation. På den södra halvan av planområdet ämnar Järfälla kommun anlägga en ny parkering för 

bilburna pendlare. Inom planområdet, norr om den tilltänkta parkeringen, finns idag ett befintligt 

dagvattenmagasin tillhörande Mälarbanan, Trafikverket.  

I samband med detaljplanearbetet har Geosigma fått i uppdrag att genomföra en dagvattenutredning för att studera 

hur nybyggnationen påverkar dagvattenbildningen, samt vilka åtgärder för fördröjning och rening av dagvattnet 

som bör tillämpas i samband med detta. Dagvattenutredningen utgår ifrån Järfälla kommuns riktlinjer för 

dagvattenhantering. 

Planområdet ingår i ett större avrinningsområde (för ytavrinning) som avvattnas till Mälaren och ligger inom 

Östra Mälarens vattenskyddsområde. Dagvattenutredningen har gjorts i enlighet med Järfälla kommuns riktlinjer 

för dagvattenhantering med gällande flödeskrav om och riktvärden för föroreningshalter till recipienten Mälaren-

Görväln. Flödeskravet om 70 l/s, medför ett maximalt tillåtet dagvattenflöde om 154 l/s för planområdet. 

Jordarterna inom planområdet, enligt SGU:s jordartskarta, består till stor del av kärrtorv med inslag av lera, sandig 

morän och fyllnadsmaterial. Infiltrationsmöjligheterna anses därför vara relativt goda. 

En förändring av markanvändningen enligt erhållen situationsplan, utan anläggningar för fördröjning och rening 

av dagvatten, tillsammans med framtida klimatförändringar beräknas medföra ökade dimensionerande 

dagvattenflöden med cirka 36 % sett över hela planområdet. För att skapa en fungerande dagvattenhantering som 

följer Järfälla kommuns riktlinjer för dagvatten föreslås följande åtgärder:  

• För att det begränsande maximala utflödeskravet på 70 l/s, ha inte ska överstigas vid ett 10-årsregn med 

en rinntid på 10 min krävs en fördröjningsvolym på 40 m3. På grund av begränsningar i dagvattennätet 

kommer dock utflödet behöva strypas ytterligare vilket leder till att den erfordliga utjämningsvolymen 

ökas till 52 m3. 

•  I syfte att uppnå utjämningsvolymen på 52 m3 föreslås två alternativ till dagvattensystem: 

1. Regnbäddar med underliggande makadamlager 

2. Underjordiskt dagvattenmagasin och oljeavskiljare 

• Dagvattnet leds alltså från planområdets hårdgjorda ytor till någon av dess anläggningar. Planområdets 

höjdsättning bör anpassas efter val av dagvattensystem. 

• Regnbäddar kan beskrivas som en infiltrationsyta med träd- och växtplantering och med tillhörande 

underliggande skelettjord och/eller makadamlager. Anläggningarnas utlopp dimensioneras för 

avtappning med en hastighet som understiger 70 l/s och ger då en effektiv avskiljning av föroreningar. 

• Samtliga lösningar bör förses med bräddavlopp till befintligt dagvattennät inom planområdet. 

Föreslagen dagvattenhantering innebär att flödeskraven och riktvärdena för föroreningshalter uppnås enligt 

Järfälla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering. Undantaget är föroreningshalten för kväve i alternativ 2 som 

överstiger befintlig halt men understiger riktvärdet. 
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1. INLEDNING 

 Bakgrund 

Järfälla kommun planerar en nybyggnation av en pendlarparkering för bilister och cyklister vid Kallhälls 

pendeltågsstation i Kallhäll, beläget i den nordvästra delen av Stockholm inom Järfällas kommun. Eftersom 

nybyggnationen leder till en förändring av befintlig markanvändning har Geosigma fått i uppdrag att göra en 

dagvattenutredning för planområdet se figur 1-1.  

 

 

Figur 1-1. Planområdet för Kallhäll markerat med svart streckad linje.  

 

 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/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  

• fördröjningsbehovet och nödvändiga fördröjningsåtgärder 

• att detaljplanen efter åtgärder uppnår dagvattenkraven 

 



2. FÖRUTSÄTTNINGAR  

 Krav 

2.1.1. Gällande miljökvalitetsnormer för vatten  

Planområdet ligger inom ett avrinningsområde (för ytavrinning) med Mälaren-Görväln (SE659044-160864 som 

recipient. Mälaren-Görväln och Mälaren- Rödstenfjärden ansluter sedan till Mälaren- Fiskarfjärden och vidare ut i 

Östersjön. 

 

  

Mälaren 

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 tribetyltennföreningar. 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. 

 

Tabell 2-1. Miljökvalitetsnormer och statusklassning för Mälaren 

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

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 blyföreningar 2027 

  Antracen 2027 

  Tribetyltennföreningar 2027 

 

 

2.1.1. 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 Mälaren avrinningsområde gäller nedanstående flödesbegränsningar och riktvärden. 

 

Tabell 2-3. Flödeskrav inom Mälarens avrinningsområde 

 Maximalt tillåtet flöde vid 10-årsregn  

 I fastighetsgräns I detaljplanegräns 

Mälaren 70 l/s, ha 70 l/s, ha 

 

Tabell 2-4. Riktvärden inom Mälarens avrinningsområde 

Ämne Enhet Riktvärde 1), 2) 

Totalfosfor µg/l 100 

Totalkväve  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 

  

2.1.2. Östra Mälarens vattenskyddsområde  

Detaljplaneområdet ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde, se figur 2-1, 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. 

 

 
Figur 2-1. Östra Mälarens vattenskyddsområde. Utredningsområdets ungefärliga position med röd cirkel. Primärzon inom 

mörkblå och sekundär zon inom röd linje. Bild ej skalenlig. Bild: Stockholm Vatten och avfall 

 



 Åtgärder som behövs oavsett detaljplanen 

2.2.1. Föroreningsåtgärder 

Enligt länsstyrelsens föreskrifter får inte utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där risk för 

vattenförorening föreligger, t.ex. större vägar, broar och parkeringsanläggningar, ske direkt till ytvatten utan 

föregående rening. Dräneringssystem som ligger längs järnvägsspår ska vara försett med möjlighet till fördröjning 

och uppsamling ifall det skulle ske kemikalieolycka.  

2.2.2. Skyfallsåtgärder 

Hårdgörande av mark ökar risken för avrinningen av dagvatten och bidrar till uppkomst av lokala 

översvämningar, särskilt i samband med höga flöden och 100-årsregn. Samtidigt som den mest centrala delen av 

den planerade parkeringen bedöms kunna bli översvämmad på grund av att den är en naturlig lågpunkt. 

Dagvattenhanteringen beaktas i detaljplanen genom höjdsättning av mark och dagvattenlösningar som integreras 

vid projektering för att inte öka avrinningen utanför planområdet. Höjdsättningen av parkeringsytan ska vara 

sådan att dagvatten inte påverkar Mälarbanans spårområde. 

 

  



 

3. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

 Detaljplaneområdets geografiska läge 

 
 

Figur 3-1. Detaljplaneområdets läge i förhållande till recipienten och dess avrinningsområde. Recipienten för dagvattnet från 

planområdet (ungefärlig position markerad i rött) är den preliminära vattenförekomsten Mälaren-Görväln. 

Vattenskyddsområdets utbredning enligt teckenförklaring. Bil ej skalenlig. Källa: VISS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepient Mälaren- 

Görväln 



 Detaljplaneområdet idag och nuvarande markanvändning 

Planområdet Kallhäll 1:1 är idag uppdelat i en grusbeklädd yta och en större andel med växtlighet mest bestående 

av träd och gräsytor. Området ringas in av ett större skogsområde till väster och i sydlig riktning. I östlig 

respektive nordlig riktning ansluter området till Kallhälls pendeltågsspårsområde. Planområdets befintliga 

markanvändning visas i figur 3-2.  

 

Figur 3-2. Beskrivning av detaljplaneområdets nuvarande markanvändning och delavrinningsområden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Befintlig avvattning 

I figur 3-4 visas områdets topografi som åskådliggör att det inom området finns en total lutning på cirka 3 meter i 

sydvästlig riktning. De största gradienterna dock finns i den nordliga delen och sluttar dels mot mitten av 

planområdet och del ut från området i nordvästlig riktning. Topografin medför en ytavrinning i västlig riktning ner 

mot intilliggande skogsparti. Befintligt dagvattensystem följer planområdets östra kant längs befintlig vägbana. 

Inom området finns det ett befintligt underjordiskt dagvattenmagasin tillhörande Mälarbanan, med ungefärlig 

utbredning enligt figur 3-3.  

 

 

 

Figur 3-3. Befintlig avvattning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Markförhållanden 

Enligt jordartskartan från SGU består planområdet av till stor del av kärrtorv med inslag av postglacial lera, 

sandig morän och fyllnadsmaterial, se figur 3-4.  Kärrtorven som enligt SGUs jordartskarta är mellan 2,8 – 11 m 

djupt i den norra delen av området men har, enligt SGUs jorddjupskarta, en mäktighet upp mot 13 m i den centrala 

delen av planområdet. De delar som är av sandig morän, fyllnadsmaterial och lera har ett djup mellan 3–7 meters 

djup. Kärrtorv kan ha en relativt hög ytlig infiltrationskapacitet men den avtar med djupet snabbare än för till 

exempel morän. Det påverkar dock inte dimensioneringen på föreslagna dagvattenlösningar.  

Vid anläggning av dagvattenåtgärder får inte grundvattennivåerna påverkas då det kan leda till 

sättningsproblematik, vilket är av extra vikt när planområdet ligger nära järnvägsspår. Hänsyn bör även tas till 

nivån på grundvattenytan så att botten på anläggningarna inte är nere på samma djup som grundvattennivån. En 

mätning av grundvattennivån inom området rekommenderas utföras i det fortsatta arbetet. 

 

Figur 3-4. Jordartskartan i skala 1:5 000 från SGU. Planområdet består i huvudsak av kärrtorv med inslag av sandig morän i 

den södra och norra delen. Inom området finns även inslag av postglacial lera och fyllnadsmaterial. Planområdets 

ungefärliga placering markerat i grönt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Översvämning vid skyfall och höga flöden 

Vid extrema regn, exempelvis ett 100-årsregn, uppstår dagvattenflöden som planområdets dagvattenlösning inte är 

dimensionerad för att klara. Vid ett sådant scenario ska höjdsättningen säkerställa att vattnet rinner undan från 

byggnader, järnväg och andra viktiga funktioner. Om denna princip används på planområdet och dess närområde 

innebär det princip betyder att inget vatten ansamlas i Kallhäll centrum eller kring järnvägen. 

 

Grönytan väster om parkeringen är närområdets lågpunkt vilket innebär att vatten kommer rinna mot den punkten 

och eventuellt ansamlas. Jämfört med att vattnet skulle ansamlas i Kallhäll centrum, vid järnvägen eller på 

parkeringen är denna lågpunkt relativt väl placerad ut översvämningssynpunkt. En parkering tillsammans med 

grönyta är generellt en lämplig yta för stora nederbördsmängder att ansamlas på eftersom risken är låg för 

allvarliga skador på samhällsviktigt funktioner.  

 

Höjdsättningen av planområdet ska planeras för att klara hanteringen av extremregn, som till exempel ett 50- eller 

100-årsregn, genom att om föreslagna fördröjningsanläggningar bräddar rinner överskottsvattnet ut på grönytan i 

sydväst för vidare transport mot recipienten.  

Höjdsättningen ska medföra att inget stor volym stående vatten ansamlas på parkeringen utan vattnet ska fortsätta 

rinna i en generell riktning västerut. Detta medför att risken för skador på samhällsviktiga funktioner som 

järnvägen kan minskas. Ur ett större perspektiv kan pendlarparkeringen då utgöra en översvämningsyta för 

Kallhäll där en viss dämning i västra delen kan sannolikt vara fördelaktigt för recipienten. 

 

Huvuddelen av planområdet sluttar mot mitten av området med en lägre punkt i den västra delen. Vid stora 

regnflöden kan ytvatten komma in från intilliggande områden. För att undvika översvämmade ytor bör vatten 

tillåtas transporteras över hårdgjorda ytor och vidare till grönområden.  

 

Schematisk skiss av ytavrinning vid olika typer av flöden och möjlig översvämningsyta för långsam infiltration 

ses i figur 3-5. 

 

 

Figur 3-5. Översvämningsutbredning, 

 

  



4. FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

 Detaljplaneområdets planerade utformning 

Inom planområdet kommer en större bilparkering med plats för ca 150 bilar anläggas i den södra delen och en 

cykelparkering med plats för ca 80 cyklar i den nordliga delen närmare den befintliga spårövergången. En 

förenklad bild av den planerade markanvändningen illustreras nedan i figur 3-2. 

 

 
 

Figur 4-1. Detaljplaneförslag (2019-10-31) 

 

 

 

 

 

 



 

Figur 4-2. Planerad markanvändning samt delavrinningsområden. 

 
 

 

  



 

5. BERÄKNINGAR 

 Metoder 

Samtliga flödesberäkningar har genomförts med beräkningsverktyget StormTac web. Verktygets standardvärden 

på avrinningskoefficienter har använts. Årsnederbörden har satts till 636 millimeter, vilket är den korrigerade 

årsmedelnederbörden för SMHIs nederbördsstation Observatorielunden i Stockholm beräknad utifrån en 

korrektionsfaktor på 1,8 för perioden 1961-1990 (SMHI). 

 

5.1.1. Flödesberäkning 

Dagvattenflöden för delområden med olika markanvändning har beräknats med StormTac Web. Klimatfaktor 1,25 

har använts för framtida situation och för nuvarande situation har faktor 1,0 använts. 

5.1.2. Beräkning av dimensionerande utjämningsvolym 

Beräkningarna av dimensionerande utjämningsvolym har gjorts med StormTac Web. 

5.1.3. Föroreningsberäkning 

Beräkningar av föroreningsbelastning i dagvattnet har utförts med modellverktyget StormTac version 19.3.1. 

Verktygets standardvärden på avrinningskoefficienter använts.  

 

 Markanvändning och avrinningskoefficienter 

Tabell 5-1. Gator för biltrafik och genomsnittslig årsdygnstrafik (ÅDT) 

Gata, avsnitt Befintligt ÅDT Planerat ÅDT 

Gata 1 3200 5000 

 

Tabell 5-2. Markanvändning, areor och avrinningskoefficienter i detaljplaneområdet 

 

Markanvändning 

Kvartersmark/allmän 

platsmark 

Avrinnings-

koefficient1 

ϕ 

Area befintlig 

markanvändning 

(ha) 

Area planerad 

markanvändning 

(ha) 

Delavrinningsområde 1 

Väg Allmän platsmark 0,8 0,21 0,21 

G/C-bana Allmän platsmark 0,8 0,12 0,19 

Parkering Allmän platsmark 0,8 0 0,36 

Marksten med fogar Allmän platsmark 0,7 0 0,01 

Grus Allmän platsmark 0,2 0,5 0,17 

Plantering (blandat 

grönområde) 

Allmän platsmark 

0,1 

0 0,06 

 

Gräsyta Allmän platsmark 0,1 0,29 0,25 

Skogsmark Allmän platsmark 0,1 1,1 1,01 

 

Summa allmän platsmark  2,26 2,26 

Summa kvartersmark  0 0 

TOTALT Hela detaljplanområdet 2,26 2,26 

 

 

Tabell 5-3. Förutsättningar för beräkning av dimensionerande flöde 

Avrinnings- 

område 

Återkomst-

tid (år) 

Rinntid (min) Klimatfaktor (-) Dimensionerande 

regnintensitet, i(tr)  

(l/s, ha) 

Markanvändning Markanvändning Markanvändning 

Befintlig  Planera

d 

Befintlig  Planerad Befintlig  Planerad 

1 10 15 10 1,0 1,25 181 285 

 

  



 

6. RESULTAT DAGVATTENFLÖDEN OCH FÖRORENINGAR 

Flödesberäkningar har gjorts med syftet att dimensionera dagvattenlösningar som omhändertar dagvattnet enligt 

flödeskravet på 154 l/s (beräknat från 70 l/s, ha), men också säkerställer att belastningen på dagvattennätet inte 

ökar. För att utjämna ett 10-årsregn ner som inte bidrar till att öka belastningen på dagvattennätet behövs en 

utjämningsvolym på 52 m3 för hela planområdet. Dagvattenanläggningen stryps till ett maximalt utflöde på 132 

l/s. 

 

 Flöden och fördröjningsvolymer 

Dagvattenflöden från planområdet vid ett dimensionerande 10-årsregn, för befintlig och planerad 

markanvändning. För att det begränsande maximala utflödeskravet på 70 l/s, ha inte ska överstigas vid ett 10-

årsregn med en rinntid på 10 min krävs en fördröjningsvolym på 40 m3. På grund av begränsningar i 

dagvattennätet kommer dock utflödet behöva strypas ytterligare till 132 l/s vilket leder till att den erfordliga 

utjämningsvolymen ökas till 52 m3. Denna utjämningsvolym innebär att belastningen på dagvattennätet inte ökar i 

samband exploateringen. Med planerad markanvändning kommer flödena öka med 70 % jämfört med tidigare. 

 

I tabell 6-1 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 52 m3 och ska finnas på allmän platsmark. 

 

 

Tabell 6-1. 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) 

Flödes- 

krav (l/s) 

Erforderlig 

fördröjningsvoly

m (m3) 

1 Allmän platsmark 131 223 132 52 

Totalt 131 223 132 52 
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 Resultat från föroreningsberäkningar 

Föreslagna lösningar för dagvattenhanteringen inom planområdet är utformade enligt Järfälla kommuns riktlinjer 

för dagvatten, som syftar till att dagvattnet ska renas i sådan utsträckning att närliggande vattenförekomster på sikt 

ska uppnå god status. Beräkningsresultaten anges i halter i tabell 6-2 och i mängder i tabell 6-3. 

 

Dagvattenlösning med regnbädd har en större övergripande rening jämfört med underjordiskt dagvattenmagasin 

med oljeavskiljare men den senare har en större kapacitet av rening av olja jämfört med regnbädd. Enligt Järfälla 

kommuns riktlinjer för dagvatten krävs avskiljning av olja och sediment för parkeringsplatser över 40 personbilar.  

 

Föroreningsberäkningarna indikerar att en effektiv rening av föroreningshalterna kan uppnås med föreslagna 

dagvattenåtgärder (se kap 7). Med föreslagen rening understiger alla halter både Järfälla kommuns riktvärden och 

icke-försämringskravet. Detta beräkningsresultat tyder på att exploateringen med föreslagna dagvattenlösningar 

inte kommer försämra recipientens möjligheter att uppnå dess miljökvalitetsnormer. 

 

Tabell 6-3 indikerar en ökning av kvävebelastningen på 2,4 kg/år vilket beror på den ökade flödesbelastningen 

eftersom kväve halten inte ökar enligt beräkningsresultaten redovisade i tabell 6-2. Ökningen av mängden blir 

endast en direkt konsekvens av den ökade flödesmängden och inte ökade föroreningshalter. En ökning av 

föroreningsmängder kan kompenseras med en ökad fördröjning för att utflödes ska minimeras. Denna ökning 

bedöms kunna kompenseras av det faktum att en hög andel av vägdagvattnet kommer nå planteringarna vid 

parkeringen och därmed både fördröjas och framförallt renas eftersom växtligheten plockar upp kväve. Denna 

rening har inte tagits med i föroreningsberäkningen i StormTac eftersom det skulle öka reningseffekten på all 

mark vilket inte är realistiskt. Den beräknade föroreningshalten för kväve understiger Järfälla kommuns riktvärdet 

vilket indikerar att tillräcklig rening uppnås. 

 

Båda åtgärdsalternativen åstadkommer en rening av olja som understiger riktvärdet på 500 µg/l. De föreslagna 

åtgärderna är beräknade att uppfylla både kommunens flödesbegränsningar och riktvärden gällande utsläpp i 

recipienten Mälaren. Dessa riktlinjer för dagvattenhantering är satta av Järfälla kommun för att uppnå god kemisk 

och ekologisk status för Mälaren. Med den tillkomna Weserdomen räcker det med en försämring av en 

kvalitetsfaktor för att en försämring av status ska ha skett (Havs- och vattenmyndigheten 2016).  

 

Det är viktigt att påpeka att beräkningar med schablonhalter är behäftade med stora osäkerheter och bör inte tolkas 

som exakta siffror, men efter föreslagen rening innebär en hög sannolikhet att exploateringen leder till en minskad 

total belastning på recipienten.  
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Tabell 6-2. Föroreningshalter i dagvatten i utredningsområdet före och efter exploatering samt efter 

exploatering med rening 

Ämne Enhet 

  
Föroreningshalt     

 

Riktvärde1 Befintlig 

Planerad                         
utan 

dagvattenlösning 

Planerad                         
Oljeavskiljare och 

kasettmagasin 
med filter 

Reningsgrad 
[%]1 

Planerad 
med 

växtbäddar 
Reningsgrad 

[%]1 

Fosfor µg/l 100 70 94 50 29 50 29 

Kväve µg/l 1500 1400 1600 1400 0 900 36 

Bly µg/l 3 3 11 2 38 1 52 

Koppar µg/l 9 13 22 8 42 6 52 

Zink µg/l 15 24 59 14 42 7 72 

Kadmium µg/l 0,400 0,160 0,260 0,070 56 0,081 49 

Krom µg/l 10 3 7 2 38 2 53 

Nickel µg/l 8 3 7 3 0 2 44 

Kvicksilver µg/l 0,040 0,031 0,049 0,021 32 0,023 26 

Suspenderad  
substans 

µg/l 40 000 25 000 60 000 7700 69 7100 72 

Olja (mg/l) µg/l 500 340 530 26 92 140 59 

PAH (µg/l) µg/l Saknas 0,500 1,200 0,350 30 0,087 83 

Benso(a)pyren µg/l 0,050 0,008 0,023 0,006 26 0,008 -4 

 
1Riktvärden i Järfälla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering.  
2Halter som överskrider gällande riktvärden eller icke försämringskravet är markerad med rött.  

 

Tabell 1-3. Föroreningsmängder i dagvatten i utredningsområdet före och efter exploatering  

samt efter exploatering med rening 

Ämne Enhet 

Föroreningsbelastning   
  

Befintlig 
Planerad                         

utan dagvattenlösning 

Planerad.                         
Oljeavskiljare och 

kasettmagasin 
med filter 

Reningsgrad 
[kg/år]1 

Planerad 
med 

växtbäddar 
Reningsgrad 

[kg/år] 

Fosfor kg/år 0,4 0,6 0,3 0,030 0,4 0,02 

Kväve kg/år 7,3 11 9,7 -2,4 6 1,00 

Bly kg/år 0,02 0,08 0,01 0,004 0,01 0,01 

Koppar kg/år 0,07 0,15 0,05 0,020 0,04 0,03 

Zink kg/år 0,13 0,40 0,10 0,035 0,05 0,08 

Kadmium kg/år 0,0008 0,0018 0,0005 0,0004 0,0006 0,00027 

Krom kg/år 0,018 0,050 0,014 0,004 0,011 0,01 

Nickel kg/år 0,02 0,05 0,02 0,00 0,01 0,01 

Kvicksilver kg/år 0,00017 0,00033 0,00015 0,00002 0,00016 0,000010 

Suspenderad  
substans 

kg/år 130 410 52 78,000 50 80,00 

Olja (mg/l) kg/år 1,8 3,6 0,2 1,620 1,0 0,82 

PAH (µg/l) kg/år 0,0027 0,0083 0,0024 0,0003 0,0006 0,0021 

Benso(a)pyren kg/år 0,000043 0,000160 0,000041 0,000002 0,000059 -0,00002 

 
1Mängder som innebär att icke försämringskravet inte uppnås är markerad med rött.  
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7. RESULTAT DAGVATTENHANTERING 

 Planerad dagvattenhantering 

I syfte att fördröja och rena det dagvatten som bildas inom planområdets hårdgjorda ytor så att Järfälla kommuns 

riktlinjer för dagvatten uppfylls krävs en effektiv utjämningsvolym på cirka 52 m3. Denna volym säkerställer 

belastningen på dagvattennätet inte ökar och att det dimensionerande flödet understiger flödeskravet om 70 l/s, ha 

eller 154 l/s vid ett dimensionerande 10-årsregn. Dagvattenanläggningen stryps följaktligen till ett maximalt 

utflöde på 132 l/s. 

 

Vid den nya pendlarparkeringen vid Kallhälls pendeltågsstation föreslås två olika alternativ av dagvattensystem. 

Det första alternativet är att anlägga regnbäddar med ett underliggande makadamlager och/eller skelettjord. Det 

andra alternativet är att anlägga ett underjordiskt magasin och en oljeavskiljare. De både alternativen beskrivs 

utförligare i avsnitt 7.3.2. respektive 7.3.3. 

 

 Vid anläggning av dagvattenåtgärder bör också hänsyn till grundvattenytan tas så att botten på anläggningarna 

inte är nere på samma djup grundvattennivån, alternativt att anordningen anläggs med tät botten och väggar för att 

undvika inträngning av grundvatten samt förorening av densamma. Vid ev. tätning av magasin ska lyfteffekt tas i 

beaktande.  

 

I samband med detaljprojektering i senare skede av planprocessen kan föreslagen dagvattenhantering justeras med 

hänsyn till förändrade utformningsförhållanden 

 Höjdsättning  

Höjdsättningen ska säkerställa att ytavrinningen når den tilltänka dagvattenanläggningen. Det betyder att 

dagvattnet ska rinna från parkeringsplatserna till dagvattenledningen i körstråket för vidare transport till 

oljeavskiljare och magasin. 

  

 Teknisk utformning och lösningar för dagvattenhantering 

Tabell 2-1. Anläggningsdata för utjämningsmagasin och allmänna reningsanläggningar som används i 

beräkningarna 

Åtgärdnr. 

i karta 

Typ  Placering2 Yta vid max-

belastning 

Djup   Fördröjnings-

volym 

Reningseffekt 

för fosfor 

%1 

Ansvar3 

(Park och 

gata eller VA)  

Alt 1. Regn

bädd 

Enl. figur 

7-1 

120 m2 1,15 m 52 m2 50 Park och Gata 

Alt. 2 Kasse

tmaga

sin 

Enl. Figur 

7-5 

52 m2 1 m 52m3 42 VA 

TOTALT - - - -  - - 
1För vattnet som leds till anläggningen 
2Kvartersmak eller allmän platsmark 
3VA eller Park och gata 
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7.3.1. Dagvattenhantering på allmän platsmark 

I föreliggande rapport gäller all dagvattenhantering för allmän platsmark 

7.3.2. Regnbäddar 

Regnbädd, även kallat växtbädd eller eventuellt trädgrop beroende på variant, bedöms vara ett lämpligt alternativ 

som dagvattenåtgärd för området eftersom Järfälla kommun förespråkar dagvattenlösningar som bidrar till en 

attraktiv stadsmiljö och gynnar ekosystemtjänster. Dagvatten från hårdgjorda ytor till planteringar minskar 

behovet av bevattning och möjliggör en frodigare växtlighet. I Figur 7-2 visas ett exempel på uppbyggnaden av en 

trädplantering i stadsmiljö med en underliggande skelettjord.  

 

Planteringsytor anläggs vanligen med ett tunt mulljordslager (10 – 20 centimeter) följt av ett tjockare lager 

skelettjord på 20 – 100 centimeter. Skelettjorden/makadamlagret antas vanligen ha cirka 30 % porositet och kan 

anläggas med makadam, singel eller mer porösa och lätta material såsom lecakulor. Genom att sänka ner 

regnbädden kan en fördröjningsyta skapas, detta är illustrerat i tvärsnitt i Figur 7-2 och mer platsspecifikt i Figur 

7-3. Fördelen med porösa och lätta material är att dessa ger en större fördröjande och renande effekt, samtidigt 

som träd, buskar och annan växtlighet inte torkar ut vid perioder med små nederbördsmängder. 

  

För att underlätta dagvattenhanteringen i planområdet bör kantsten mellan hårdgjorda ytor och grönytor förses 

med luckor som leder dagvattnet till regnbäddarna. I Figur 7-4 exemplifieras luckorna i gatstenen tillsammans en 

lämplig lutning för en parkering som har regnbäddar nära intill parkeringsfickorna. 

 

 

Figur 7-1. Förslag till placering och ungefärlig dimensionering av dagvattenlösningar i form av växtbäddar som föreslås 

inom planområdet.  
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Figur 7-1. Principskiss växtbädd för träd i gräsyta. Systemet har utvecklats för att skapa goda växtbetingelser för gatuträd i 

hårdgjorda miljöer. Men tekniken kan även bidra med fördröjning och rening av dagvatten. Illustrationen är hämtad från 

Järfälla kommuns tekniska handbok. 
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Figur 7-3. Nersänkt regnbädd/infiltrationsyta nära en parkering 

  

 

Figur 7-4. Exempel på utformning av infiltrationsytor och infiltrationsstråk där pilar illustrerar vattnets väg. Källa: Uppsala 

Vatten 
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7.3.3. Alternativ 2 – Underjordiska dagvattenmagasin 

Alternativ 2 innebär att underjordiskt kassettmagasin med oljeavskiljare och en fördröjningskapacitet på 52 m3 anläggs som 

omhändertar hela parkeringsytans ytvatten. Innan dagvattnet fördröjs i kassettmagasinet rinner det först genom en 

oljeavskiljare för rening av framförallt olja och PAH:er. Detta för att undvika förorening av recipienten och för att öka 

livslängden på anläggningen.  I och med att magasinet är under jord tar det inte någon yta i anspråk ovan jord. En schematisk 

skiss över föreslagen dagvattenhantering av kassettmagasin ges i Figur 7-5.  

Utformning av kassettmagasin kan ta olika stor yta beroende på projektörens utformning. Det viktigaste är att 

utjämningsvolymen på 52 m3 ryms. Avledning till underjordiska anläggningar, som kassettmagasin, kan ske i markförlagda 

ledningar eller via ytliga dagvattenrännor.  

 

Figur 7-5. Förslag till placering och ungefärlig dimensionering av dagvattenlösningar i form av magasin av kassetter som 

föreslås inom planområdet.  

 

Underjordiska dagvattenmagasin kan utformas på flera olika sätt men ett exempel är dagvattenkassetter som är 

konstruerade av plast. Dessa kan anläggas med tätskikt för att hålla tätt för uppsamling eller utan tätskikt för att 

tillåta infiltration ner i marken. Tätskikt är att föredra vid närhet till grundvatten för att minska risken för att får in 

grundvatten i magasinet.  Kassetterna tål att anläggas under trafikerade ytor men bör följa tillverkarens 

rekommendationer för trafiklast. För att reglera utflödet från magasinet innan det sammankopplas med 

dagvattennätet kan det förses med en flödesreglerare. Det gör att tömningen stryps till det ursprungliga utflödet 

som det var vid befintlig markanvändning. Dock bör ett magasin även anläggas med någon typ av bräddning så att 

vid stora flöden, som inte magasinet är dimensionerat för, ändå kan tömmas. Kassettmagasinet kan även 

installeras med en avstängningsventil innan det kopplas på dagvattennätet utifall det skulle förekomma större 

föroreningar på parkeringsytan. I Figur 7-6 ges exempel på byggnad av dagvattenkassetter som kan ligga under en 

parkeringsyta.  
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Figur 7-6. Exempel på kassettmagasin, Upnor (2019-05-08). 
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 Materialval 

Se projekteringsritningar för materialval 

 

 Drift- och underhållsaspekter 

För att regnbäddar och planteringsytor ska bibehålla sin fördröjande och renande funktion under längre perioder 

krävs skötsel och underhåll. Eftersom konstruktionerna skiljer sig åt behöver individuella skötselplaner utformas. 

Generellt gäller dock att sedimenterande partiklar från dagvattnet täpper igen filtermaterialet som de olika 

dagvattenlösningarna är uppbyggda av, därför krävs det att filtermaterialet byts ut med jämna mellanrum. Det 

mesta av föroreningarna fastläggs i det översta lagret av filtermaterialet. Enligt studier (bl.a. Sundin, 2012) kan det 

översta lagret av filtret behöva bytas ut inom 5–25 år och hela filtret inom 25-50 år.  

 

Utöver filtermaterialet krävs även en kontinuerlig tillsyn av inflödesvägar och bräddavlopp så att dessa inte sätts 

igen av t.ex. skräp. Då växtligheten spelar stor roll är det viktigt att det sker en regelbunden skötsel och 

återplantering av nya växter om dessa dör. Vid långa perioder utan regn kan det även vara nödvändigt att 

stödbevattna växterna.  

 

För att utjämningsmagasin ska fungera tillfredställande under hela dess planerade livstid måste det utföras ett 

löpande underhåll av anläggningen och dess kringliggande avvattningsytor. Det är viktigt att regelbundet 

kontrollera flödesregulatorn och spola för att minska att risken för dämning av systemet från sediment.  

 

 Genomförbarhet i planerat dagvattensystem 

Genomförbarheten av föreslaget dagvattensystem bedöms som god eftersom oljeavskiljare och underjordiskt 

magasin är en beprövad metod för dagvattenhantering vid parkeringar. Föreslaget system är avstämt med 

kommunen som är exploatör  

 Hänsyn till miljökvalitetsnormerna 

Föreslagna lösningar för dagvattenhanteringen inom planområdet är utformade enligt Järfälla kommuns riktlinjer 

för dagvatten, som syftar till att dagvattnet ska renas i sådan utsträckning att närliggande vattenförekomster på sikt 

ska uppnå god status. Beräkningarna visar att en effektiv rening kan uppnås med föreslagna dagvattenåtgärder (se 

kap 6) vilket tyder på att den övervägande effekten av föreslagen exploatering blir positiv för recipienten. De olika 

fördröjningsalternativen ger olika god reningseffekt, se tabell 6-2. Dagvattenlösning med regnbädd har en större 

översiktlig rening jämfört med underjordiskt dagvattenmagasin med oljeavskiljare men den senare har en större 

kapacitet av rening av olja jämfört med regnbädd.  

 

Enligt Järfälla kommuns riktlinjer för dagvatten krävs avskiljning av olja och sediment för parkeringsplatser över 

40 personbilar. Båda åtgärdsalternativen åstadkommer en rening av olja som understiger riktvärdet på 500 µg/l. 

De föreslagna åtgärderna är beräknade att uppfylla både kommunens flödesbegränsningar och riktvärden gällande 

utsläpp i recipienten Mälaren.  

 

Dessa riktlinjer för dagvattenhantering är satta av Järfälla kommun för att uppnå god kemisk och ekologisk status 

för Mälaren. Med den tillkomna Weserdomen räcker det med en försämring av en kvalitetsfaktor för att en 

försämring av status ska ha skett (Havs- och vattenmyndigheten 2016). Det är viktigt att påpeka att beräkningar 

med schablonhalter är behäftade med stora osäkerheter och bör inte tolkas som exakta siffror, men efter föreslagen 

rening innebär en hög sannolikhet att exploateringen leder till en minskad belastning på recipienten.  
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8. DETALJPLANENS LÄMPLIGHET 

Detaljplaneförslaget bedöms som lämpligt eftersom en fungerande hållbar dagvattenhantering skapas i området 

där dagvatten från parkering och väg omhändertas. 

 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 8-1. Planbestämmelser, markreservationer, förutsättningar och åtgärder som behöver säkerställas i 

planen 

 

Typ Gäller för Behov Säkerställs genom 

Planbestämmelse Yta väster om 

planerad 

parkering 

Mark reserveras som grönområde Planbestämmelse 

Planbestämmelse Parkeringsyta Mark reserveras för 

dagvattenanläggning 

Planbestämmelse 

Planbestämmelse Allmän platsmark Fördröjningsvolym om minst 52 

m2/ha  
Planbestämmelse 

Förutsättning Allmän platsmark Fördröjning till max 70 l/s, ha vid 

10-årsregn  
Projektering 

Åtgärd Parkeringsyta Regnväxtbäddar om 120 m2 alt. 

Kassettmagasin om 522 

Projektering 

  



 

Datum 

Sid 30 (31)  
 

  
 

9. SLUTSATS  

Flödesberäkningarna visar att de planerade förändringarna inom planområdet kommer medföra ökade 

dagvattenflöden om dagvattnet inte omhändertas. Utan dagvattenåtgärder resulterar byggnationen i en 

flödesökning på cirka 36 % för hela planområdet området samtidigt som dagvattnet inte renas innan utsläpp mot 

recipient.  

 

Dagvattenlösningarna för hela planområdet bör, enligt beräkningar, ges en fördröjningsvolym på totalt 52 m3 

vilket säkerställer att Järfälla kommuns flödeskrav uppfylls. Beräkningar med mjukvaruprogrammet StormTac 

visar att indikerade halter av föroreningar understiger Järfälla kommuns riktvärden med båda alternativen.  

 

I alternativ 2 överstiger dock halten kväve befintlig halt men understiger fortfarande riktvärdet.  

Sammantaget beräknas därför exploateringen, tillsammans med de föreslagna åtgärderna för 

dagvattenhanteringen, minska belastning på såväl dagvattennätet som recipient.  

 

Med rekommenderad dagvattenhantering uppfyller detaljplanen kraven under 2.1: att detaljplaneförslaget inte 

försämrar möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten och att Järfällas kommuns riktlinjer för 

davattenhantering, 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. 

 

 

  



 

Datum 

Sid 31 (31)  
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