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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  

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.  

1.1 Syfte 

Dagvattenutredningen syftar till att utreda vilka förändringar den planerade exploateringen kan ha på 

dagvattenbildningen, samt att bedöma förutsättningarna för en hållbar dagvattenhantering. Bedömningen 

grundar sig på de lokala markförhållandena, dimensionerande dagvattenflöden, samt dagvattnets 

föroreningsgrad. Uppdraget syftar även till att dimensionera utjämningsmagasin och reningsanläggningar så att 

flödestoppar reduceras medan dagvattnet samtidigt renas genom bland annat sedimentation, fastläggning av 

partiklar och växtupptag. Till grund för principlösningar i dagvattenutredningen ska Järfälla kommuns 

dagvattenstrategi och styrdokument användas.  
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1.2 Allmänt om dagvatten 

Dagvatten definieras som ett tillfälligt förekommande vatten som rinner av markytan vid regn och 

snösmältning. Generellt är ytavrinningens flöde och föroreningshalt kopplad till markanvändningen i ett 

område. Främst är det dagvatten från industriområden, vägar och parkeringsytor som innehåller föroreningar. 

Anläggningen av parkeringsytor kan leda till en större areal hårdgjorda ytor och det är därför viktigt att i ett 

tidigt skede utreda vilka konsekvenser detta har på dagvattensituationen.  

För att uppnå en hållbar dagvattenhantering används dagvattenlösningar som efterliknar vattnets naturliga 

kretslopp, såsom infiltration i mark, i stället för att leda bort dagvattnet i konventionella ledningar. På så sätt 

minskas mängden dagvatten som behöver tas omhand i dagvattennätet och det sker en naturlig rening av 

dagvattnet.  

1.2.1 Järfällas riktlinjer för dagvattenhantering 

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

• Dagvattnet ska omhändertas på sådant sätt att det inte riskeras att orsaka översvämningar av 

nedströms liggande områden. 

• Dagvatten ska inte medföra att vattendragets status försämras eller att gällande miljökvalitetsnormer 

inte uppnås. 

• Dagvatten ska utgöra en positiv resurs i landskapet. 

• Dagvatten ska avledas avskilt från spillvatten. 
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2 Material och metod 

Nedan beskrivs hur olika beräkningar genomförts och vilka styrdokument som använts.  

2.1 Material och datainsamling 

Bakgrundsmaterial och data som har använts för att genomföra denna utredning är bland annat: 

• Planbeskrivning – samrådshandling Dnr Kst 2018/446, Järfälla kommun (2018-04-24) 

• Järfälla kommuns dagvattenriktlinjer (beslutad 2016-12-12) 

• Östra Mälarens vattenskyddsföreskrifter (2008-11-25) 

• Jordarts- och jorddjupskarta (SGU) 

• Recipientinformation (VISS – Vatteninformationssystem Sverige) 

2.2 Flödesberäkning 

Dagvattenflöden för delområden med olika markanvändning har beräknats med rationella metoden enligt 

sambandet:  

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝜑 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓     (Ekvation 1) 

där Qdim är flödet (liter/sekund) från ett delområde med en viss markanvändning. 

i är regnintensiteten (liter/sekund·hektar) för ett dimensionerande regn med en viss återkomsttid och beror på 

tr som är regnets varaktighet, vilket sätts lika med områdets rinntid.  

φ är den andel av nederbörden som rinner av som dagvatten för rådande markförhållanden och 

dimensionerande regnintensitet. Avrinningskoefficienter för olika markanvändningskategorier har tagits från 

Svenskt Vattens publikation P110. 

A är den totala arean (hektar) för det aktuella delområdet. Arealerna för områdena med olika 

markanvändningstyper före och efter detaljplanens implementering har beräknats i ArcGIS utifrån ortofoto och 

plankartor i dwg-format. Även observationer vid platsbesöket har fungerat som underlag vid beräkningarna. 

f är en ansatt klimatfaktor, Svenskt Vatten P110 rekommenderar att en klimatfaktor på minst 1,25 för regn med 

varaktig under en timme oberoende på vilken del av Sverige undersökningsområdet ligger. En klimatfaktor på 

1,25 har därför ansatts i beräkningarna för planerad markanvändning, för att ta höjd för klimatförändringar och 

ökade nederbördsmängder.  
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2.3 Beräkning av dimensionerande utjämningsvolym 

Beräkning av utjämningsvolym har gjorts enligt Järfälla kommuns riktlinjer för utsläpp av dagvatten från 

fastighetsmark. Enligt dessa beräknas erforderlig fördröjningsvolym för att det dimensionerande flödet som 

uppstår vid ett 10-årsregn inte ska öka efter planerad exploatering. Beräkningar av dimensionerande 

utjämningsvolymer för eventuella fördröjningsanläggningar görs med bilaga 10.6 till Svenskt Vatten P110, 

enligt ekvation 9.1 i samma publikation som senare korrigerats i en rättningslista (Errata till P110): 

𝑉 = 0,06 ∙ (𝑖(𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛) ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 +
𝐾2∙𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛

𝑖(𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛)
)  (Ekvation 2)

  

där V är den dimensionerande specifika utjämningsvolymen (m3/hared), trinn är områdets rinntid och K är den 

tillåtna specifika avtappningen från området (l/s∙hared). För att kompensera för att avtappningen från 

magasinet inte är maximal annat än vid maximal reglerhöjd multipliceras den tillåtna avtappningen K med en 

faktor 2/3. 

V beräknas som en maxfunktion av olika regnvaraktighet och intensitet, vilket innebär att sambandet tar höjd 

för vilken typ av regn (korta regn med högre intensitet eller långa regn med lägre intensitet) som bidrar med 

störst volym vatten som behöver fördröjas.  

2.4 Föroreningsberäkning 

Beräkningar av föroreningsbelastning i dagvattnet utförs med modellverktyget StormTac v.19.3.1. StormTac 

använder sig av schablonhalter framtagna inom ramen för olika forskningsprojekt och längre utredningar och 

bygger på långa mätserier från olika typer av markanvändningsområden (Larm, 2000). Halterna av olika ämnen 

kan momentant variera kraftigt beroende på flödet och lokala förhållanden. 
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3 Områdesbeskrivning  

I följande avsnitt beskrivs planområdet för Kallhäll 1:1 och dess omgivning vilket skapar förutsättningarna för 

dagvattenhantering inom området.  

3.1 Befintlig 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 3-1.  

 

Figur 3-1. Befintlig markanvändning på planområdet Kallhäll 1:1 infartsparkering i Järfälla, 2019-09-13. 

3.2 Planerad markanvändning 

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. 
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Figur 3-2. Den planerade markanvändningen inom planområdet. 

 

3.3 Hydrogeologi och hydrologi 

Underlaget för att skatta förutsättningarna för dagvattenhantering har främst hämtats från webbaserade källor 

och en geoteknisk undersökning sammankopplad med detaljplanen.  

3.3.1 Infiltrationsförutsättningar och geologi 

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

sandig morän och fyllnadsmaterial, se figur 3-3.  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.  
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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 3-3. 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.  

3.3.2 Översiktliga avrinningsförhållanden och befintliga dagvattenledningar 

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 3-4.  
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Figur 3-4. Ytavrinning och befintligt VA-ledningsystem, enligt befintlig markanvändning, inom planområdet. (2019)  

3.4 Recipient och skyddsområde 

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. 

3.4.1 Östra Mälarens skyddsområde 

Planområdet ingår i ett avrinningsområde som ligger även inom Östra Mälarens vattenskyddsområde 

sekundära skyddszon, se figur 3-5. 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, inte 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. 

Utsläpp av dag- och dräneringsvatten från befintliga vägar, broar, järnvägsspår och parkeringsanläggningar får 

förekomma i den omfattning att de inte strider mot gällande miljölagstiftning. Mark- och anläggningsarbete får 

inte medföra risk för vattenförorening.  

+18 

+22 

+21 

+19 
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Figur 3-5. 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 

3.4.2 Recipient - Mälaren 

Enligt VISS bedöms det ha en måttligt ekologisk status, se tabell 3-1. Däremot uppnår det ej god kemisk status 

för de sju ämnena antracen, bromerade difenyleter, bly, kadmium, kvicksilver, PFOS och Triblytenn. Inom östra 

Mälarens vattenskyddsområde är den ekologiska statusen medel till god men har större problem med kemiska 

föroreningar - framförallt av bly och kvicksilver. 

Tabell 3-1. Sammanställning över miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna Mälaren-Görväln, -Rödstensfjärden och 

-Fiskefjärden. 

Vattenförekomst Ekologisk status och potential Kemisk ytvattenstatus 

Status 2017 Kvalitetskrav  Status 2017 Kvalitetskrav  

Mälaren- Görväln Måttlig  God  Uppnår ej god status God  

Mälaren-Rödstensfjärden God God Uppnår ej god status God 

Mälaren-Fiskefjärden Måttlig God Uppnår ej god status God 
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Figur 3-5. 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 
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4 Dagvattenberäkningar 

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.  

4.1 Markanvändning  

I flödesberäkningarna har vedertagna avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vatten P110 använts. Areor för den 

befintliga och planerade markanvändningen samt avrinningskoefficienter presenteras i tabell 4-1. Det bör 

noteras att mycket små förändringar i avrinningskoefficienten kan ge relativt stora skillnader i flöde så de 

redovisade flödena bör främst ses som indikatorer på hur flödena kommer att förändras vid den nya 

markanvändningen och inte som exakta värden.  

 

Tabell 4-1. Areor och avrinningskoefficienter för befintlig och planerad markanvändning.   

  Avrinningskoefficient Befintlig  Planerad  

Markanvändning  φ  area [m2] red. area [m2]  area [m2]  red. area [m2] 

Asfalt 0,8 3309 2647 3544 2835 

Parkering 0,8 0 0 4073 3528 

Plattor 0,7 0 0 123 86 

Grus 0,4 3324 1330 0 0 

Blandad hårdgjort 0,2 1743 348,6 1743 348,6 

Plantering 0,1 0 0 524 52 

Grönområde 0,1 14 242 1424 12 611 1261 

Totalt   22 618 5750 22 618 7841 

 

 

I enlighet med Järfälla kommuns riktlinjer för dagvatten har ett återkommande 10-årsregn med klimatfaktor 

1,25 använts för beräkning av dimensionerande flöden. Enligt beräkningar utförda med bilaga 10.1 i Svenskt 

Vatten P110 och Dahlström (2010) motsvarar ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet en regnintensitet på 

cirka 228 liter/sekund·hektar. 
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4.2 Dimensionerande utjämningsvolym 

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

markanvändning, är beräknade enligt Ekvation 1 i Kapitel 2.3 och redovisas i tabell 4-1.  Den dimensionerande 

utjämningsvolymen för ett 10-årsregn har beräknats med bilaga 10.6 i Svenskt Vattens publikation P110, enligt 

ekvation 2 i kapitel 2.4.  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 52 m3. Denna utjämningsvolym innebär att belastningen på dagvattennätet inte ökar i 

samband exploateringen. Med planerad markanvändning kommer flödena öka med 36% jämfört med tidigare, 

se tabell 4-2. Befintligt flöde är på 164 l/s och strypning 70 l/s-kravet innebär att flödena sänks till 154 l/s, men 

med den ökade strypningen och utjämningsvolymen innebär ett flöde lägre än 154 l/s.  Det innebär att med 

planerade åtgärder kommer flödena från planområdet att minska i framtiden. 

 

 

Tabell 4-2. Dimensionerande flöden vid ett 10-årsregn, årsmedelflöden för befintlig och planerad 

markanvändning samt procentuell förändring med planerad markanvändning. 

 

Markanvändning Flöde 10-årsregn 

[l/s] 

Förändring 

dagvattenflöde [%] 

Årsmedelflöde 

[l/s] 

Förändring 

årsmedelflöde [%] 

Befintlig 164  0,17  

Planerad 223 36 0,22 29 
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5 Föroreningsberäkningar 

Vid beräkning av föroreningshalter och föroreningsbelastning i dagvatten, se tabell 5-1 och 5-2, har olika typer 

av markanvändning med tillhörande schablonvärden från databasen StormTac v.19.3.1 använts. 

Schablonvärdena är framtagna vid vetenskapliga studier med långa mätserier av dagvatten. Vid beräkningarna 

för befintlig markanvändning har markanvändingskategorierna ”Väg”, ”Grusyta”,”Gräsyta” och ”Skogsmark” 

använts. Vid beräkningarna för planerad markanvändning har markanvändingskategorierna ”Parkering”, ”Väg”, 

”Marksten med fogar” och ”Skogsmark” använts. 

 

Dagvattenlösningen som använts i föroreningsberäkningarna är en oljeavskiljare som efterföljs av ett 

kasettmagasin med filter samt regnbäddsplantering. Kasettmagasinet är modellerat med en permanent 

vattenvolym och resterande detaljer kan observeras i StormTac:s beräkningsfil som bifogas med rapporten. 

Föroreningsberäkningarna tyder på att föroreningshalterna ökar för planerad markanvändning utan 

dagvattenlösningar för planområdet på grund av parkering som genererar mer föroreningar än befintliga 

förhållanden. Med föreslagna dagvattenlösningar visar beräkningarna på minskade föroreningshalter jämfört 

med befintlig för samtliga ämnen utom kväve. Beräknad föroreningshalt för kväve indikerar att halten endast 

marginellt ökar jämfört med befintligt situation med understiger Järfälla kommuns riktvärde. 

 

Tabell 5-1. Föroreningshalter i dagvatten från planområdet för befintlig och planerad markanvändning, samt 

efter föreslagen rening. Grön färgsättning innebär att halten minskar jämfört med befintlig markanvändning. 

Gul färgsättning betyder att halten understiger Järfälla kommuns riktvärden överstiger för befintlig 

markanvändning. Beräkningarna har utförts i StormTac (Larm, 2000).  

Ämne Enhet 

Föroreningshalt   
 

Befintlig 
Planerad                         

utan dagvattenlösning 

Planerad.                         
Oljeavskiljare och 

kasettmagasin med 
filter 

Planterad med 
plantering Riktvärde 

Fosfor µg/l 99 110 58 50 160 

Kväve µg/l 1400 1700 1500 900 2000 

Bly µg/l 5 14 2 1 8 

Koppar µg/l 16 25 8 6 18 

Zink µg/l 44 81 18 7 75 

Kadmium µg/l 0,180 0,280 0,076 0,081 0,400 

Krom µg/l 4 9 2 2 10 

Nickel µg/l 3 8 3 2 15 

Kvicksilver µg/l 0,038 0,058 0,026 0,023 0,030 

Suspenderad  substans µg/l 41 000 81 000 6800 7100 40 000 

Olja (mg/l) µg/l 400 610 30 140 400 

PAH (µg/l) µg/l 0,570 1,500 0,420 0,087 Saknas 

Benso(a)pyren µg/l 0,012 0,029 0,008 0,008 0,030 
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I tabell 5-2 redovisas den beräknade årliga föroreningsbelastningen för befintlig och planerad markanvändning, 

samt efter föreslagen rening. Beräkningar visar på en minskad föroreningsbelastning för alla ämnen utom kväve 

efter att dagvattnet genomgått föreslagna reningsåtgärder.  

Tabell 5-2. Årlig föroreningsbelastning från planområdet för befintlig och planerad markanvändning, samt efter 

föreslagen rening, beräknat i StormTac (Larm, 2000). 

Ämne Enhet 

Föroreningsbelastning 
 

Befintlig 
Planerad                         

utan dagvattenlösning 

Planerad.                         
Oljeavskiljare och 

kasettmagasin med 
filter 

Planerad med 
plantering 

Fosfor kg/år 0,5 0,7 0,4 0,4 

Kväve kg/år 8 11 9 6 

Bly kg/år 0,03 0,09 0,01 0,01 

Koppar kg/år 0,09 0,16 0,05 0,04 

Zink kg/år 0,23 0,52 0,12 0,05 

Kadmium kg/år 0,0010 0,0018 0,0005 0,0006 

Krom kg/år 0,022 0,055 0,015 0,011 

Nickel kg/år 0,02 0,05 0,02 0,01 

Kvicksilver kg/år 0,00020 0,00037 0,00016 0,00016 

Suspenderad  
substans 

kg/år 210 520 44 50 

Olja (mg/l) kg/år 2,1 3,9 0,2 1,0 

PAH (µg/l) kg/år 0,0030 0,0094 0,0027 0,0006 

Benso(a)pyren kg/år 0,000061 0,000190 0,000048 0,000059 
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5.1 Effekt på recipient 

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 

5-2. 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 

flödesbegränsningarna och riktvärden gällande utsläpp inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. 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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6 Lösningförslag för 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. 

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 6.1 respektive 6.2. 

 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. 

6.1 Alternativ 1 – Regnbäddar med underliggande makadamlager och/eller 

skelettjord 

Alternativ 1 innebär utjämningsvolymen på 52 m3 uppnås genom regnbäddar på en yta motsvarande 90 m2. 

Beräkningen av ytanspråket för regnbäddarna är genomförda med en funktionell makadammäktighet på 1 m 

(porositet på 30 %) och en ovanliggande uppsamlingsmäktighet på 15 cm. Denna dimensionering av 

regnbäddarna korrelerar med föroreningsberäkningen i StormTac. Med denna dimensionering uppnås 

reningskraven för Järfälla kommun genom att riktvärdena för föroreningshalterna understigs. 

 En schematisk skiss över föreslagen dagvattenhantering av regnbäddar ges i figur 6-5. I tabell 6-1 presenteras 

utjämningsvolymen tillsammans med dagvattenlösningarnas ytanspråk.  

Samtliga dagvattenlösningar bör förses med bräddavlopp som kopplas på det befintliga dagvattennätet. Det är 

viktigt att anläggningarnas procentuella kapacitet stämmer överens med den andel av planområdets area som 

avvattnas mot respektive anläggning, så att de inte blir över- eller underdimensionerade.  
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Figur 6-1. Förslag till placering och ungefärlig dimensionering av dagvattenlösningar i form av växtbäddar som föreslås 

inom planområdet.  

Tabell 6-1. Nödvändig utjämningsvolym enligt Järfälla kommuns riktlinjer för planområdet tillsammans med korrelerande 

ytanspråk för föreslagna dagvattenåtgärder som ger tillräcklig nödvändig fördröjningsvolym för ett dimensionerade 10-

årsregn. Beräknad från reducerad area. 

Markanvändning Red. Area [ha] 

Andel red. 

area [%] Utjämningsvolym [m3] 

Ytanspråk dagvattenlösningar 

[m2] för regnbäddar 

Asfalt 0.28 36 19 43 

Parkering 0.32 41 21 50 

Plattor 0.01 1 1 1 

Hårdgjord 0.03 4 2 7 

Plantering 0.01 1 1 1 

Grönyta 0.13 17 8 18 

Totalt 0.78 100 52 120 
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6.1.1 Regnbädd 

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 6-2 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 6-3 och mer platsspecifikt i Figur 

6-4. 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 6-5 exemplifieras luckorna i gatstenen 

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

 

 

Figur 6-2. Principskiss för skelettjord. 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 Stockholms 

trädhandbok. 
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Figur 6-3. En regnbädd i tvärsnitt. Källa: Tengbomgruppen. 
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Figur 6-4. Nersänkt regnbädd/infiltrationsyta nära en parkering 

  

 

Figur 6-5. Exempel på utformning av infiltrationsytor och infiltrationsstråk där pilar illustrerar vattnets väg. Källa: Uppsala 

Vatten 
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6.1.2 Skötsel och underhåll 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grapnummer 

19324 

Uppdragsnummer 

605317 

Version 

0.1 

 

Sidan 26 (30) 

6.2 Alternativ 2 – Underjordiskt 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 6-6.  

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 6-6. Förslag till placering och ungefärlig dimensionering av dagvattenlösningar i form av magasin av 

kassetter som föreslås inom planområdet.  
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Underjordiska dagvattenmagasin som dagvattenkassetter är ett yteffektivt sätt att omhänderta dagvattnet. 

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 6-7 ges exempel på byggnad av 

dagvattenkassetter som kan ligga under en parkeringsyta. 

 

Figur 6-7. Exempel på kassettmagasin, Upnor (2019-05-08). 
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7 Översvämningsrisk och höjdsättning 

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

inte är dimensionerad för att klara. Om en parkering är närområdets lågpunkt blir det sannolikt en lämplig yta 

för stora nederbördsmängder att ansamlas på.  

7.1.1 Platsspecifika riktlinjer för höjdsättning 

Höjdsättningen av planområdet bör 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. Detta medför att risken för skador på samhällsviktiga 

funktioner som järnvägen kan minskas. Ur ett större perspektiv kan pendlarparkeringen utgöra en 

översvämningsyta för Kallhäll och 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 7-1. 

 

Figur 7-1. Ungefärlig flödesriktning vid stora regn och förslag av översvämningsyta inom planområdet för 

långsam infiltration visas med rött. 
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8 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.  
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