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SAMMANFATTNING 

Ny bebyggelse planeras i detaljplanen Norrboda-Brunna i Upplands-Bro kommun. Tyréns 

har fått i uppdrag att utreda skyfallssituationen inför granskning av detaljplanen. 

 

Vid ett skyfall går dagvattennätet fullt och kommer därmed medföra marköversvämning. 

Det är därför viktigt att planera höjdsätningen så att en sekundär ytlig avrinningsväg 

möjliggörs utan att vattenmängderna orsakar någon skada på framtida bebyggelse eller 

områdena uppströms och nedströms planområdet. 

 

Resultatet visar att det finns vissa känsliga områden inom planområdet idag. En mer 

genomtänkt höjdsättning och rätt åtgärder kan minska risken för konsekvenser vid 

inträffandet av ett skyfall. Det gäller främst höjdsättningen av skolan samt 

omlokaliseringen av en lågpunkt vid kvarter E. Andra åtgärder som bör vidtas är att sätta 

en lämplig golvnivå för fastigheten i kvarter A och anlägga ett avskärande dike vid 

kvarter D och H så att vatten inte blir stående vid byggnaden. 

 

Framkomligheten för räddningstjänsten till och från planområdet är begränsad både i 

befintligt scenario och scenario efter exploatering. Belastningen på förbindelsen till E18 

minskar efter exploatering, även om avrinningsförloppet är snabbare, till följd av de högt 

ställda kraven på dagvattenhantering. Åtgärder behöver vidtas för att säkerställa 

räddningstjänsten framkomlighet vid inträffandet av ett skyfall.  
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1 INLEDNING 

Ny bebyggelse planeras intill handelsplatsen Norrboda-Brunna i Kungsängen som är ett 

område som idag utgörs av naturmark. Tyréns har fått i uppdrag av Norrboda 

Handelsområde Upplands-Bro AB att utreda skyfallssituationen för planområdet 

Norrboda-Brunna. Inom planområdet planeras radhus, flerbostadshus, trygghetsboende 

och skola med mera att uppföras enligt strukturplanen i Figur 1.  

 

 

Figur 1. Strukturplan för detaljplaneområdet Norrboda-Brunna (BAU, 2020-10-28) 
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Detaljplaneområdet ligger inom Mälarens naturliga avrinningsområde. Dagvatten från 

planområdet rinner till recipienten Görväln, en orienteringsbild finns i Figur 2. 

 

 

Figur 2. Orienteringsbild med detaljplaneområdet i relation till de naturliga avrinningsområdet och recipienten 

Görväln 
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Befintligt dagvattenledningsnät utanför planområdet antas kunna hantera ett 10-

årsregn. Dagvatten inom planområdet kommer tas om hand med bland annat olika LOD-

lösningar och i framtida dagvattennätet. Dessa anläggningar ska kunna hantera ett 20-

årsregn med klimatfaktor 1,25 enligt checklistan från Upplands-Bro kommun för 

hantering av dagvatten.  

 

Skyfall innebär att en stor mängd nederbörd faller under en kort tid. SMHI:s definition 

av skyfall är att minst 50 mm faller under en timme eller minst 1 mm på en minut (SMHI, 

2017). Skyfall kopplas ofta till konvektiv nederbörd som är svåra för meteorologerna att 

förutse då händelseförloppet sker under en kort tid och ofta på lokal nivå. 

Ledningsnätets kapacitet är begränsad i förhållande till skyfallsmängden och räcker inte 

till för att avleda vattenflödet, vilket resulterar i att vatten rinner på ytan istället.  

 

Syftet med skyfallsanalysen är att utreda om översvämningar kommer uppstå vid ny 

bebyggelse. Dessutom kommer belastningen på omkringliggande områden undersökas 

till följd av exploateringen, så att belastningen på nedströms avrinningsområdet inte 

ökar. Resultatet för skyfallsanalysen kan användas som underlag för 

dagvattenutredningen samt som underlag för arkitekter, landskapsarkitekter och 

gatuprojektörer. 

1.1 REKOMMENDATIONER FÖR HANTERING AV ÖVERSVÄMNING TILL FÖLJD AV 

SKYFALL 

Länsstyrelsen i Stockholms och Västra Götalands län har tagit fram ett faktablad 

Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall som syftar till att 

ge stöd åt Sveriges kommuner för att beskriva hanteringen av skyfall vid 

detaljplanearbete. Huvudrekommendationer från faktabladet beskrivs nedan: 

 

• Ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en 

översvämning från minst ett 100-årsregn med en inkluderande klimatfaktor 

som 1,2–1,4. Vilken klimatfaktor som används beror på regionala variationer 

(SMHI, 2018). 

• Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplanen och 

eventuella skyddsåtgärder säkerställs. 

• Samhällsviktiga verksamheter ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att 

funktionen kan upprätthållas vid en översvämning. 

• Framkomlighet till och från planområdet bedöms och ska vid behov 

säkerställas. 

• En lågpunktskartering är inte tillräcklig som beslutsunderlag, varken för 

översiktsplan eller detaljplan. Detta beror på att utbredningen av ett 

översvämningsområde kan variera beroende på nederbördens intensitet och 

varaktighet. En modellering som inkluderar hydrauliken och tidsaspekten måste 

därför göras. Detta är särskilt viktigt då naturområden exploateras och ersätts 

med hårdgjorda ytor.  

• Skyfall är något som inte kan hanteras i det slutna dagvattensystemet då detta 

system inte är dimensionerat för sådana stora mängder vatten. Det är inte 

heller rimligt att dimensionera det slutna ledningssystemet för dagvatten som 

VA-huvudmannen tillhandahåller för dessa händelser då de inträffar för sällan 

för att det ska vara samhällsekonomiskt rimligt. Översvämningsrisken till följd 

av skyfall för ny bebyggelse behöver hanteras på markytan. 

• Avsteg från länsstyrelsens rekommendationer skall motiveras genom 

riskbedömning och särskilda utredningar. 
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1.2 RIKTVÄRDEN FÖR VATTENDJUP VID ÖVERSVÄMNING 

För att få en uppfattning om hur stora olägenheterna/skadorna till följd av en 

översvämning är kan följande intervall för vattendjup användas: 

 

• 0,1 – 0,3 m, framkomligheten försvåras 

• 0,3 – 0,5 m, ej möjligt att ta sig fram med vanligt motorfordon, risk för skada 

• > 0,5 m, oframkomligt för räddningstjänst, stora materiella skador, risk för 

hälsa och liv. 

 

Dessa riktlinjer är grova och det är viktigt att ha i åtanke att ansamlingar av vatten på 

markytan inte nödvändigtvis utgör ett problem. Problem uppstår först när 

vattenansamlingarna orsakar en värdeförlust, exempelvis då kommunikationer och 

transporter påverkas.  

2 UNDERLAG 

Följande underlag har använts för att bygga upp MIKE 21 modellen: 

• Laserscanning av markhöjder inom modellområdet i form av punktunderlag med 

1 meters upplösning. Laserscanningen utfördes i april 2019 av Upplands-Bro 

kommun, erhållen 2020-10-30. 

• Avrinningsområden hämtades från GIS-verktyget SCALGO. 

• Markanvändning hämtades från GIS-verktyget SCALGO. 

• Strukturplan över nya exploateringar inom planområdet samt ny höjdsättning, 

BAU, sista version erhållen 2020-10-28 

• Hydraulisk MIKE Urban modell för dagvattennätet framtaget av Tyréns. Senaste 

modellversionen är daterad 2019-09-23. 

3 METODIK 

Koordinatsystem: SWEREF_99_18_00 

Höjdsystem: RH 2000 

 

Skyfallsmodellen har byggts upp i det hydrodynamiska modellverktyget MIKE 21 som 

beskriver markavrinningen vid kraftigt regn. Randvillkor har placerats i de naturliga 

lågpunkter i området och beskrivs med MIKE Urban, en detaljbeskrivning följer i avsnitt 

3.4. Två scenarion kommer modelleras, nuläget och det framtida scenariot. 

 

Då de naturliga avrinningsområdena är stora i jämförelse med detaljplaneområdet har 

utredningsområdet för skyfallsanalysen begränsats till ett mindre område. Att 

utredningsområdet för skyfallsanalysen minskats gör att beräkningstiden blir betydligt 

snabbare och det möjliggör en hög detaljeringsgrad inom planområdet (upplösning på 

höjdmodell är 1x1 meter). 

 

Utredningsområdet för skyfallsanalysen (modellområdet) visas i Figur 2 tillsammans 

med de naturliga avrinningsområdena. Modellområdet togs fram med det GIS-baserade 

verktyget SCALGO och beskriver de naturliga avrinningsområdena till Norrboda-Brunna 

planområde. 

 



 

 

Uppdrag: 278546, Detaljplan Norrboda 2020-11-13 

Beställare: Norrboda Handelsområde Upplands-Bro AB Granskningshandling 

 

O:\STH\278546\R\_Text\Skyfall\Norrboda_skyfallsanalys_20201113.docx 

9(20) 

3.1 HÖJDMODELL 

Två höjdmodeller har använts i modelleringen en för det befintliga scenariot (nuläge) 

och en för det framtida scenariot efter exploatering. 

3.1.1 BEFINTLIGT SCENARIO 

Höjdmodellen för det befintliga scenariot har skapats av laserscanning från Upplands-

Bro kommun. Höjdmodellen har hydrologiskt anpassats för att kunna beskriva ytlig 

avrinning. Det innebär redigeringar för broar, eller vägsträckor över gångtunnlar. Dessa 

har tagits bort i höjdmodellen och mark höjden under broar och gångtunnlar har ansatts 

med interpolering från omkringliggande höjder.  

3.1.2 SCENARIO EFTER EXPLOATERING 

Höjdmodellen för scenariot efter exploatering har skapats från den befintliga 

höjdmodellen samt planerad höjdsättning inom planområdet. Eftersom höjdsättningen 

för området är översiktlig i detta skede har några antaganden gjorts för den framtida 

höjdmodellen. Kvartersmark och GC-vägar antas ligga högre än vägen. Det möjliggör att 

vatten i första hand ansamlas på väggytorna och inte på kvartersmark.   

3.2 REGN 

För att ta hänsyn till olika markanvändningar och kapacitet i ledningssystemet belastas 

olika områden i modellen med olika regn. Den hydrauliska MIKE Urban modell för 

dagvattennätet framtaget av Tyréns har använts som underlag vid bestämningen av 

regnfördelningen. Varaktigheten för regnet har valts till 4 timmar vilket motsvarar 

koncentrationstiden för den längsta rinnsträckan inom modellområdet. Vilket typ av 

regn som belastar varje område visas i Figur 3 och intensiteten för de olika regnen visas 

i Figur 4. Alla områden kommer belastas med ett CDS 100-årsregn med en klimatfaktor 

på 1,25 med olika modifikationer för varje område.  

 

• Regn 1: Detta regn belastar naturmarksområden utan koppling till 

ledningsnätet. Dessa områden ges en avrinningskoefficient på 0,3 enligt P110 

standard. Regnet har en totalvolym på 29 mm. 

• Regn 2 Detta regn belastar de hårdgjorda områdena som inte kopplats till 

dagvattenledningsnätet. Dessa områden ges en avrinningskoefficient på 0,8 

enligt P110 standard. Regnet har en totalvolym på 77 mm. 

• Regn 3: Detta regn belastar de hårdgjorda ytorna som kopplats till 

dagvattenledningsnätet. Det befintliga dagvattenledningsnätet antas ha en 

maximal kapacitet på 10-årsregn till marknivå. Regnet som belastar dessa delar 

är ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 med avdrag av ett 10-årsregn. Regnet 

har en totalvolym på 27 mm. 

• Regn 4: Detta regn belastar ytorna för framtida exploatering i området. Dessa 

ytor ska kunna ta om hand ett 20-årsregn med klimatfaktor 1,25. Regnet som 

belastar dessa delar är ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 med avdrag av 

ett 20-årsregn med klimatfaktor 1,25. Regnet har en totalvolym på 15 mm. 
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Figur 3. Fördelning av regn inom modellområdet för det befinliga scenariot (vänster) och framtida scenariot 

efter exploatering (höger). 

 

 

Figur 4. Regnintesnitet för varje regn sett till simuleirngstid  
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3.3 MARKENS RÅHET 

Markens råhet beskriver hur snabbt vattnet kan rinna på markytan. Hårdgjorda ytor som 

vägar innebär snabba avrinningsförlopp då vattnet rinner snabbare över hårdgjorda ytor 

än exempelvis naturmark. I modellen beskriver parametern Mannings tal markens råhet. 

Parametern styr vattnets hastighet och kan påverka både vattendjup och 

översvämningsutbredning samt flödet som rinner vid olika punkter. Värden för 

Mannings tal anges i Tabell 1 och baseras på kommunikation med DHI som utvecklar 

ytavrinningsmodellen MIKE 21, som används in denna utredning. Figur 5 visar Mannings 

tal inom modellområdet för både det befintliga och framtida scenariot.  

 

Instabilitet kan uppstå i modellen på grund av stora höjdskillnader, områden där 

lutningen i höjdmodellen är större än 45 grader. Denna lutning uppstår främst där husen 

har höjts upp i höjdmodellen. Dessa områden får ett lägre Mannings tal för att hantera 

möjliga instabilitetsproblemen i modellen. 

 

Tabell 1. Mannings tal för olika markanvändning. 

Typ av yta Mannings tal (M) 

Lutning i höjdmodell ≥ 45 grader 2 

Naturmark 5 

Villor, radhus, samhällsverksamhet 25 

Vägar och parkeringsplatser  50 

 

 

Figur 5. Fördelning av manings tal inom modellområdet för det befinltiga scenariot (vänster) och framtida 

scenariot efter exploatering (höger).  
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3.4 RANDVILLKOR 

Det regn som faller över modellområdet ansamlas i en lågpunkt, se figur 6, och därifrån 

rinner vattnet ned mot Görväln via Gröna Dalen. Det är viktigt att inte öka belastningen 

på nedströms områden och det kan göras genom bland annat LOD-lösningar inom 

planområdet. Randvillkor möjliggör en kontroll av vattenflöden och vattenvolymer som 

lämnar modellområdet. För att göra en bedömning av hur exploateringen inom 

planområdet kan påverka andra områdena nedströms planområdet. Med randvillkor 

menas fritt utlopp så att vattnet kan rinna vidare ut från avrinningsområdet utan 

dämning uppströms. Det finns en höjdskillnad mellan punkten inom modellområdet där 

randvillkoren är satta och Gröna dalen vilket gör att fritt utlopp kan antas. 

 

Figur 6. Placering av randvillkor  

Randvillkor 

Lågpunkt 
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4 RESULTAT  

Resultat från Mike 21 modellen redovisas i form av kartor med maximalt vattendjup och 

maximalt flöde. Resultatet visar maxvärdet för varje pixel under simuleringen. Det är 

viktigt att poängtera att maximalt vattendjup och flöde kan inträffa vid olika tidpunkter 

under simuleringens tidsförlopp.  

 

Modellens resultat visas i Bilaga 1–6. En utvärdering av resultatet görs under rubrik 4.1 

och 4.2. Notera att resultatet för vattendjup mindre än 10 cm inte presenteras i figurerna 

för att vattensamlingar mindre än 10 cm inte anses orsaka någon olägenhet eller skada 

enligt riktvärdena under rubrik 1.2. Maximalt flöde ger en indikation om hur 

avrinningsvägarna kan se ut vid skyfall.  

 

4.1 RESULTAT FÖR BEFINTLIGT SCENARIO 

Bilaga 1 och Bilaga 2 visar resultat från Mike 21 modellen för befintligt scenario. 

Resultatet redovisas som maximalt vattendjup respektive maximalt flöde för hela 

simuleringen. Figur 7 visar maximalt vattendjup med en närmare översyn på 

detaljplanerområdet.  

 

Resultatet visar att stora vattenmängder ansamlas vid förbindelsen (påfart/avfart) mellan 

Granhammarsvägen och E18. Det ansamlas vatten med ett vattendjup upp till 2 meter i 

det området. Området är beläget vid randvillkoren, se figur 6.  

 

Intill området byggs en ny väg som förlänger den befintliga Petersbergsvägen som 

förbinder de båda sidorna om E18. När höjddata samlades in för området var denna väg 

under byggnation och resultatet blir därför inte helt riktigt. Oavsett kan det konstateras 

att denna väg kommer vara en lågpunkt inom området och stora vattenansamlingar kan 

ske där vid skyfall. Vattennivåerna vid Granhammarsvägen och Petersbergsvägen hindrar 

räddningstjänstens framkomlighet.  

 

På parkeringen utanför Coop (fastigheten Kungsängens-tibble 1:651) ansamlas stora 

mängder vatten med vattendjup upp mot 0,6 meter. Vid skyfall kan byggnaden 

översvämmas om vatten tillåts rinna mot byggnaden. Vid Biltemas (fastigheten 

Kungsängens-tibble 1:646) lastkaj samt längs byggnadens ena sida utmed en brant 

ansamlas vatten, dessa vattennivåer ligger mellan 0,1–0,4 meter. Det finns idag en 

dagvattendamm inom området där vattennivåer upp till 1,6 meter ansamlas.  

Femstenavägen inom planområdet har en vattenansamling mellan 0,1 till 0,25 meter, 

vilket innebär att framkomligheten är försvårad.  

 

Flödena inom planområdet är relativt låga. Det finns två flödesvägar runt fastighet 1:651 

mot Granhammarsvägen, en norr om fastigheten och en söder om fastigheten. Flödet 

på den södra sidan är högre, upp mot 100 l/s. Norr om Biltema (Kungsängens-tibble 

1:646) flödar vatten mot Pettersbergsvägen.  
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Figur 7. Maximalt vattenjup för befintlitgt scenario.  
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4.2 RESULTAT FÖR SCENARIO EFTER EXPLOATERING 

Bilaga 3 och Bilaga 4 visar resultatet från MIKE 21 modellen för det framtida scenariot 

efter exploatering. Resultatet redovisas som maximalt vattendjup respektive maximalt 

flöde. Figur 8 visar maximalt vattendjup med en närmare översyn på 

detaljplanerområdet.  

 

Figur 8. Maximalt vattendjup för scenario efter exploatering.  
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Den nya höjdsättningen inom planområdet är grov och enligt underlaget kommer det 

skapas lågpunkter inom planområdet. Ansamlingar av vatten uppstår vid 

flerbostadshusen i kvarter A, D och E samt längs en radhuslänga i kvarter H, se figur 10. 

Kvarter A är beläget intill Coop (Kungsängens-tibble 1:651) där det även efter 

exploatering ansamlas vattennivåer upp till 0,6 meter. I lågpunkten vid kvarter E 

ansamlas vattennivåer upp till 0,7 meter och vid kvarter D upp till 0,5 meter. Vid den 

planerade skolan skapas enligt underlaget en lågpunkt. Höjdsättningen vid skolan är 

extremt grov och behöver utvecklas för att kunna ge en bedömning av 

översvämningsrisk. Vattenansamlingar vid Biltema (Kungsängens-tibble 1:646) kvarstår 

och vattenutbredning och nivån för Femstenavägen minskar.  

 

Flödena inom området är även efter exploatering relativt låga. Flödesvägen på södra 

sidan av Coop (Kungsängens-tibble 1:651) bryts och tar en sekundär avrinningsväg vid 

norra sidan om fastigheten. Detta innebär att tillrinningen till Granhammarsvägen från 

söder blir mindre medan tillrinningen från norr ökar något. Efter exploateringen finns 

det flödesvägar längs gatorna i området, de flesta leder mot lågpunkten i Kvarter E. 

Flödet är lågt upp mot 50 l/s.  

 

Den totala vattenvolymen till nedströms områden minskar, även om avrinningsförloppet 

till följd av exploateringen sker snabbare. Anledningen till minskningen är de höga 

kraven på dagvattenhantering inom planområdet. I avsnitt 3.2 beskrivs regnet som 

belastar ytan i dagsläget och i framtiden. Idag består området av naturmark som belastas 

med ett regn (regn 1) vilket har en totalvolym som är större än det regn som appliceras 

på området efter exploatering (regn 4). Det resulterar i att vattennivåerna i lågpunkterna 

på både Granhammarsvägen och Petersbergsvägen minskar, se figur 9. För 

Granhammarsvägen innebär det en minskning mellan 0,05–0,1 meter och för 

Petersbergsvägen 0,1–0,3 meter. Observera dock att dessa nivåer fortfarande hindrar 

räddningstjänstens framkomlighet. 
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Figur 9. Skillnad i vattendjup mellan befintligt scenario och scenario efter exploatering. Gröna ytor visar en 

minskning i vattendjup i jämföresle med nuläge och orange-röda färger visar en ökning.  
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4.2.1 ÅTGÄRDSFÖRSLAG EFTER EXPLOATERING 

Under denna rubrik ges några åtgärdsförslag för att lösa de problem som beskrivs under 

rubrik 4.2. Åtgärdsförslagen visas i Figur 10. 

 

Till att börja med bör höjdsättningen där lågpunkter uppstår inom planområdet ses över, 

dessa är lokaliserade vid skolan och kvarter E. Detta för att se till att inga instängda 

områden skapas så att vatten inte blir stående mot byggnaderna. För kvarter E bör 

lågpunkten omlokaliseras. Det är viktigt är att det finns en sekundär avrinningsväg så 

att vatten inte blir stående längs byggnaden.  

 

Vattenansamlingarna längs fastigheterna i kvarter D och H kan åtgärdas genom att 

anlägga ett avskärande dike som bryter vägen och samlar upp vattnet innan det når 

byggnaderna. Det gör att vatten inte blir stående vid byggnaden och kan rinna vidare 

mot gatorna. Golvnivån för kvarter A bör läggas över maxnivån för vattenansamling 

utanför flerbostadshuset och Coop (Kungsängens-tibble 1:651), det innebär en golvnivå 

över +37,9 meter.  

 

 

Figur 10. Åtgärdsförslag inom planområdet för att säkerställa en säker skyfallshantering inom planområdet 
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4.2.2 FRAMKOMLIGHET TILL OCH FRÅN PLANOMRÅDET 

Framkomligheten inom planområdet med fordon säkerställs enligt riktvärdena som 

beskrivs under rubrik 1.2 med den planerade höjdsättningen då vattendjupet på gatorna 

inom planområdet är lägre än 0,3 meter. Förbindelsen till och från planområdet via E18 

stryps dock, eftersom stora vattenmängder ansamlas både på Granhammarsvägen och 

Petersbergsvägen som utgör den närmsta förbindelsen till E18. Dessa stora 

vattensamlingar begränsar framkomligheten för räddningstjänsten till området. En 

möjlig åtgärd för att minska volymen vatten som ansamlas är att anlägga en trumma vid 

lågpunkten på Granhammarsvägen, det kräver vidare undersökningar då det kommer 

att orsaka en ökning av vattenmängderna nedströms i Gröna Dalen. 

5 SLUTSATS 

Resultatet visar att planområdet har vissa känsliga områden. Med rätt åtgärder och en 

mer genomtänkt höjdsättning kan översvämningsrisk i området minimeras. Framförallt 

måste höjdsättningen av grundskolans fastighet ses över då nuvarande underlag är för 

grovt för att kunna dra slutsatser angående översvämningsrisk vid skyfall. Fortsatt bör 

lågpunkten vid kvarter E omlokaliseras så att vatten inte blir stående vid byggnaden. 

Vidare bör åtgärder vidtas för att minimera risken för att vatten blir stående intill 

byggnaderna i kvarter A, D och H. För kvarter A bör golvnivån för fastigheten läggas på 

+ 37,9 meter. För Kvarter D och H kan ett avskärande dike anläggas så att inte vatten 

blir stående vid byggnaden. Dessa resultat gäller med antagandet att kvartersmark samt 

gång- och cykelbanor ligger högre än vägarna inom planområdet. 

 

Framkomligheten för räddningstjänsten till och från planområdet är begränsad då 

förbindelsen till E18 stryps vid skyfall. Detta problem finns redan i dagsläget och det 

förvärras inte efter exploatering. Belastningen på förbindelserna till E18 blir mindre efter 

exploateringen till följd av de högt ställda kraven på dagvattenhanteringen inom 

området även om vattennivåerna fortsatt är så höga att de hindrar framkomligheten för 

räddningstjänsten. Utöver förbindelsen till E18 finns det två befintliga fastigheter som 

påverkas vid skyfall, Coop (Kungsängens-tibble 1:651) och Biltema (Kungsängens-tibble 

1:646). 
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