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SAMMANFATTNING 

Ny bebyggelse planeras i Viby 19:3 i Upplands-Bro kommun. Tyréns har i samband med 

pågående detaljplanearbete för Viby utrett skyfallsproblematiken inom Viby. 

 

Vid ett skyfall går dagvattennäten fulla och kommer därmed medföra marköversvämningar. Det 

är därför viktigt att planera höjdsättning som möjliggör en sekundär ytlig avrinningsväg utan att 

vattenmängderna orsakar någon skada på framtida bebyggelse eller områdena uppströms och 

nedströms planområdet.  

 

Framtida strukturplan och höjdsättning som har studerats är väl genomtänkt och 

terränganpassad så att vattnet vid skyfall kan rinna utan att orsaka skador på mestadelen av de 

framtida byggnaderna enligt modellresultat. Vattnet leds till gångtunnlarna vid 

planområdesgränserna där vattnet kan ansamlas utan att orsaka någon skada. 

 

Skyfallsflödet kommer dock att öka till nedströmsliggande områdena efter exploatering i 

jämförelse med befintligt scenario. Detta på grund av att marken hårdgörs och höjdsättningen 

ändras så att befintliga lågpunkter byggs bort. Ett förslag på åtgärder för ytlig hantering av 

skyfallsvatten har tagits fram med angivna volymer och ändringar på höjdsättningen som 

landskapsarkitekterna och gatuprojektörer bör ta hänsyn till för deras mark- och 

gatuprojektering. Det bedöms att de föreslagna åtgärderna kommer att göra att 

skyfallssituationen nedströms inte försämras efter exploatering av planområdet och att inga 

översvämningar sker vid de planerade byggnaderna inom planområdet. 
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1 INLEDNING 

Detaljplanområdet Viby i Upplands-Bro som omfattar fastighet Viby 19:3 ska 

omvandlas från handelsområde till bostadsområde. Tyréns har fått i uppdrag från 

fastighetsägaren Genova Property Group AB att utreda skyfallssituationen i samband 

med pågående dagvattenutredning inför detaljplanarbete i området. Inom planområdet 

planeras både radhus och flerbostadshus att byggas enligt redovisning i Figur 1. 

 

  

Figur 1. Strukturplan för detaljplanområde Viby (Arkitema, 2020-05-05)  
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Detaljplaneområdet ligger inom Mälarens naturliga avrinningsområde. Det finns 

däremot en vattendelare inom planområdet som gör att vattnet tar sig till två olika 

recipienter via två olika avrinningsvägar. Dagvattnet från norra delen av planområdet 

rinner till recipient Skarven och dagvatten från södra delen rinner mot recipient 

Görväln (se Figur 2). 

 

 

Figur 2. Orienteringsbild med detaljplanområde i relation till de naturliga 

avrinningsområdena och recipienterna. 
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Befintligt dagvattenledningsnät har okänd kapacitet. Med nyexploatering av 

planområdet ska dagvatten ledas till svackdiken och andra anläggningar för hantering 

av dagvatten. Dessa anläggningarna kombinerade med dagvattennät ska 

dimensioneras för att hantera ett 20-årsregn med klimatfaktor på 1,25 enligt 

checklista från Upplands-Bro kommun för hantering av dagvatten. 

 

Skyfall innebär stora nederbördsmängder på kort tid. SMHI:s definition av skyfall är 

minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut (SMHI, 2017). Skyfall kopplas 

ofta med konvektiva nederbördstillfälle som är svåra för meteorologiska modeller att 

identifiera då händelseförloppet sker under en kort tid och ofta på lokal skala. Under 

ett skyfall räcker inte ledningsnätets kapacitet till för att avleda vattenflödet och 

vattnet rinner på ytan istället. Ett 100-årsregn är ett regn som klassas som ett skyfall, 

till exempel ett 100-årsregn med en timmes varaktighet motsvarar en nederbörd på 

54,55 mm. 

 

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

bebyggelse till följd av skyfall samt påverkan av exploateringar till omkringliggande 

områden inom avrinningsområdet. Resultat från skyfallsanalysen kan användas som 

underlag för arkitekter, landskapsarkitekter samt gatuprojektörer för att utforma 

området på ett säkert sätt mot skyfall. 

 

1.1 REKOMMENDATIONER FÖR HANTERING AV ÖVERSVÄMNING TILL FÖLJD AV 

SKYFALL 

Länsstyrelserna 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 hantering 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 om 

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. 

- Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att 

funktionen kan upprätthållas vid en översvämning. 

- Framkomligheten 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 istället hanteras på markytan.  

- Avsteg från länsstyrelsens rekommendationer skall motiveras genom 

riskbedömningar och särskilda utredningar. 
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1.2 RIKTVÄRDEN FÖR VATTENDJUP VID ÖVERSVÄMNING 

För att få en uppfattning om olägenheterna/skadorna som ett skyfall kan orsaka kan 

följande vattendjupintervall användas som grova riktvärden då man pratar om 

vattendjup vid översvämningar: 

- 0,1 – 0,3 m, besvärande framkomlighet 

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

- > 0,5 m, stora materiella skador, risk för hälsa och liv 

 

Viktigt är att samtidigt ha i åtanke att ansamlingar av vatten på markytan inte 

nödvändigtvis utgör ett problem. Problem uppstår när vattnet orsakar en värdeförlust, 

påverkar kommunikationer och transporter eller vid risk för hälsa och liv (DHI, 2014). 

2 UNDERLAG 

Följande underlag har använts för uppbyggnad av Mike 21 modellen: 

- Laserscanning av markhöjderna inom modellområdet i form av punktunderlag 

med 1 meter upplösning, Upplands-Bro kommun, erhållen 2020-02-03 

- VA ledningsnät inom området, Upplands-Bro kommun, erhållen 2020-02-17 

- Grundkarta över området, Upplands-Bro kommun, erhållen 2020-01-29 

- Strukturplan över nya exploateringar inom planområdet samt ny höjdsättning, 

Arkitema, erhållen 2020-03-24 

- Avrinningsområdet utbredning, hämtat från GIS-verktyget Scalgo 

3 METODIK 

Skyfallsanalys har gjorts med det hydrodynamiska modellverktyget Mike 21 som 

beskriver markavrinning vid kraftigt regn. Modellen upprättades med koordinatsystem 

SWEREF 99 18 00 och höjdsystem RH 2000. 

 

Då de naturliga avrinningsområdena är stora i jämförelse med detaljplanområdet 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 på 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 Vibys planområde. 

 

Randvillkor har placerats i modellen vid lågpunkterna i modellområdet, dessa beskrivs 

i detalj under rubrik 3.4. 

 

3.1 HÖJDMODELL 

Två olika höjdmodeller har använts för att utföra skyfallsberäkningarna, en för 

befintligt scenario och en för framtida scenario efter exploatering. 

3.1.1 BEFINTLIGT SCENARIO 

Höjdmodellen för befintligt scenario har skapats från laserscanningen från Upplands-

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

avrinning. Detta omfattar att broar, eller vägsträckor över gångtunnlar, har tagits bort i 
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höjdmodellen och markhöjderna under broarna och gångtunnlarna har interpolerats 

från omkringliggande höjder. 

3.1.2 SCENARIO EFTER EXPLOATERING 

Höjdmodell för scenario efter exploatering har skapats från den befintliga 

höjdmodellen samt planerad höjdsättning inom planområdet. Då det inte finns en 

fullständig gatuprojektering för planområdet i detta skede och höjdsättningen är grov 

fick Tyréns anta några höjder inom området, speciellt kring GC-vägen längs 

Granhammarvägen och för höjdsättning inom nya kvarteren. Det har antagits att GC-

vägen ligger några centimeter lägre en den parallella gatan inom planområdet för att 

möjliggöra avrinning mot gångtunnlarna. Höjdsättning inom kvartersmark har antagits 

så att vattnet kan rinna från kvartersmark till gatorna vid skyfall utan att skapa 

vattensamlingar inom kvarteren. 

3.2 REGN 

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

olika områden i modellen med olika regn. Varaktighet för regnet har valts till 2 timmar 

vilket motsvarar koncentrationstiden för den längsta rinnsträckan inom 

modellområdet. Intensitet för de olika regnen visas i Figur 4 och typ av regn som 

belastar varje område visas i Figur 3. De olika regnbelastningar beskrivs nedan: 

- Regn 1: Detta regn belastar naturmarkområdena utan koppling till ledningsnät. 

Dessa områden antas ha en avrinningskoefficient på 0,3 vid 100-årsregn enligt 

dimensioneringsrekommendationer för naturmarksavrinning från P110. Regnet 

som belastar modellen är ett CDS 100-årsregn multiplicerat med 0,3. Detta 

regn har en totalvolym på 25 mm. 

- Regn 2: Detta regn belastar de hårdgjorda områdena som kopplas till det 

befintliga dagvattenledningsnätet. Eftersom kapaciteten i befintliga systemet är 

okänd antas det att befintliga dagvattennät inom modellområde har en 

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

är ett CDS 100-årsregn med klimatfaktor på 1,25 med avdrag av CDS 10-

årsregn utan klimatfaktor. Detta regn har en totalvolym på 27 mm. 

- Regn 3: Detta regn belastar de hårdgjorda områdena som inte kopplas till 

befintliga dagvattenledningsnätet. Dessa områden antas ha en 

avrinningskoefficient på 0,8 enligt dimensioneringsrekommendationer från 

P110. Detta regn har en totalvolym på 65 mm. 

- Regn 4: Detta regn belastar de framtida exploateringarna inom 

detaljplaneområdet. Åtgärderna för dagvattenhantering dimensioneras för ett 

20-årsregn med klimatfaktor på 1,25. Regnet som belastar modellen är ett CDS 

100-årsregn med klimatfaktor på 1,25 med avdrag av ett 20-årsregn med 

klimatfaktor på 1,25. Detta regn belastar endast modellen för framtida 

scenario. Detta regn har en totalvolym på 15 mm. 
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Figur 3. Fördelning av regn inom modellområdet för både befintligt scenario (vänster) 

och scenario efter exploatering (höger) 

 

 

Figur 4. Regnintensitet för varje regn sett till simuleringstiden. 

3.3 MARKENS RÅHET 

Råhet på marken ger en indikation om hur snabbt vattnet kan rinna på marken. 

Hårdgjorda ytor såsom vägar medför att vattnet kan rinna snabbare än obebyggda 

ytor. Detta beskrivs i modellen med Mannings tal. Parametern styr vattnets hastighet 

och kan påverka både vattendjupet och översvämningsutbredning samt flödet som 

rinner vid olika punkter. Värden för Mannings tal som användes för olika 

markanvändningar visas i Tabell 1 och baseras på kommunikation med DHI som 
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utvecklar den använda ytavrinningsmodellen Mike 21. Figur 5 visar Mannings tal inom 

modellområde för både befintligt scenario och framtida scenario. 

 

Tabell 1. Mannings tal för olika markanvändning. 

Typ av yta Mannings tal (M) 

Gator 50 

Industri och flerbostadsbebyggelse 40 

Radhus och villor 25 

Naturmark och annan öppen mark 5 

 

 

 

Figur 5. Fördelning av Mannings tal inom modellområdet för både befintligt scenario 

(vänster) och scenario efter exploatering (höger) 

3.4 RANDVILLKOR 

Eftersom modellområdet inte täcker hela tillrinningsområde till Mälaren har två 

randvillkor satts upp vid de två lågpunkterna inom området. Den ena ligger vid diket 

som börjar norr om korsningen mellan Garpebodavägen och Effektvägen. Den andra 

lågpunkten ligger vid den dammen söder om korsningen mellan Granhammarsvägen 

och Effektvägen. Med randvillkoren antas fritt utlopp så att vattnet kan rinna vidare ut 

från avrinningsområdet utan dämning uppströms.  

 

Dessa 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. Flödet kommer även att 

kontrolleras vid en kontrollsektion inom modellområdet för att kunna räkna utflödet 

från planområdet vid den norra delen av planområdet. Dessa kontroller av vattenflöde 

kommer att användas för att beräkna volymer för skyfallsåtgärder. Kontrollsektion och 

randvillkor visas i Figur 6. 
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Figur 6. Placering av randvillkor samt kontrollsektion inom modellområdet. 
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4 RESULTAT 

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

och maximalt flöde. Det är viktigt att poängtera att maximalt vattendjup och flöde kan 

inträffa vid olika tidpunkter under hela simuleringens tidsförlopp. Resultatet visar 

maxvärdet för varje pixel under simuleringen. Maximalt flöde ger också en indikation 

om hur avrinningsvägarna kan se ut vid skyfall. 

 

Modellens resultat visas i Bilaga 1-4. 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. 

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 under hela 

simuleringen.  

 

Resultatet visar att den största delen av skyfallsvattnet från planområdet rinner till 

lågpunkterna vid gångtunnlarna vid planområdesgränserna. De blir fyllda med 

vattendjup mellan 1 till 1,7 m beroende på gångtunnel. För de två gångtunnlarna som 

ligger öst och väst om planområdet stannar vattnet i dessa lågpunkter. För den 

gångtunneln sydöst om planområdet, vid korsningen mellan Effektvägen och 

Granhammarsvägen, fylls tunnel till en viss nivå och sen rinner vattnet vidare till den 

dagvattendamm som finns mellan Granhammarsvägen och fastigheten Kungsängens-

Tibble 1:647. Flödet till dammen från gångtunneln blir ca 740 l/s enligt modellresultat 

för befintligt scenario. 

 

Det kan samlas upp till 0,45 m vid lastkajen vid den gamla Coop byggnaden enligt 

modellen. Andra mindre vattenansamlingar skulle uppstå på den stora parkeringen 

inom planområdet. 

 

En del av skyfallsvattnet från nordvästra delen av planområdet rinner till en lågpunkt 

som finns vid fastighet Viby 19:9, där Församlingen Arken ligger. Denna fastighet 

skulle översvämmas vid skyfall enligt simuleringarna. När denna lågpunkt fylls rinner 

vattnet vidare till lågpunkten inom modellområdet vid diket. 

4.2 RESULTAT FÖR SCENARIO EFTER EXPLOATERING 

Bilaga 3 och Bilaga 4 visar resultat från Mike 21 modellen för framtidsscenario efter 

exploatering. Resultatet redovisas som maximalt vattendjup respektive maximalt flöde 

under hela simuleringen. 

 

Den nya höjdsättningen inom planområdet gör att det inte skapas någon lågpunkt 

inom bebyggelsen och att mestadels av de framtida byggnaderna inte kommer att 

skadas vid skyfall. En mindre ansamling av vatten uppstår mellan radhuspaketen i den 

norra delen av planområdet (kvarter X och W som visas i Figur 1) och fastigheterna 

norr om planområdet. 

 

Flödet från planområdet till nedströmsliggande områden ökar på grund av att 

befintliga lågpunkter inom planområdet byggs bort i den norra delen och på grund av 

hårdgöring i den södra delen. Om man gör en jämförelse av flöde som går förbi 

kontrollsektionen som visas i Figur 6 kan man ta fram den erforderliga volymen som 

skulle behövas inom planområdet för att inte öka flödet och vattendjupet nedströms. 
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Det behövs då fördröjning motsvarande ca 370 m
3

 i den norra delen och ca 1250 m
3 

i 

den södra delen för att inte försämra situationen nedströms planområdet vid skyfall 

enligt modellresultat. 

4.2.1 ÅTGÄRDSFÖRSLAG EFTER EXPLOATERING 

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

under rubrik 4.2. Åtgärdsförslag visas i Figur 7. 

 

För att säkerställa en säker avrinning som inte skadar radhusen i den norra delen av 

området (radhuspaket X och W) kan ett dike placeras mellan radhusen och de 

norrliggande fastigheterna. 

 

Det finns inte så mycket tillgänglig plats i den norra delen av planområdet för att 

fördröja den angivna volymen på 370 m
3

 om strukturplanen inte ändras. Det 

rekommenderas således att höjdsättningen ändras så att mer vatten rinner till 

gångtunnlarna istället för att rinna norrut. En vattendelare skulle kunna placeras på 

gatan mellan radhuspaketen S-T-U-V och radhuspaketen R-Q-P istället för gatan mellan 

radhuspaketen R-Q-P och flerbostadskvarter M-N-O, se Figur 7. Det skulle minska 

tillrinningsområdet till norra delen av planområdet och därför minska flödet som skulle 

rinna till nedströmsliggande områden. Med denna åtgärd skulle det inte behövas en 

ytterligare fördröjning på 370 m
3

 vid den norra delen av planområdet eftersom 

skyfallsvattnet skulle fördröjas i gångtunnlarna.  

 

Volym som behöver att fördröjas för södra delen är betydlig större (1250 m
3

). Man 

skulle kunna sänka den GC-vägen som löper sig parallellt till Granhammarsvägen så att 

den blir ett ytligt magasin vid skyfall. För detta krävs att marken på en stor del av GC-

vägen ligger lägre än +29,83 som är tröskelnivån som finns vid gångtunneln i södra 

delen av området mot dammen som ligger söder om Effektvägen. Denna åtgärd skulle 

skapa en större magasineringsvolym vid den befintliga lågpunkten vid gångtunneln 

utan att orsaka någon skada till bebyggelse. Om man inte kan skapa tillräcklig volym 

med denna åtgärd kan man också skapa någon ytterligare ytlig magasinering längs 

Effektvägen. 

 

4.2.2 FRAMKOMLIGHET TILL OCH FRÅN PLANOMRÅDET VID SKYFALL 

Framkomlighet inom planområdet med fordon säkerställs enligt riktvärdena som 

beskrivs i rubrik 1.2 med den planerade höjdsättningen då vattendjup på gatorna inom 

planområdet är lägre än 0,3 m. På grund av att gångtunnlarna utgör lågpunkter inom 

planområdet är framkomligheten begränsad för gående eller cyklande vid skyfall. Detta 

problem skulle uppstå redan i nuläget om ett skyfall skulle inträffa innan området 

byggs. 

 

Utanför planområdet finns det en lågpunkt på Granhammarsvägen strax söder om E18 

där det kan samlas mer än 0,5 m på vägen enligt Stockholms läns lågpunktskartering. 

Detta kan försvåra framkomlighet för räddningstjänsten till planområdet. Detta 

problemområde skulle inte försämras om de föreslagna åtgärderna för södra delen av 

planområdet som beskrivs i rubrik 4.2.1 genomförs. 
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Figur 7. Åtgärdsförslag inom planområdet för att inte försämra skyfallssituationen 

nedströms och säkerställa en säker skyfallshantering inom planområdet. 
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5 SLUTSATS 

Resultatet från modellutredningen visar att planområdet överlag inte är sårbart vid 

skyfall då planområdet ligger högt uppströms i avrinningsområdet. Det finns inte 

några större känsliga lågpunkter vid befintlig bebyggelse inom planområdet. Framtida 

strukturplan och höjdsättning som har studerats är väl genomtänkt och 

terränganpassad så att vattnet vid skyfall kan rinna utan att orsaka skador på 

mestadelen av de framtida byggnaderna. Detta baserat på antaganden att marken 

inom kvartersmark ligger högre än gatorna. Vattnet leds till gångtunnlarna vid 

planområdesgränserna där vattnet kan ansamlas utan att orsaka någon skada. 

 

Skyfallsflödet kommer dock att öka till nedströmsliggande områdena efter 

exploatering i jämförelse med befintligt scenario. Detta på grund av att marken 

hårdgörs och höjdsättningen ändras så att befintliga lågpunkter byggs bort. Ett förslag 

på åtgärder för ytlig hantering av skyfallsvatten har tagits fram med angivna volymer 

och ändringar på höjdsättningen som landskapsarkitekterna och gatuprojektörer bör 

ta hänsyn till för deras mark- och gatuprojektering. Det bedöms att de föreslagna 

åtgärderna kommer att göra att skyfallssituationen nedströms inte försämras efter 

exploatering av planområdet och att inga översvämningar sker vid de planerade 

byggnaderna inom planområdet. 

 

Framkomlighet av räddningsfordon till planområdet kan vara begränsad på grund av 

stora vattensamlingar på Granhammarsvägen söder om planområdet. Detta problem 

finns dock redan i nuläget och det kommer inte att försämras med de planerade 

åtgärderna för skyfallshantering. 
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