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1 Inledning 

På uppdrag av Mavacon AB har en skyfallsutredning genomförts för planerad exploatering på 

Väppeby 7:218 i Bålsta, Håbo kommun. Planerad exploatering utgörs av blandad bebyggelse 

och nya gator. Syftet är att utvärdera planerad exploatering med hänsyn till översvämningsrisker 

vid skyfall. I Figur 1-1 kan planerad exploatering ses. 

 

Figur 1-1. Illustrationsskiss över planerad exploatering (februari, 2020) 
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1.1 Områdesbeskrivning 

Planområdet är beläget i Bålsta i Håbo kommun och avgränsas av Centrumleden i söder, ett 

skogsbeklätt höjdparti i väster och bebyggelse i norr och öster, se Figur 1-2. 

Området sluttar från väst till öst med nivåer från ca +16 m till ca +4 m. Marken är i dagsläget 

obebyggd och utgörs av lerig ängsmark med begränsade infiltrationsmöjligheter. I planområdets 

östra gräns löper ett större dike från norr till söder som planområdet avvattnas till. Diket är 

kulverterat på ett antal platser nedströms planområdet och mynnar i Kalmarviken i söder.  

 

Figur 1-2. Planområdets (röd polygon) geografiska läge i Bålsta samt recipienten Kalmarviken 

 

1.2 Dimensioneringskrav 

Länsstyrelsen i Stockholms och Västra Götalands län har tagit fram rekommendationer för 

hantering av översvämning till följd av skyfall (Länsstyrelserna, 2018). Länsstyrelserna anger 

bland annat att ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en 

översvämning från minst ett 100-årsregn. Därutöver ska detta regn anpassas mot ett framtida 

klimat fram till år 2100. 

  

KALMARVIKEN 
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2 Metodik 

Vid normala regn hanteras regnvolymen antingen genom avledning till samhällets 

dagvattensystem eller genom infiltration på permeabla, gröna ytor (Figur 2-1). Vid extrema regn 

överskrids dagvattensystemets kapacitet och markens infiltrationsförmåga vilket medför att det 

sker en avrinning på markytan med marköversvämning som följd (Figur 2-2). I syfte att kartlägga 

var vattnet rinner och skapar översvämning har markavrinningsberäkningar gjorts för 

planområdet med omnejd. En ledningsnätsmodell som beskriver kulvertering av diket nedströms 

planområdet har kopplats samman med markavrinningsmodellen för att bättre beskriva den 

verkliga vattentransporten förbi de vägar som diket passerar. 

Metodiken som använts följer den metod som presenteras i ”Vägledning för skyfallskartering – 

Tips för genomförande och exempel på användning” (Mårtensson, Gustafsson 2017). I följande 

avsnitt redogörs för generella beräkningsförutsättningar och gjorda antaganden avseende 

dagvattensystemets kapacitet och markens infiltrationsförmåga. 

 

Figur 2-1. Principbild över vattnets transportvägar vid normala regn. 

 

Figur 2-2. Principbild över vattnets transportvägar vid extrema regn.  
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2.1 Beräkningsförutsättningar 

Den uppsatta skyfallsmodellen innefattar en terrängmodell med en upplösning om 2x2 meter.  

Som underlag till terrängmodellen har höjddata som erhölls 2020-08-11 (nuläge, se Figur 2-3) 

respektive 2020-08-25 (planerade höjder inom planområdet) använts. 

Den horisontella upplösningen på modellen är satt till 2 m. Detta innebär att ett område på 2x2 

meter representeras av ett höjdvärde. Upplösningen på resultatet blir samma som upplösningen 

i modellen. Alltså beräknas vattendjup för varje område på 2x2 meter.   

En bearbetning av terrängmodellen har gjorts för att beskriva de verkliga 

vattentransportförhållandena vilket innebär att nivån för samtliga byggnader har höjts upp 

jämfört med omkringliggande områden för att möjliggöra transport av vatten runt byggnader. 

Höjddata har korrigerats på samma sätt för nya byggnader inom exploateringsområdet. 

Ytans råhet, vilken styr vattnets hastighet på markytan och således påverkar 

översvämningsförloppet, har differentierats mellan hårdgjorda ytor och övriga permeabla ytor. 

Hårdgjorda ytor har beskrivits med en lägre råhet (mindre motstånd), motsvarande Mannings tal 

M på 50 för vägar och hustak, och övriga ytor med en högre råhet (större motstånd), 

motsvarande Mannings tal M på 2. De hårdgjorda ytorna utgörs av hustak och vägar som har 

tagits från digitalt material levererat av beställaren. 

I Figur 2-3 kan ses höjder vid nuläget och modellområdets utbredning (färglagt område i bild t.v.) 

ses, samt skillnaden i höjddata mellan justerade höjder enligt planförslaget och 

nulägessituationen (bild t.h.). Marken höjs som mest med ca 3 m och sänks med som mest ca 

2,8 m. 

 

  

Figur 2-3. Utbredning modellområde samt höjddata inom området för nulägessituationen i bild till vänster. I 
bilden till höger visas skillnaden mellan justerade höjddata efter exploatering jämfört med 
nuläget. 
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2.1.1 Dagvattensystemets kapacitet 

Dagvattensystem dimensioneras idag för att klara minst ett regn med 10 års återkomsttid. Vid 

skyfall, d.v.s. regn med hög återkomsttid och intensitet, är ledningssystemets kapacitet 

begränsad i förhållande till regnvolymen. Hänsyn till ledningssystemets kapacitet har 

schablonmässigt tagits genom att reducera volymen av det belastande regnet med intensiteten 

och volymen för ett 10-årsregn. Samma avdrag har gjorts för alla hårdgjorda ytor (såväl 

befintliga som tillkommande) som kan antas ledas till ledningssystem. Se vidare under avsnitt 

2.1.3 rörande regnbelastning. 

För att fånga vattentransporten som sker nedströms planområdet, förbi de vägar där diket är 

kulverterat, har en ledningsnätsmodell byggts upp i programvaran MIKE URBAN. Denna modell 

kopplas samman med markavrinningsmodellen i MIKE 21 för att bättre beskriva den verkliga 

vattentransporten som sker från planområdet till recipienten. I Figur 2-4 framgår vilka kulvertar 

som inkluderats i ledningsnätsbeskrivningen. Dimensionen på kulvertarna har erhållits från 

beställaren. Vattengångsnivåerna på trummorna har antagits utifrån marknivån där trumman är 

belägen, minus trummans dimension. 

Inga dagvattenledningar inkluderas i modellen, utan den avledande kapacitet som dessa bidrar 

med beskrivs m.h.a. schablonavdrag enligt tidigare beskrivning. 

   

Figur 2-4. Kulverterade sträckor (MOUSE Links) som  
beskrivs i ledningsnätsmodellen 

2.1.2 Markens infiltrationsförmåga 

Till terrängmodellen har kopplats en infiltrationsmodul som låter delar av vattnet infiltrera istället 

för att rinna av på ytan. På alla ytor som inte antas vara hårdgjorda har infiltrationsmodulen 

aktiverats. Olika infiltrations- och läckagehastigheter till grundvattnet har ansatts efter de 

aktuella jordartsförhållandena. Modellområdet karakteriseras av jordartsområden med god 

genomsläpplighet (sand, isälvssediment) i nordost, dock med en avtagande infiltrationsmöjlighet 

närmare planområdet. Inom planområdet förekommer ett parti med sand i sydväst, medan 

Planområde 
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resterande del av planområdet består av tät lera och således har begränsade infiltrations-

möjligheter. 

Marklagrets mäktighet har satts till 0,3 m och porositeten till 40 %. Detta innebär att lagret har 

en total magasinskapacitet på 120 mm (0,3*0,4 m). Ovan berg antas ett tunnare jordlager om 

0,1 m. 

Tidsförloppet påverkar hur stor del av vattnet som kan infiltrera, så även om 120 mm nederbörd 

faller på en yta med denna magasineringsförmåga, beror infiltrerad volym på hur länge vattnet 

ligger kvar i detta område. Vid större lutning i terrängen hinner ofta inte vattnet infiltrera innan 

det runnit vidare, medan det vid lågpunkter kan ansamlas stora volymer där infiltrationen 

successivt pågår tills markmagasinet fyllts. I Figur 2-5 kan ses erhållet underlag över vilka 

jordarter som förekommer i området. Den svarta polygonen motsvarar avrinningsområdet och 

därmed höjdmodellens utbredning. Med andra ord saknas jordartsdata i underlaget för 

utkanterna av modellen. Inom dessa blanka områden har förhållanden antagits motsvara dem 

för angränsande jordar. Utifrån avstånd samt terrängförhållanden bedöms dessa antaganden ge 

tillräcklig noggrannhet och inte påverka översvämningssituationen inom planområdet. 

 

Figur 2-5. Ungefärlig placering exploateringsområde (röd polygon), modellområdets utbredning (svart 

polygon) samt jordartsförhållanden. 

Skyfall inträffar vanligtvis under sommarmånaderna juni – augusti, då markvattenhalten normalt 

är låg till följd av hög avdunstning. Tätare jordar har normalt sett en bättre vattenhållande 
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förmåga än mer genomsläppliga jordar vilket har tagits hänsyn till vid bedömning av initial 

mättnadsgrad, d.v.s. hur stor del av magasinsvolymen som redan är vattenfylld då skyfallet 

inträffar.   

Infiltrationsmodulen inkluderar även beskrivning av ett möjligt läckage från det övre 

markmagasinet till en tänkt grundvattenyta. I praktiken har dock denna process mycket liten 

inverkan vid denna typ av beräkning då läckaget generellt är väsentligt lägre än infiltrationen, 

förutom för väldigt genomsläppliga jordarter. I Tabell 2-1 presenteras antagna 

jordartsförhållanden i infiltrationsmodulen. 

Tabell 2-1. Ingående infiltrationsparametrar till infiltrationsmodulen 

 
  Jordartsförhållanden 

Hårdgjord 
yta 

Tunt lager på 
berg 

Sand/grus/ 
isälvssediment 

Morän Lera 

Infiltrationshastighet (mm/h) 0 37 90 36 3.6 

Läckagehastighet (mm/h) 0 0.036 36 3.6 0.36 

Mäktighet (m) 0 0.1 0.3 0.3 0.3 

Porositet (-) 0 0.4 0.4 0.4 0.4 

 

2.1.3 Regnbelastning 

En förutsättning för att det skall vara rimligt att förenkla ledningssystemets inverkan till ett 

schablonmässigt avdrag från regnet, enligt avsnitt 0, och arbeta med en markavrinningsmodell 

utan koppling till en modell för ledningsnätet, är att regnbelastningen är så stor att den med god 

marginal överstiger ledningssystemets kapacitet. Ju närmare det valda regnet ligger i 

förhållande till ledningssystemets kapacitet, desto större blir osäkerheten i denna förenkling. 

Syftet med denna utredning har varit att kartlägga översvämningsrisken med föreslagen 

höjdsättning i samband med ett extremt regn, dvs. skyfall med intensitet och volym som vida 

överstiger ledningssystemets kapacitet.   

Det valda 100-årsregnet är av typen CDS med en total varaktighet på sex timmar. På regnet har 

en klimatfaktor på 1,25 applicerats för att ta hänsyn till att de mest extrema regnen förväntas 

öka i intensitet i framtiden som en följd av bland annat en stigande temperatur. Ett 100-årsregn 

med klimatfaktor 1,25 motsvarar i princip ett 200-årsregn enligt dagens gällande regnstatistik.  

Enbart den mest intensiva 30-minutersperioden och efterföljande regn har studerats med 

modellen, då intensiteten för förregnet är lägre än bedömd kapacitet för både ledningsnät och 

markens infiltrationsförmåga. Förregnets volym (ca 25 mm) har inkluderats i markmagasinet, 

vilket innebär att den tillgängliga magasinskapaciteten minskats med motsvarande volym.  

Under den mest intensiva 30-minutersperioden faller totalt ca 56 mm regn. Motsvarande volym 

för ett dimensionerande 10-årsregn är ca 21 mm. Således har samtliga hårdgjorda ytor belastats 

med volymsskillnaden, dvs. 35 mm under 30 minuter. Övriga genomsläppliga ytor belastas med 

hela regnvolymen på ca 56 mm under den intensivaste halvtimmen samt efterföljande regn som 

har en total volym på ca 25 mm. 
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3 Resultat 

För utredningsområdet har översvämningskartor tagits fram som visar beräknade maximala 

vattendjup och maximal flödeshastighet under översvämningsförloppet. Kartorna visar alltså inte 

förhållandena vid en särskild tidpunkt under beräkningen, eftersom maximala vattendjup 

kommer att uppstå vid olika tidpunkter i olika delar av området.  

Redovisade maximala vattendjup baseras på en simuleringsperiod om totalt 4 h och 15 min från 

regnets start (dvs. från starten av de mest intensiva 30 minuterna av regnet). Simulerings-

perioden valdes så att den huvudsakliga vattentransporten skall ha hunnit avstanna i alla delar 

av avrinningsområdena, dvs. allt vatten skall ha hunnit fram till lågpunkter.  

I takt med att ledningssystemet töms kommer det i praktiken efter hand att finnas kapacitet för 

vatten att avledas från lågpunkter. Beräknat vattendjup i svackor dit vatten rinner från stora 

områden under längre tid, och där svackorna samtidigt har fysisk koppling till ledningsnätet via 

rännstensbrunnar, kan därför bli överskattade med denna förenklade beräkningsmetodik där 

ledningsnätet inte inkluderas fysiskt. 

3.1 Befintlig situation 

De maximala översvämningsdjupen som uppträder inom området framgår av Figur 3-1. 

Maximalt vattendjup inom planområdet uppträder i diket längs planområdets östra gräns, där 

vattendjupet uppgår till strax under 2 m. Inom ängsmarken där bebyggelse planeras uppgår 

maximalt vattendjup till 0,5 m.  
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Figur 3-1. Maximala vattendjup nuläge 
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I Figur 3-2 kan de centrala flödesvägarna genom exploateringsområdet ses och maximala 

flödeshastigheter (l/s/m) för ytavrinningen. Dikets avrinningsväg kan tydligt ses längs 

planområdets östra gräns. Västerifrån ses några större avrinningsvägar skära igenom 

planområdet mot diket i öster. 

 

Figur 3-2. Maximal ytavrinning nuläge 
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3.2 Framtida situation 

Planerad utformning utgörs av ett dagvattensystem med diken, ledningar och dammar som 

dimensioneras för ett 10-årsregn. Vidare planeras ett antal avskärande diken väster om 

bebyggelsen (se blå linje i Figur 3-3) för att hantera den avrinning som i nuläget sker västerifrån 

till diket i öster. I Figur 3-3 kan planerad utformning ses samt ett antal dagvattenåtgärder. 

Planerade diken (blå linjer) är inkluderade i den terrängmodell som ligger till grund för 

skyfallsanalysen (i den mån de fångas av modellens upplösning). Ledningar, brunnar och 

dammar inom planområdet är inte explicit beskrivna utan tas hänsyn till med hjälp av 

schablonavdrag motsvarande ett 10-årsregn enligt tidigare beskrivning. 

 

Figur 3-3. Planerade dagvattenåtgärder inom planområdet (Mavacon, 2020-09-16) 

De maximala översvämningsdjupen som uppträder inom området framgår av Figur 3-4. Där 

vattendjupet överstiger 0,2 m på gator bedöms framkomligheten bli begränsad. I Figur 3-5 kan 

även de centrala flödesvägarna genom exploateringsområdet ses och maximala 

flödeshastigheter (l/s/m) för ytavrinningen. 
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Figur 3-4. Maximalt vattendjup vid ett regn med 100-års återkomsttid och klimatfaktor om 1,25. 

Utifrån Figur 3-4 kan ses att exploateringen inte blockerar diket i öster (1). Under planerad gata i 

norr krävs att en trumma anläggs där planerat dike passerar gatan (2).  

I punkt (3) uppgår vattendjupet till 0,3 m intill ny bebyggelse. Inom detta område är det av vikt att 

se till att bebyggelse skyddas mot ytlig naturmarksavrinning. Bebyggelse behöver generellt 

skyddas mot ytligt förekommande dagvattenflöden, vilket kan åstadkommas genom en säker 

höjdsättning. I Svenskt Vattens publikation P105 rekommenderas att marken de första 3 m 

närmast en byggnad ges en lutning om ca 1:20 ut från byggnaden. Längre ut från byggnaden 

kan marken ha en flackare lutning om ca 1:50 – 1:100. Modellupplösning är 2x2 m och fångar 

inte alltid detaljer avseende höjdsättning såsom marklutning ut från byggnad och mindre diken, 

men vid noggrann höjdsättning av kvartersmark i samband med detaljprojekteringen är det 

1 

2 3 

4 

5 

6 
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viktigt att planera så att avrinning sker bort från bebyggelse samt att naturmarksavrinning kan 

ledas bort via tydliga avrinningsstråk/diken.  

I punkt (4) uppstår en vattenansamling intill ny gata om maximalt 0,7 m (+6,7 m) samt intill ny 

byggnad om knappt 0,3 m (+6,8 m). I Figur 3-4 kan även ses en ytlig avrinningsväg tvärs 

planerad gata i denna punkt. Här är det av vikt att se till att vattnet kan passera ny gata på ett 

säkert sätt via en trumma utan att öka översvämningsrisken nedströms, samt att marken 

närmast byggnad lutar bort från byggnaden. Enligt Figur 3-3 planeras en avvattningsmöjlighet 

av denna punkt via en trumma eller en brunn med kupolsil. 

I punkt (5) uppgår vattendjupet till mellan 0,1-0,2 m intill ny bebyggelse. Även här påvisas vikten 

av att tydliggöra marklutning bort från bebyggelse samt vikten av ett avskärande dike. 

I punkt (6) uppstår lokalt ett vattendjup om maximalt 0,3 m (+7,4 m). Detta är en mindre lokal 

lågpunkt där gatan bör justeras något så att marklutning sker mot naturmarken och vidare 

österut. Enligt Figur 3-3 planeras en justering av marknivåer här för att säkerställa att 

avrinningen fungerar på detta sätt. 
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Figur 3-5. Maximal flödeshastighet (l/s/m) för ytligt avrinnande dagvatten i samband med ett regn med 
100 års återkomsttid och klimatfaktor om 1,25.  
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I Figur 3-6 kan förändring av maximala vattendjup ses vid framtida situation jämfört med 

nuläget. I allmänhet sker en ökning av vattendjupet väster om planerad bebyggelse då 

bebyggelse till viss del blockerar befintliga flödesvägar. Den större fastigheten i norr höjs upp 

vilket medför ett minskat vattendjup här, men ökat vattendjup i planerat dike runt om fastigheten. 

Planförslaget medför ingen ökning av vattendjup utanför planområdet och således ökar inte 

översvämningsrisken för befintlig bebyggelse efter exploatering. 

 

Figur 3-6. Skillnad i maximala vattendjup vid framtida situation jämfört med nuläge 
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4 Slutsatser 

Föreliggande utredning har syftat till att utreda planerad exploaterings påverkan på 

översvämningsrisken vid ett klimatanpassat 100-årsregn. 

För att säkerställa framkomlighet till bebyggelse vid ett klimatanpassat 100-årsregn bör 

höjdsättning av gator ske så att de maximala vattendjupen ej överstiger 0,2 m på gator som 

behöver vara framkomliga. Vidare bör marken ges ordentlig lutning ut från byggnader för att 

minska översvämningsrisken till följd av ytligt tillrinnande dagvatten. Det är av vikt att 

avskärande diken anläggs väster om planerad bebyggelse för att hantera den 

naturmarksavrinning som sker igenom planområdet västerifrån till diket i öster. Där diken korsar 

planerade gator behöver trummor/kulvertar anläggas för att möjliggöra en säker avledning förbi 

gatan, utan att öka risken för översvämning nedströms. 

Planförslaget medför ingen ökning av vattendjup utanför planområdet och ökar därmed inte 

översvämningsrisken för befintlig bebyggelse. 
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