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På uppdrag av Sundbybergs stad har Sweco utfört en översvämningsanalys för 

befintlig exploatering och markanvändning som omfattar Råstabäcken och dess 

avrinningsområde. Initiativet för denna utredning har tagits i samband med 

stadens planer för exploatering av områdena Råsta och Ör.  

Områdena Råsta och Ör ligger nedströms det större stadsutvecklingsprojektet 

Madendalen, vilket Sweco utrett tidigare (Sweco, 2020). Resultatet från aktuell 

utredning kan därmed med fördel jämföras med föregående utredning, för att på 

så sätt undersöka stadsutvecklingsprojektets förutsättningar, sett ur ett 

översvämningsperspektiv. 

1.1 Omfattning & syfte 
Syftet med denna utredning är att identifiera och beskriva eventuella 

översvämningsrisker i Råsta och Ör, då staden tagit fram ett planprogram och 

behöver identifiera lämpliga exploateringsytor för kultur, bostäder och 

rekreation. Intresseområdet ligger intill Råstabäckens nedre del, strax 

uppströms Råstasjön, varför fokus för i denna rapport ligger här. 

Analysen utförs med det hydrodynamiska modelleringsverktyget MIKE, vars 

komponenter beskrivs närmare i Kapitel 3. Vad gäller pluvial översvämning 

(ytavrinning vid kraftig nederbörd) följer utredningen Rekommendationer för 

hantering av översvämning till följd av skyfall (Länsstyrelsen, 2018), vilket 

beskrivs närmare i Kapitel 1.3.  

Då området kan omfattas av fluvial översvämning (vattendragets svämplan) har 

även beräknat högsta flöde (BHF) tagits fram för Råstabäcken, enligt Riktlinjer 

för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar (Svensk 

Energi et al., 2015), vilket beskrivs närmare i Kapitel 3.5. 
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1.2 Underlag 
Följande underlag har använts för genomförande av utredningen. 

Underlag Leverantör Upprättat Mottaget 

Lantmäteriets 
Laserscanning 

SCALGO Live 2011 2021 

Höjder, Västra Ursvik Tyréns 2021 2021 

Utformning 
Råstabäcken 

Tyréns 2019 2020 

Bakgrundskarta Sundbybergs 
stad 

2020 2020 

Jordartskarta Sundbybergs 
stad 

2020 2020 

Sundbybergs 
dagvattenledningsnät 

SAVAB - 2019 

Dagvattenledningsnät, 
Västra Ursvik 

Tyréns 2021 2021 

Inmätningar, kulvertar 
Fröfjärden 

Sundbybergs 
stad 

2021 2021 

Utredningen har genomförts i koordinatsystem SWEREF 99 18 00 och samtliga 

höjdangivelser avser höjdsystemet RH 2000. 

1.3 Rekommendationer för hantering av 
översvämning till följd av skyfall 

Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall är ett av 

Stockholms och Västra Götalands länsstyrelser (2018) formulerat faktablad. 

Rekommendationerna är ämnade att ge stöd åt regionernas kommuner för att 

beskriva risken för översvämning vid större nederbördsmängder samt dess 

hantering i enskilda detaljplaner. De punkter som främst berör denna utredning 

redovisas nedan: 

• Översvämningsrisken vid nyexploateringar ska undersökas med 100-

årsregn med en inkluderande klimatfaktor om 1.2–1.4. Vilken 

klimatfaktor som används beror på regionala variationer (SMHI, 2018).  

• Ny bebyggelse planeras så att den varken tar eller orsakar skada (både 

nedströms och uppströms planområdet) vid ett 100-årsregn. 

Omkringliggande obebyggda områden kan användas som 

översvämningsskydd för planerad byggnation. 

• Risken för översvämning ska bedömas och konsekvenser utredas. 

Skyddsåtgärder föreslås vid behov och inkluderas i 

översvämningsmodelleringen. Om föreslagen skyddsåtgärd anses vara 

en förutsättning för detaljplanens genomförande behöver åtgärden 

säkerställas, t.ex. genom planbestämmelser och avtal. Eventuella 

översvämningsrisker som inte har hanterats ska också redovisas.  
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• Framkomligheten till och från planområdet ska bedömas och vid behov 

säkerställas. Detta främst för att räddningstjänsten ska kunna nå och 

utrymma byggnader. Föreslagna riktvärden för framkomlighet visas i 

Kapitel 1.4.  

• 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.  

• Låglänta områden som lätt översvämmas bör utgöras av parker, 

mångfunktionella ytor eller naturmarksområden. Planerade byggnader 

bör placeras på högre höjder.   

• 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. 

• Samhällsviktig verksamhet skall ges en högre säkerhetsnivå och 

planeras så att funktionen kan fortgå även vid översvämningar. 

Samhällsviktig verksamhet är en verksamhet, tjänst eller infrastruktur 

som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är 

nödvändiga för samhällets grundläggande behov (MSB, 2019). I aktuellt 

intresseområde klassas skola som samhällsviktig verksamhet.   

• Avsteg från länsstyrelsens rekommendationer skall motiveras genom 

riskbedömningar och särskilda utredningar. 

1.4 Riktvärden vid översvämningar 
Det finns inga nationella riktvärden vad gäller översvämningsdjup, men för att få 

en uppfattning om olägenheten/skadorna som intensiva och kraftiga 

nederbördsmängder kan orsaka brukar vattendjupsintervallen i Tabell 1 

användas som grova riktvärden. 

Tabell 1. Vattendjup (m), riktvärden. 

Vattendjup (m) Konsekvens 

0.1 – 0.3 Besvärande framkomlighet 

0.3 – 0.5 Ej möjligt att ta sig fram med vanliga motorfordon*, risk för 
skada 

> 0.5 Stora materiella skador, risk för hälsa och liv 

* Större utryckningsfordon kan hantera ett vattendjup upp till 0.5 m (Storstockholms Brandförsvar, 

2019). 
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Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att alla översvämningar inte nödvändigtvis 

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

påverkar kommunikation/transport, eller riskerar hälsa och liv.  

Därtill är det inte bara vattendjupet som påverkar risken vid översvämningar, 

även vattenhastigheten är en viktig faktor när risker och skador skall 

uppskattas, eftersom forsande vatten kan föra med sig både bråte och 

människor samt orsaka erosion och ras. Hastigheten i kombination med 

vattendjup påverkar också möjligheten för både framkomlighet och eventuella 

utryckningsinsatsers behjälplighet. Tabell 2 nedan visar föreslagna riktvärden 

för en kombination av flödeshastighet och vattendjup avseende 

passagerarfordons funktion (Hawkesbury-Nepean Floodplain Management 

Steering Committee, 2007). 

Tabell 2. Flödeshastigheter i kombination med vattendjup som kan vara begränsande för 

personfordons framkomlighet. 

Vattendjup 
(m) 

Flödeshastighet 
(m/s) 

0.1 2 

0.2 1.3 

0.3 0 
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Även om utredningen geografiskt omfattar hela Råstabäckens 

avrinningsområde ligger fokus för den här utredningen på Råstabäckens nedre 

del, intill Råsta och Ör, då det är området som omfattas av stadens planer för 

exploatering, se Figur 1. 

 

Figur 1. Råsta och Ör, vilket är av störst intresse vid denna utrednings genomförande. Notera att 

gränsdragningen för intresseområdet är ungefärlig. 

Örsvängen löper längs med intresseområdets södra del och dess östra gräns 

utgörs av Sjövägen. Intresseområdet innehåller samhällsviktig verksamhet, i 

form av Örskolan, i områdets nordvästra hörn. Även Sundbybergs rackethall 

ligger på vattendragets södra sida, mittemot Råsta Gård. Utöver detta utgörs 

området av två relativt stora parkeringsplatser, naturområde samt baseball- och 

fotbollsplan. 

Råsta och Ör tillhör Råstabäckens avrinningsområde, enligt Figur 2.  

2. Förutsättningar 
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Figur 2. Intresseområde (rött), Råstasjöns naturliga avrinningsområde (blått) och 

delavrinningsområde (grått) som tillhör Igelbäckens avrinningsområde. 

I avrinningsområdets nordvästra delar pågår byggnation av området Ursviks 

västra delar. Detta område utgör delvis vattendelare mellan Råstabäckens och 

Igelbäckens avrinningsområde. För att säkerställa att mängden bidragande 

dagvatten från detta område (gråmarkerat i Figur 2) inte underskattas har 

området inkluderats i modellberäkningarna, se kapitel 3.1.1. Ursviks västra 

delar räknas som helt utbyggt i denna utredning, enligt Bilaga 7.1. 
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Eventuell översvämningsproblematik intill Råstabäcken har studerats genom 

det hydrauliska modelleringsverktyget MIKE. För att få en detaljerad beskrivning 

av översvämningsrisken har tre olika hydrauliska modeller kopplats samman: 

• Vattendragsmodellen MIKE HYDRO. Beskriver Råstabäcken och 

Råstasjön. 

• Ytavrinningsmodellen MIKE 21. Beskriver topografi, avrinning och 

infiltration. 

• Ledningsnätsmodellen MIKE URBAN. Beskriver 

dagvattenledningsnätet, Lötsjön, samt två större kulverterade sträckor 

av Råstabäcken. 

Modellerna kopplas samman i modulen MIKE FLOOD för att möjliggöra 

avledning av dagvatten till/från samtliga modeller. Samtliga modellers 

beståndsdelar beskrivs närmare i följande delkapitel.      

3.1 Ytavrinning - MIKE 21 
Den hydrodynamiska, 2-dimensionella, ytavrinningsmodellen MIKE 21 Flexible 

Mesh byggdes upp med hjälp av topografiska höjddata i rasterformat, vilken är 

den viktigaste parametern i skyfallsstudier. Höjddatat kompletteras med 

markytans råhet beroende på markanvändning för att kunna avgöra 

avrinningens hastighet. För att kunna studera eventuell översvämningsrisk på 

land belastas modellen med nederbörd vilket möjliggör hydrauliska beräkningar 

av vattendjup, flödeshastighet och flödesriktning.  

3.1.1 Höjdmodell och avrinningsområde 

En höjdmodell skapades genom Sundbybergs stads LAS-data, vilket har en 

punktäthet på 0.1–0.3 m. I Ursviks västra delar ersattes LAS-datan med 

projekterade höjder för den planerade bebyggelsen, se Bilaga 7.1. Utanför 

kommungränserna kompletterades höjderna med Lantmäteriets Nationella 

Höjddata. Underlaget sammanfogades till ett raster med upplösningen 2 x 2 m, 

vilket uppfyller MSB:s rekommendation på upplösning av höjddata (MSB, 2017). 

Det ska dock noteras att upplösningen inte räcker för att gestalta trottoarkanter 

och mindre skarpa strukturer i terrängen. 

Genom att studera topografins höjdryggar (vattendelare) definierades ett 682 ha 

stort modellområde. Höjdmodellen genomgick därefter modifiering med 

avseende på vägtrummor, överfarter och broar inom modellområdet. Där dessa 

konstruktioner påträffats har markhöjden sänkts för att undvika missvisande 

3. Metodik 
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vattensamlingar. Samtliga modifieringar beskrivs i Tabell 3 nedan. Underlag och 

modifieringar sampresenteras i Figur 3. 

Tabell 3. Modifieringar (sänkningar) av höjdmodell. 

Punkt Modifiering Punkt Modifiering 

A Överfarter, E18 F Gångtunnel, Rissneleden  

B Gångtunnel, E18 G Gångtunnel, Lötsjövägen 

C Gångtunnel, Hjulstavägen H Vattenstånd i Lötsjön 
(+3.45 m) 

D Rinkeby allé och gångbro, 
väg 279 

I Vattenstånd i Råstasjön (+ 
1.5 m) 

E Rondell, Ingebyvägen/väg 
279 

 

 

Figur 3. De höjdkällor som använts för att skapa en sammanhängande höjdmodell. Bokstäver 

märker ut de platser där markhöjden sänkts för att inte skapa fiktiva vattensamlingar (vid 

exempelvis GC-tunnlar) samt för ansättning av Löt- och Råstasjöns vattenstånd. 

Ovanstående höjder och modifieringar ledde fram till en modell på rasterformat 

med en upplösning på 2x2 m som visualiseras i Figur 4 nedan.  
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Figur 4. Höjder (m) inom modellområdet. 

3.1.2 Markytans råhet 

Avrinningens hastighet och djup beror inte bara på markens lutning utan även 

på dess råhet och grovkornighet, vilket beskrivs genom Mannings tal. Markytor 

inom avrinningsområdet är baserade på Sundbybergs stads fastighetskarta där 

varje yta tilldelats ett värde på Mannings tal, enligt Tabell 4. Ett högt värde på 

Mannings tal indikerar snabb avrinning. Det finns inga bestämmelser över vilka 

värden som ska användas, utan olika varianter förekommer i litteraturen. En 

figur av samtliga ytors värden återfinns i Bilaga 7.2.  

Tabell 4. Markanvändning och tilldelade värden på “Mannings tal”. 

Markanvändning Mannings tal 

Skog 2 

Öppen mark 10 

Bebyggelse (låg) 15 

Bebyggelse (hög) 25 

Industriområde 40 

Byggnader (tak) 50 

Väg 50 

Vatten 70 
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3.1.3 Infiltration 

Ytavrinningsmodellen har kompletterats med en infiltrationsmodul för att 

beskriva områdets varierande infiltrationsmöjligheter. Modulen sattes samman 

genom att kombinera fastighetskarta med jordarter och ev. underliggande berg. 

Infiltrationsparametrar ansattes efter följande markanvändningar och jordarter (i 

prioritetsordning): Bebyggelse, vägar och järnvägar, sankmark, ytligt liggande 

jordart och underliggande jordart/berg. Tabell 5 beskriver vilka parametrar som 

ingår i infiltrationsmodulen. 

Tabell 5. Infiltrationsmodulens parametrar och dess beskrivning. 

Parameter Enhet Beskrivning 

Infiltrationshastighet mm/h Den hastighet som avrinning infiltrerar i marken 

Porositet i 
infiltrationszonen 

% Mått på jordens förmåga att hålla och transportera 
vatten 

Mäktighet av den 
omättade zonen 

m Avstånd mellan mark- och grundvattenyta 

Initial vattenhalt % Jordens initiala vattenhalt 

Läckagehastighet mm/h Den hastighet som vatten perkolerar till 
underliggande jordartslager 

SGU:s jordartskarta som erhölls från Sundbybergs stad visas i Figur 5 nedan. 

 

Figur 5. Jordarter inom avrinningsområdet (Källa: SGU). 
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En stor del av både avrinningsområdet utgörs av fyllnadsmaterial vilket kan ge 

upphov till lokala infiltrationsskillnader. Även andelen lera, vilket har en 

begränsad infiltrationsförmåga, är påtaglig.  

3.1.4 Nederbörd 

De studerade regnhändelserna avser klimatkompenserade 500- och 100-

årsregn. Anledningen till att två olika regn har undersökts beror på att 500-

årsregnet skall studeras och jämföras med BHF, vilket är dimensionerande för 

fluvial översvämning, d.v.s. Råstabäckens svämplan. 100-årsregnet är 

dimensionerande för pluvial översvämning, d.v.s. alla de delar som inte 

påverkas av Råstabäckens svämplan.  

Regnen har en geografisk variation. I de områden som omfattas av ett 

ledningsnät, görs ett avdrag för ett 10-årsregn, vilket istället belastar 

ledningsnätsmodellen MIKE URBAN. De områden som inte berörs av ett 

avdrag är de områden som saknar ledningsnät. Infiltration är därmed den enda 

parameter som kan påverka mängden genererad avrinning i dessa områden. 

Modellen belastades därmed med nedanstående regn, beskrivna i Tabell 6. 

Tabell 6. Nederbörd som belastar modellen. Notera att huvudregnen omfattas av en klimataktor på 

1.25, medan avdraget inte omfattas av klimatfaktor. 

Simulering Ytor Avdrag Total volym 
(mm) 

500-årsregn Inget ledningsnät1 - 177 

500-årsregn Ledningsnät2 10-årsregn 135 

100-årsregn Inget ledningsnät1 - 106 

100-årsregn Ledningsnät2 10-årsregn 64 

1,2
 Se motsvarande yta i Figur 6. 

Regnens geografiska variation visualiseras i Figur 6 nedan. 
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Figur 6. Geografisk utbredning av de regn som belastar modellen. Yta 1 innefattar alla icke 

hårdgjorda ytor utan ledningsnät. Här görs inget avdrag för regnet i 2D-modellen. Yta 2 innefattar 

alla hårdgjorda ytor som omfattas av ett ledningsnät.  

Regnen varierar inte bara geografiskt utan även i tid och är s.k. CDS-regn, som 

består av ett flertal block med varierande intensitet och varaktighet för en viss 

återkomsttid. CDS-regnen pågår i 6 timmar och består av en intensiv 

nederbördstopp precis innan mitten av regnet (2 timmar och 15 minuter efter att 

nederbörden startar) med lägre intensitet i början och i slutet av 

nederbördstillfället. Varje block är 5 minuter långt, där maxintensiteten pågår i 

10 minuter, därav 2 block. Regn med korta varaktigheter (några timmar) är av 

störst intresse vid snabba urbana förlopp (MSB, 2017). Regnens intensitet 

visualiseras i Figur 7. Notera att simuleringstiden säkerställer att huvuddelen av 

det regn som faller långt upp i avrinningsområdet, hinner rinna ner till 

Råstasjön.   
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Figur 7. Intensiteten av 500- respektive 100-årsregnet med klimatfaktor 1.25 som belastar 

avrinningsområdet. Notera att dessa regn faller i Yta 1, se Figur 6. I Yta 2 görs ett avdrag för ett 10-

årsregn.  

3.1.5 Randvillkor 

MIKE 21 modellen sträcker sig ner till Råstasjön. Råstasjöns östra del simuleras 

i modellen som en konstant vattenyta med nivå +1,5 m. 
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3.2 Dagvattenledningsnät - MIKE URBAN 
En modell över dagvattenledningsnätet i Råstabäckens avrinningsområde 

sattes upp i MIKE URBAN. Modellen baseras på befintliga ledningar 

tillhandahållna av SAVAB. Projekterade ledningar i Västra Ursvik, 

tillhandahållna av Tyréns, har kompletterat modellen. Underlaget beskriver 

främst ledningarnas vattengångar, dimensioner och material.  

Råstabäcken har i dagsläget två större kulverterade sträckor som beskrivs i 

ledningsnätsmodellen; norr om Hornbach och under Fröfjärden. Notera att 

sträckan under Fröfjärden består av två parallellt gående betongkulvertar med 

en diameter på 1.2 m. Kortare kulverterade sträckor (<100 m) i Råstabäcken 

beskrivs i MIKE HYDRO. 

3.2.1 Tekniska avrinningsområden 

Ytorna inom de tekniska avrinningsområdena utgörs av hårdgjorda ytor som 

hustak, vägar och höghusområden. Ytorna bygger till störst del på 

fastighetskarta men även ortofoto. Höjdmodellen och kommunens tekniska 

avrinningsområdesindelning användes för att säkerställa avrinningsområdenas 

storlek och ytavrinningens riktning. Avrinningskoefficienter för hustak och vägar 

ansattes till 0.95 och de ytor som motsvarar kvartersgårdar i höghusområden till 

0.7. I de avrinningsområden som består av en kombination av ytor viktades 

avrinningskoefficienterna. Även rinntid beräknades i varje avrinningsområde.    

3.2.2 Dagvattenledningsnätet 

Det dagvatten som genereras inom de tekniska delavrinningsområdena leds till 

dagvattenledningsnätet genom dagvattenbrunnar som i sin tur leder vattnet 

vidare i ledningsnätet. Majoriteten av dagvattenledningarna har sina utlopp i 

Råstabäcken, för ytterligare avledning mot Råstasjön. I grönområdet mellan 

Rinkeby och norra Ursvik finns dock ett antal kulvertar som istället leder vattnet 

i nordlig riktning, bort från Råstabäcken. Samtliga dagvattenledningar, kulvertar 

och tillhörande tekniska avrinningsområden som är representerade i MIKE 

URBAN visualiseras i Figur 8 nedan. 
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Figur 8. Dagvattenledningsnät, kulvert och tekniska avrinningsområden som representeras i MIKE 

URBAN. 

3.2.3 Belastning 

De tekniska delavrinningsområdena belastas med ett 10-årsregn, vilket 

motsvarar avdraget beskrivet i Kapitel 3.1.4 . Den avrinning som genereras 

belastar därefter dagvattenledningsnätet genom kopplade brunnar.  
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3.3 Vattendrag - MIKE HYDRO 
Råstabäcken och Råstasjön beskrivs i den endimensionella 

vattendragsmodellen MIKE HYDRO. Modellen kopplas samman med 

ledningsnätets utlopp, kulvertar och omkringliggande markytor. Modellen har 

byggts upp genom tvärsektioner beskrivna i tidigare utredningar (Tyréns, 2014). 

Vattendraget beskrevs då i MIKE URBAN, men för att bättre beskriva 

vattendragets dynamik och kapacitet med eventuella svämplan har MIKE 

HYDRO använts i denna utredning.     

3.3.1 Vattendragets utbredning 

I modellen delas Råstabäcken upp i två delar. Den övre delen, är sträckan 

mellan Ursvik entré och inloppet till kulverten i Fröfjärden. Den nedre delen, 

representeras av sträckan mellan Fröfjärden och Råstasjön, vilket är fokus för 

denna utredning. Resultat för Råstabäckens övre del återfinns emellertid i 

rapportens Bilaga 7.3 och 7.4.  

Vattendraget kan grovt beskrivas som ett större dike, vars tvärsektioner i 

modellen varierar mellan 10–20 m. Vattendragets bottennivå går från knappt    

+ 5 m vid Ursvik Entré till + 0.7 i dess utlopp i Råstasjön, vilket ger en 

genomsnittlig lutning på 0.2 %. Vattendraget binds samman av några större 

kulvertar, beskrivna i MIKE URBAN. Kulvertar och broar med längd under 100 

m beskrivs dock i MIKE HYDRO.  

Hela vattendragets sträckning ses i Figur 9. 

 

Figur 9. Råstabäcken. Blåmarkerade sträckor inklusive Råstasjön och mindre kulvertar och broar 

beskrivs i MIKE HYDRO, medan större kulvertar beskrivs i MIKE URBAN. 
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3.3.2 Belastning, råhet och randvillkor 

MIKE HYDRO belastas med ett konstant basflöde på 20 l/s från 

dagvattenledningen som ansluter från Rinkeby till Råstabäckens västra ände. 

Detta flöde representerar vattendragets basflöde (Tyréns, 2018). Den nedre 

delen av Råstabäcken belastas med ett konstant basflöde om 1 l/s, p.g.a. 

modelltekniska krav. Utöver dessa basflöden belastas modellen med avrinning 

från MIKE 21, och dagvattenledningsnätets utlopp som beskrivs i MIKE 

URBAN.   

Då Råstabäcken är ett ganska vildvuxet vattendrag har Mannings tal, som 

tillsammans med vattendragets sektioner och lutning beskriver vattendragets 

förmåga att leda vatten, satts till 15.   

Råstasjöns vattenyta ansattes till + 1.5 m, i samråd med Sundbybergs stad. 

Utloppet av Råstasjön fungerar som hela den kopplade modellens randvillkor. 

3.4 MIKE FLOOD 
1D- och 2D-modellerna kopplas samman i modulen MIKE FLOOD, vilket 

möjliggör utbyte av vatten mellan varje modell och visar på så sätt en 

helhetsbild av situationen. 

3.5 Beräknat Högsta Flöde (BHF) 
Metodik och beräkning av högsta flödet i Råstabäcken finns beskrivet i 

Beräkning av Högsta Flödet i Råstabäcken (Sweco, 2021). Notera att endast ett 

flöde simuleras för scenariot med BHF. Notera att BHF enbart avser 

Råstabäckens svämplan, d.v.s fluvial översvämning - inte pluvial översvämning. 

Som BHF räknas scenario b) från rapporten Beräkning av Högsta Flöde i 

Råstabäcken, d.v.s. 5.1 m3/s, vilket motsvarar ett flöde som uppstår efter ett 

flertal konvektiva nederbördstillfällen sommartid (Sweco, 2021).  
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Resultatet redovisas i form av kartbilder av maximala vattendjup och 

vattennivåer intill Råstabäckens svämplan. I följande kapitel visas enbart figurer 

för Råstabäckens nedre del. Övre delens maxvattendjup visas i Bilaga 7.3 samt 

7.4.  

Maximalt vattendjup kan inträffa vid olika tidpunkter beroende på geografisk 

placering varför resultatet för maxvattendjup inte visar en specifik tidpunkt utan 

enbart samtliga pixlars maxvärde, enligt schematiska Figur 10. Notera att 

vattendjup <10 cm inte presenteras i figurerna för att vattensamlingar <10 cm 

inte anses orsaka någon större olägenhet, enligt riktvärden i Kapitel 1.4.  

 

Figur 10. Statistiskt maxvärde av vattendjup under simuleringen. 

Figur 11 ger en övergripande jämförelse mellan de olika scenarierna och 

framförallt svämplanets utbredning i Råstabäckens nedre del. Det är tydligt att 

500-årsregnet ger störst volymer och störst utbredning av de undersökta 

scenarierna. BHF ger minst utbredning, men notera att det trots allt påverkar de 

två lågpunkterna som utgörs av parkeringsplatser intill Örsvängen, söder om 

vattendraget.  

4. Resultat 
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Figur 11. Maximal översvämningsutbredning vid de undersökta beräkningsfallen. Notera att 

vattendjup <10 cm inte visualiseras. 
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4.1 500-årsregn 
Vattennivåer och översvämningsutbredning för 500-årsregn visualiseras i Figur 

12.  

 

Figur 12. Vattennivå (m) och utbredning, vid 500-årsregn. Notera att vattendjup <10 cm inte 

visualiseras. 

Simuleringen visar på ett utbrett svämplan i Råstabäckens nedre delar. Kring 

kulvertens utlopp, se punkt (a) i Figur 12, bräddar bäcken över och når 

vattennivåer på ca + 5.7 m, som sträcker sig mot Örskolans norra kant. Vidare 

nedströms, i punkt (b), samspelar pluvial och fluvial översvämning och skapar 

ett relativt stort översvämmat område kring Sundbybergs rackethall och 

Örsvängens norra delar med vattennivåer på + 4.8–5.0 m, där flera byggnader 

är mer eller mindre omringade av vattensamlingar. Här råder stor 

översvämningsrisk. Även i (c), svämmar bäcken över och vattensamlingar når 

en stor del av grönområdet norr om Råstabäcken. På den södra delen av detta 

svämplan når vattennivåerna upp till omkring + 4,0 m. Längre nedströms, i (d), 

samverkar återigen tillrinnande vatten i en större lågpunkt och Råstabäckens 

svämplan. Här skapas vattensamlingar med höjder på + 3.0–3.3 m. 
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Maximalt vattendjup och översvämningsutbredning för 500-årsregn visualiseras 

i Figur 13. 

 

Figur 13. Maximalt vattendjup (m) vid 500-årsregn. Notera att vattendjup <10 cm inte visualiseras. 

I (a) uppgår maxvattendjupet som mest till 0.9 m, både norr och söder om 

vattendraget. I de större lågpunkterna (b), samlas upp till 0.4 m intill 

rackethallen och 1.2 m vatten intill Örsvängen. Även i (c) kan vattendjup över 1 

m noteras. I (d) varierar vattendjupet mellan några decimetrar upp till drygt 0.5 

m.  
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4.2 100-årsregn 
Vattennivåer och översvämningsutbredning för 100-årsregnet visualiseras i 

Figur 14.  

 

Figur 14. Vattennivå (m) och utbredning, vid 100-årsregn. Notera att vattendjup <10 cm inte 

visualiseras. 

Simuleringen visar på ett liknande, men mindre utbrett, jämfört med 500-

årsregnet. Kring kulvertens utlopp i (a) bräddar bäcken över och når 

vattennivåer på ca + 5.2 m. Söder om bäcken, i (b), nås inte de två större 

lågpunkterna av svämplanet till samma grad som tidigare. Vattennivån i 

lågpunkterna uppgår till + 4.7 m respektive + 4.9 m. Det är främst bostadshusen 

på Örsvängen som står under översvämningsrisk. Svämplanet norr om bäcken, 

i (c), kvarstår, om än med en mindre utbredning. Precis som i (b) har 

samverkan mellan fluvial och pluvial översvämning upphört något med minskat 

svämplan i (d). I lågpunkten som utgörs av en parkeringsyta på Örsvängen når 

vattennivån + 3.25 m och nivån av svämplanet intill bäcken uppgår till ca + 2.9 

m. 
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Maximalt vattendjup och översvämningsutbredning för 100-årsregn visualiseras 

i Figur 15. 

 

Figur 15. Maximalt vattendjup (m) vid 100-årsregn. Notera att vattendjup <10 cm inte visualiseras. 

I (a) uppgår maxvattendjupet som mest till 0.6 m, både norr och söder om 

bäcken. I de större lågpunkterna (b), samlas upp till 0.3 m (intill rackethallen) 

respektive 1.1 m vatten (intill Örsvängen). Även i (c) kan vattendjup under 

knappt 1 m noteras. I (d) varierar vattendjupet mellan några decimetrar upp till 

drygt 0.5 m. 
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4.3 BHF 
Vattennivåer och översvämningsutbredning för BHF visualiseras i Figur 16.  

 

Figur 16. Vattennivå (m) och utbredning, vid BHF. Notera att vattendjup <10 cm inte visualiseras. 

Simuleringen visar på ett än mindre utbrett svämplan jämfört med föregående 

scenarier. BHF liknar 100-årsregnet kring kulvertens utlopp i (a), där bäcken 

bräddar över och når vattennivåer på upp till + 5.2 m. Svämplanet når inte 

längre område (b), i samma omfattning som tidigare scenarier. Dock samlas 

vatten till en nivå av + 4.2 m, i den södra lågpunkten intill Örsvängen. 

Bostadsområdet nås dock inte. Svämplanet norr om bäcken, i (c) kvarstår, om 

än med en mindre utbredning. I (d) är svämplanet marginellt och når nivåer om 

+ 2.7 m. Sammanfattningsvis kan det konstateras att ett BHF påverkar marken 

norr om bäckens sträckning, i mycket högre grad än den södra, frånsett 

naturområdet precis uppströms Råstasjön. 
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Maximalt vattendjup och översvämningsutbredning för BHF visualiseras i Figur 

17. 

 

Figur 17. Maximalt vattendjup (m) vid BHF. Notera att vattendjup <10 cm inte visualiseras. 

I (a) uppgår maxvattendjupet som mest till 0.6 m men håller sig mest kring 

några decimetrar, både norr och söder om bäcken. I (b), samlas enbart vatten i 

den södra lågpunkten och maxvattendjupet uppgår till ca 0.4 m. I (c) uppstår 

maxvattendjup upp till knappt 0.8 m. I (d) är svämplanet marginellt. Notera att 

de mindre isolerade vattensamlingarna, exempelvis (b) och (d), beror på 

baktryckning i dagvattenledningsnätet. 
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I denna utredning har översvämningsrisken i och intill Råstabäcken undersökts 

för befintlig situation. Då utredningen tagit hänsyn till både pluvial och fluvial 

översvämningsrisk bör resultaten ses som kvalitativa och kan därmed utgöra 

underlag för önskad exploatering intill Råstabäcken och dess svämplan, men 

även på andra håll i avrinningsområdet. Resultaten kan även med fördel 

jämföras med det arbete som utförts inom stadsutvecklingsprojektet 

Madendalen. 

Utredningen visar tydligt att 500-årsregnet är det scenario som orsakar störst 

svämplan följt av 100-årsregn och BHF. 100-årsregnet är enligt 

Rekommendationer för hantering av översvämnings till följd av skyfall 

(Länsstyrelsen, 2018) dimensionerande för pluvial översvämning, alltså all 

bebyggelse som enbart påverkas av avrinning och översvämningsrisker i och 

intill lågpunkter. 

BHF beräknas vanligtvis för större älvsystem, inte sällan med en stor andel 

sjöar, där snösmältning av större snömagasin kan ge upphov till stora vårflöden 

som i sin tur kan ge upphov till dammbrott. Vårflöden har i stort sett upphört 

söder om Dalälven, och är därtill extremt osannolika i små urbana 

avrinningsområden. Vår/vinterflöde beräknades därmed till blygsamma 1.74 

m3/s. Sommarflödet, som kan uppstå vid flera på varandra intensiva och 

kraftiga (konvektiva) nederbördstillfällen beräknas bli flera gånger större än 

vinterflödet, nämligen 5.1 m3/s.  

Vid exploatering i Råsta och Ör är det förutom svämplan viktigt att säkerställa 

att inga ytterligare instängda områden skapas samt att redan befintliga 

lågpunkter i (b), d.v.s. parkeringsplatser/bostadsområden längs med 

Örsvängen, inte förvärras. Här finns det redan idag stor risk för vattensamlingar 

med tydlig översvämningsrisk som följd. Även lågpunkt (d) är utsatt, om än 

mindre betydande då ingen befintlig bebyggelse riskerar att drabbas i 

dagsläget. Avvattningsmöjligheterna bör dock inte förvärras här. 

Det är också viktigt att byggnaders vattenkänsliga konstruktionsdelar och 

golvnivå tar hänsyn till beräknade vattennivåer för dimensionerat scenario. 

Därtill är det viktigt att ta hänsyn till den volym som trängs undan genom att 

studera beräknat maxvattendjup. Samtidigt bör samhällsviktig verksamhet 

generellt undvikas i och intill svämplanet. Därmed är det viktigt att 

översvämningsrisken intill Örskolan inte förvärras. Ett sätt att förbättra 

situationen vore att dika ur bäcken något och underhålla den för att på så sätt få 

ner vattnet till Råstasjön snabbare. Detta måste dock diskuteras i samråd med 

Solna Stad, som befinner sig nedströms Råstasjön.  

Inga större avrinningsvägar har noterats inom området som ytterligare skulle 

kunna försvåra exploatering. Detta beror delvis på den platta topografin och 

5. Diskussion och slutsatser 



 

 

 

Sweco | Översvämningsanalys Råsta & Ör 

Uppdragsnummer: 30030088 

Datum: 2022-01-12 Ver: 1   32/37 

befintlig markanvändning. Tillgänglighet till intresseområdet ses dock som 

relativt komplicerat då lågpunkten på Örsvängens norra del, försvårar för 

utryckningsfordon. Planområdet kan dock nås via den södra delen av 

Örsvängen, som är farbar vid alla undersökta nederbördstillfällen, via 

Enköpingsvägen. Samtidigt kan Sjövägen räknas som ofarbar vid samtliga 

scenarier.   

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Sweco | Översvämningsanalys Råsta & Ör 

Uppdragsnummer: 30030088 

Datum: 2022-01-12 Ver: 1   33/37 

Länsstyrelsen (Stockholm & Västra Götalands län), 2018. Rekommendationer 

för hantering av översvämnings till följd av skyfall. 

MSB, 2017. Vägledning för skyfallskartering – Tips för genomförande och 

exempel på användning. 

MSB, 2019. Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet. 

SMHI, 2018. Extremregn i nuvarande och framtida klimat – Analyser av 

observationer och framtidsscenarier. Klimatologi nr 47. 

Svensk Energi et al., 2015. Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden 

för dammanläggningar. 

Sweco, 2019. Översvämningsanalys Hallonbergen & Ör. 

Sweco, 2020. Översvämningsanalys Råstabäcken (Madendalen). 

Sweco, 2021. Beräkning av Högsta Flödet i Råstabäcken. 

Tyréns, 2014a. Solna översvämningsanalys. 

Tyréns, 2014b. Hydraulisk modell för översvämningsberäkningar. 

Tyréns, 2021. Skyfallsanalys, Stora Ursvik – de västra delarna. 

 

6. Referenser 



 

 

 

Sweco | Översvämningsanalys Råsta & Ör 

Uppdragsnummer: 30030088 

Datum: 2022-01-12 Ver: 1   34/37 

 

7.1 Ursviks västra delar 
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7.2 Mannings tal 
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7.3 500-årsregn, maxvattendjup, övre 
delen 
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7.4 100-årsregn, maxvattendjup, övre 
delen 

 


