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PM SPILLVATTENUTREDNING ÖRVALLEN 

 
1 Bakgrund och syfte 

Sundbyberg Stads befolkning förväntas kraftigt öka i framtiden med flera områden utpekade som förtätnings- 

och exploateringsområden. I hela kommunen förväntas befolkningen öka från ca 50 000 till 80 000 till år 2030. I 

Översiktsplanen till år 2030 är Hallonbergen-Ör, Rissne, Stora Ursvik, och området kring Enköpingsvägen 

utpekade som utvecklingsområden. Vision är att utveckla området kring Enköpingsvägen (Madendalen) till en 

sammanhållen stad. Samtidigt har det befintliga spillvattensystemet bristfällig kapacitet på flera platser och 

risken för översvämning från Råstabäcken och skyfall är betydande. 

Den antagna detaljplanen för Fröfjärden möjliggör inte för en driftbar spillvattenlösning och är inte acceptabel för 

SAVAB som inte heller hanterar framtida utbyggnad i området. 

 

Figur 1. Orienteringsbild över norra delar av Sundbyberg. © Eniro 

Ett nytt spillvattensystem i området har utretts i flera omgångar och med olika förslag på nya pumpstationer. 

Denna förstudie syftar primärt till att ge underlag till planprogrammet för Örvallen men inkluderar även utredning 

av spillvattensystemets huvudsträckning och anslutningar i hela Madendalen. Utgångspunkten är att en 

spillvattenpumpstation för hela avrinningsområdet ska placeras i lågområdet i Örvallen. Beställare för projektet 

är SAVAB men arbetet har gjorts i samarbete med Stadens projektgrupp för planprogrammet för 

Råsta/Örvallen. 



 REFERENS ID UPPDRAGS NR  
I2221 00024 4 (42) 
DOKUMENTNAMN   
PM-SPILLVATTEUTREDNING ÖRVALLEN 

 

 

 

ADRESS TELEFON E-POST WEBB ORG.NUMMER 
VA-RESURS STOCKHOLM AB 
GÖTGATAN 55 
116 21 STOCKHOLM 

073-065 87 14 INFO@VARESURS.COM WWW.VARESURS.COM 559138-4770 

 

I nedan bilder ses markanvändningen i ÖP 2030 (Figur 2) samt visionen för Madendalen (Figur 3). Genom hela 

Madendalen är det föreslaget ett öppet stråk för Råstabäcken. Notera att det saknas plats för skyfallshantering i 

Madendalen innan Råstabäcken ansluter under Fröfjärden.  

 

Figur 2. Markanvändning i Översiktsplanen 2030. Röd ring markerar programområdet. Skrafferade områden är 
utvecklingsområden 
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Figur 3. Från vision för Madendalen scenario 1 för övergripande bild av tänkte bebyggelsestruktur i 
Madendalen.  

2 Underlag, antaganden och begränsningar 

Denna utredning har avgränsats till att inte inkludera tryckledningen från pumpstationen i Örvallen enligt 

överenskommelse med SAVAB, vilken kommer studeras i ett separat skede under 2022. Det har tidigare gjorts 

utredningar (Norconsult, 2020; Sweco, 2018) som visar på att det kan bli problematiskt att trycka hela vägen till 

släppunkten i tunneln söder om Golfängarnas Naturreservat eftersom man riskerar att få tryckslag. Därför 

diskuteras det internt på SAVAB om att ytterligare en pumpstation behövs innan anslutningen till tunneln. Denna 

utredning kan behöva kompletteras efter utredningen av tryckledningen/extra pumpstation har gjorts ifall det 

t.ex. påverkar valet av pumpar, reservkraft och ytbehov för pumpstation.   

I följande utredning har en del antaganden gjorts som kan påverka tidigare planer och utredningar för områden 

uppströms Råsta/Örvallen. Dessa områden är Madendalen samt Fröfjärden. Här sammanfattas dessa 

antaganden för att få en överblick innan utredningen presenteras i sin helhet. 
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Figur 4. Orienteringsbild över delområdena Madendalen, Fröfjärden och Örvallen (röda rutor). Gränsen för 
detaljplan Fröfjärden markerad med orange i bilden 

Madendalen 

I utredningen har vi antagit ett fullt utbyggt Vision Madendalen. Det har bestämts i möte med beställaren att vi 

ska anta att dagvattenkulverten under Hornbach är kvar (dvs befintliga marknivåer).   

Föreslagen placering av ny spillvattenledning i denna utredning är inte optimerad i plan vilket inte har ingått i 

uppdraget. Syftet har varit att få fram ledningarnas vattengång för att studera anslutningar av uppströms och 

nedströms, ledningarnas djup och åtkomst samt konfliktpunkter. 

Fröfjärden 

Fröfjärdens detaljplan har vunnit laga kraft. Däremot har SAVAB påpekat att detaljplanen inte är godtagbar ur 

ett VA-perspektiv. SAVAB får en ej driftbar spillvattenlösning, med djupa ledningar utan åtkomst, som inte heller 

klarar av kommande exploateringar i Madendalen och norra Sundbyberg. Det pågår i nuläget diskussioner om 

hur man ska hantera problematiken och det har varit en förutsättning i detta projekt att vi inte vet hur eller om 

detaljplanen i Fröfjärden ska göras om.  

I utredningen har vi sett över tre olika alternativ för området vid Fröfjärden som kommer presenteras 

noggrannare i rapporten. Ett alternativ med kulverterad dagvattenlösning och antigen självfallsledning för 

spillvatten (alternativ F1) eller pumpstation/tryckspillvattenledning (alternativ F2) samt ett alternativ med öppen 

dagvattenlösning och självfallsledning för spillvatten (alternativ F3). Syftet med alternativstudien genom 

Fröfjärden är att hitta randvillkoret för spillvattensystemet till Örvallen oavsett vilken utformning man väljer för 

Fröfjärden.  

För alternativ F3 har den öppna lösningen antagits börja efter Coops parkering. De olika alternativen 

presenteras mer ingående under avsnitt 6. 
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Arbetet har utgått ifrån befintliga marknivåer förutom för detaljplan Fröfjärden där projekterade nivåer har 

använts.  

Det har inte ingått i uppdraget att titta på lokalnätet i Fröfjärden, vilket gör att anslutningarna av det lokala nätet 

är osäkert och bör utredas vidare. 

Örvallen 

Inom Örvallen presenteras två alternativ (Ö1 och Ö2) för spillvattensystemet som har i princip samma planläge 

men skiljer sig lite i höjdled på en sträcka. Båda alternativen kan ansluta från samtliga alternativ från Fröfjärden 

(alternativ F1, F2, F3).  

För att underlätta ledningskorsningar har det föreslagits och antagits att Råstabäcken justeras i läge. Utloppet 

från kulvert till bäckfåra antas ske precis söder om rondellen i Ursviksvägen (alternativ Ö1). 

För att frigöra utrymme och underlätta ledningskorsningar har det också antagits att Norrvattens kammare, som 

idag ligger öster om Ursviksvägen och mellan Örsvängen och Råstabäcken, flyttas något norrut och närmare 

Ursviksvägen (alternativ Ö1). 

Det redovisas också konsekvenser om bäcken samt Norrvattens kammare är kvar i befintligt läge (alternativ 

Ö2). 

Vi har för dimensioneringen av pumpstationen i Örvallen förutsatt att systemet uppströms ansluter med självfall. 

Om en ny pumpstation skulle byggas vid Fröfjärden (alternativ F2) behöver beräkningarna för pumpstation i 

Örvallen uppdateras och pumpstationen kan troligen bli mindre. 

Följande underlag har använts: 

• Cad-filer som använts, se xref-lista på ritning. Flera olika underlag har lagts samma för att täcka in 

olika information och områden. 

• Höjdmodell från 2021-10-05 (hm_bef.tif, från skyfallsunderlag) 

• Projekterade marknivåer för Fröfjärden (GH systemhandling190902) 

• Idéskiss Örvallen 2021-11-02 

• Placering av reningsdammar inom Örvallen (arbetsmaterial WRS 211119 DV-damm arbetsv..dwg) 

• Underlag på befintliga flöden har erhållits från SAVAB (2021-11-08_spillvattenflöden SAVAB_1 kompl 

m tillskottsv.xslx, erhållen 2021-11-10) samt exploateringsprognos från Sundbyberg Stad 

(Exploateringsprognos Sundbyberg 20201203.xslx, erhållen 2021-11-10) 

• PM Översiktlig geoteknisk och hydrogeologisk utredning för nybyggnation, Råsta Örvallen, 

Sundbyberg, Golder Associates AB, 2022-01-17  



 REFERENS ID UPPDRAGS NR  
I2221 00024 8 (42) 
DOKUMENTNAMN   
PM-SPILLVATTEUTREDNING ÖRVALLEN 

 

 

 

ADRESS TELEFON E-POST WEBB ORG.NUMMER 
VA-RESURS STOCKHOLM AB 
GÖTGATAN 55 
116 21 STOCKHOLM 

073-065 87 14 INFO@VARESURS.COM WWW.VARESURS.COM 559138-4770 

 

3 Förutsättningar 

3.1 Planprogrammet Örvallen 

Planprogrammet omfattar området mellan Ursviksvägen i väster och Sjövägen/Solna kommun i öster samt 

Örsvängen i söder och spårområdet vid Råsta gård i norr, se Figur 5. Genom området går Råstabäcken, främst 

som ett urgrävt dike (Figur 6).  

Programmet syftar till att möjliggöra utveckling av Örvallen med idrottsanläggningar, dagvattendammar och 

spillvattenanläggning. Råstabäcken föreslås kompletteras med dagvattendammar för rening. En ny pumpstation 

planeras i östra delen i närheten av Sjövägen och Solna kommun. I ett bredare perspektiv undersöks även 

möjligheten att genom fler åtgärder skapa ett levande, tryggt och långsiktigt hållbart område. I planprogrammet 

utreds också möjligheterna till bostäder, verksamhet, service och mobilitetshus (enligt Sundbybergs hemsida 

2021-12-08).  

Idéskissen nedan är ett arbetsmaterial som projektgruppen har arbetat utifrån och det kommer revideras under 

fortsatt arbete. 

 

Figur 5. Idéskiss på planprogrammet som använts i utredningen (arbetsmaterial från 2021-11-02) 

ÖRSVÄNGEN 

URSVIKSVÄGEN 

SJÖVÄGEN 

SPÅROMRÅDET 

SOLNA 

https://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/stadsplanering-byggprojekt/detaljplaner/pagaende-planarbete/orvallen---idrott-och-park.html#Dagvatten
https://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/stadsplanering-byggprojekt/detaljplaner/pagaende-planarbete/orvallen---idrott-och-park.html#Spillvatten
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Figur 6. Övre: Råstabäcken i västra delen av programområdet. Nedre: Råstabäcken med vy mot Hallonbergen 
och Ursviksvägen 
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3.2 Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy 

Syftet med Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy är att säkerställa en hållbar och trygg vatten- och 

avloppsförsörjning. Policyn anger kommunens viljeinriktning i bolagen inom koncernen Sundbybergs stadshus 

AB och är följande: 

• Sundbybergs stad ska ha förmåga att hantera såväl akuta som långvariga störningar i VA-försörjningen.  

• VA-ledningsnätet ska underhållas och förnyas för att säkerställa en hållbar utveckling och anpassning till ett 

förändrat klimat.  

• VA-ledningsnätet ska ha god funktion och vara fackmannamässigt projekterat och utbyggt. En hög kunskapsnivå 

om VA-ledningsnätets funktion och utformning ska upprätthållas inom staden.  

• Sundbybergs stad ska tillsammans med Norrvatten upprätthålla god leveranssäkerhet och kvalitet på 

dricksvatten.  

• Sundbybergs stad ska eftersträva att minska mängden olämpliga ämnen i avloppssystemet.  

• Sundbybergs stad ska minska översvämningar orsakade av avloppsystem, samt minska mängden spillvatten som 

släpps ut till sjöar och vattendrag.  

• Sundbybergs stad ska verka för att öka invånarnas kunskap om vatten- och avlopp. 

3.3 VA-teknisk standard Sundbyberg Stad 

Ett urval ur Sundbybergs VA-tekniska standard (Januari 2021) som är speciellt aktuella för detta projekt visas 

nedan. Se även hela standarden på Sundbybergs hemsida. 

4. Spillvatten- och dagvatten i självfallsledningar 

• Dimensionering ska ske enligt Svenskt Vattens P110 och VAV31.  

• Lutning ska väljas så att självrensning uppnås. 

4.2. Läggningsdjup  

Spillvatten ska förläggas djupare än vattenledning. I annat fall ska både spill-och vattenledning vara PE-rör med 

svetsade skarvar. Inga ledningar, vad avser spill- och dagvatten, ska ligga med en vattengång djupare än 2,5 

meter under färdig mark. Avvikelser ska skriftligen godkännas av SAVAB. 

6.4. Instängda områden  

Bebyggelse inom instängda områden (fördröjningsytor) bör inte förekomma i Sundbyberg. 

7.2. VA-ledningars tillgänglighet  

VA-ledningar måste kunna repareras året om utan framförhållning, vilket kräver att den allmänna platsmarken är 

planerad på sådant sätt att annan infrastruktur inte blir ett hinder. En VA-ledning ska kunna grävas upp utan att 

bredvidliggande ledningar riskerar att ta skada eller försvåra framschakt i för hög grad. Avståndet mellan VA-

ledningar och andra förlagda ledningar eller kablar ska vara minst 2,5 meter samt att andra ledningar inte får 

förläggas inom teoretisk VA-schakt. 

7.10.1.Spillvatten  
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Fastigheter rekommenderas att inte förlägga sitt källargolv under den marknivå som är vid förbindelsepunkten. 

Till spillvattenledning får inte yt- och dräneringsvatten anslutas. 

Vattengång för golvbrunn bör vara 30 cm under källargolvet. Till detta ska en höjdskillnad läggas till 

motsvarande 10 promille diagonalt huset samt 10 promille lutning mellan husliv och anslutningspunkt vid den 

allmänna VA-ledningen. 

3.4 Geoteknik och hydrogeologi 

Golder har tagit fram en geoteknisk och hydrogeologisk utredning i samband med denna utredning. Nedan text 

refererar till den.  

På huvuddelen av sträckningen för planerad spillvattenledning inom planområde Örvallen utgörs marken av 

lermark med lermäktighet upp till ca 15 m (se Figur 7). Sättningsskador till följd av sedan tidigare utlagd fyllning 

har konstaterats inom området söder om basebollplanen (i närhet till där den nya pumpstationen planeras).  

Grundvattnets trycknivå i de undre magasinen under leran har i huvudsak en medelnivå motsvarande 0-1 meter 

under markytan men har konstaterats vara artesiskt i den östra delen av planområdet (grundvattnets trycknivå 

ligger över mark). Grundvattennivån i det övre magasinet ligger generellt lägre än i det undre magasinet och i 

medel på 1-2 meter under mark.  

I närheten av föreslagen pumpstation ligger grundvattnets trycknivå i det undre magasinet på nivå motsvarande 

0,5-1 m under mark och nivån i det övre magasinet ca 1,5 m under mark. I PM Geoteknik rekommenderas 

fortsatt grundvattenmätning för att undersöka variationerna över året och få underlag för mer detaljerad 

utredning.  

Schakt rekommenderas generellt inte utföras djupare än 6 meter vid läget för pumpstationen (motsvarande 

schaktbotten -3).  

 

Figur 7. Geologisk karta (Golder, 2022). 
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3.5 Råstasjön 

Råstasjön (Figur 8) ligger i Solna kommun inom Råstasjöns naturreservat. Sjöns avrinningsområde omfattar 

cirka 5,5 km2, varav merparten är bebyggd mark. Råstabäcken som rinner genom utredningsområdet mynnar i 

sjöns i nordvästra hörn. Sjön rinner sedan ut i nordöstra hörnet och in i en kulvert under Friends Arena och 

vidare till Brunnsviken.  

 

Figur 8. Råstasjön (VISS, 2021) 

År 2020 fick Solna kommun tillstånd från Mark- och miljödomstolen (Mål nr M 6844-19) att riva ut det gamla 

utloppet/dammen och ersätta den med ett mer naturliknande utlopp med målet att skapa fria vandringsvägar för 

fisk och annan fauna.  

Idag ligger tröskelnivån för utloppet på +1,47. Avbördningskapaciteten ökar betydande när nivån stiger till +1,8 

m (RH2000) och vattnet kan strömma över hela tröskeln (se Figur 9 för bild för dämmet idag). Enligt den 

tekniska beskrivningen till domen visar resultat från hydrauliska beräkningar på en oförändrad 

avbördningskapacitet vid högre flöden förbi området i jämförelse mellan de två olika scenarierna befintlig damm 

och planerade åtgärder (Norconsult, 2019). Därför har det förutsatts att högsta nivån för Råstasjön är ca +1,8.  

Uppmätta nivåer under perioden 2012-2017 kan ses i Figur 10 och var under perioden som högst +1,68.  
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Figur 9. Råstasjöns dämme och utlopp idag, (Norconsult, 2019). 

 

Figur 10. Uppmätta vattennivåer i Råstasjön, (Norconsult, 2019).  

Råstasjön är inte klassad som en vattenförekomst (hösten 2021) utan som ”övrigt vatten”. Sjön har därför inga 

miljökvalitetsnormer kopplade till sig och få kvalitetsfaktorer är klassade. Statusen för sjön är måttlig på 

kvalitetsfaktorerna ”växtplankton” och ”näringsämnen”. Statusen för växtplankton är osäker medan statusen för 

näringsämnen enligt VISS är att beakta som statistisk säker. Att kvalitetsfaktorn näringsämnen är måttlig visar 

att sjön är påverkad av övergödning. Råstasjön bedöms enligt LÅP för Brunnsviken vara internbelastad av 

fosfor från sedimenten.  

Fosforbelastningen från tillrinningsområdet till Råstasjön är schablonmässigt beräknad till 269 kg/år (WRS, 

2016). Utifrån betinget för fosfor för Brunnsviken (130-160 kg,P/ år) bör fosforutsläppet inom Sundbybergs del 

av Norra Råstabäcken minska med 32 kg fosfor per år (80 kg/år för hela Råstaån) (WRS, 2021). De föreslagna 

dagvattendammarna inom programområdet för Örvallen beräknas kunna rena i medeltal 50 kg fosfor per år 

(WRS, 2021). 
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4 Befintligt spillvattensystem i området 

I Figur 11 nedan visas befintligt spillvattensystem för Ursvik, Brotorp, Hallonbergen och Ör. Inom området finns 

tre pumpstationer. Fröfjärdens pumpstation lyfter spillvatten från Lilla Ursvik vidare genom Hallonbergen mot 

Örs pumpstation. Till Örs pumpstation pumpar även Brotorps pumpstation som tar östra delarna av Brotorp. 

Övriga delar av tillrinningsområdet rinner med självfall till Örs pumpstation. Från Örs pumpstation lyfts vattnet 

för att sedan vid Lötsjön rinna med självfall mot spillvattentunnel mot Bromma reningsverk.   

Det har gjorts mätningar som visar ca 0,97 ha dagvatten/tillskottsvatten är påkopplat inom avrinningsområdet till 

Örs nuvarande pumpstation, men inga uppgifter om hur ofta eller vilka volymer som bräddar har erhållits. Efter 

planerad exploatering bedöms det enligt Norconsults utredning att pumpstationen inte heller har tillräcklig 

kapacitet att avleda torrvädersflöde. Att öka kapaciteten i pumpstationen är inte möjligt på grund av 

begränsningar i spillvattensystemet uppströms och nedströms pumpstationen (Norconsult 2020).  

Stora Ursvik och Rissne leds till Rissnes pumpstation vid Kvarnvägen/Madenvägen i dagsläget (Figur 12).  

 

Figur 11. Avrinningsområden för befintligt spillvattensystem till Örs pumpstation (inkl. Fröfjärdens pumpstation). 
Norconsult 2020 
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Figur 12 Grov uppskattning för avrinningsområden för befintligt spillvattensystem till Rissnes pumpstation.  
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5 Beräkningar 

Beräkningar av dimensionerande flöden för pumpstation och huvudsystemet har gjorts översiktligt utifrån de 

uppgifter som erhållits (bilaga 1 och 2 samt 3). Det rekommenderas att mer detaljerade beräkningar görs i ett 

modelleringsprogram för att få med uppdelning och dynamiken i flödena, och därmed möjligen ett mindre flöde. 

Beräkningarna bör också uppdateras när befolkningsprognoserna uppdateras.  

I beräkningarna har följande antagande gjorts för specifik spillvattenavrinning och faktorer (se Tabell 1 enligt 

uppgifter från SAVAB och P110) 

Tabell 1. Specifik spillvattenavrinning, maxtim/dygnfaktor etc. *För Madendalen har det antagits att de angivna 

20 000 verksamheterna motsvarar 20 000 PE i stället för denna siffra, se bilaga 4 

Parameter Värde enhet 

Specifik spillvattenavrinning, 
hushåll 

0,17 m^3/p, d 

Specifik spillvattenavrinning, 
verksamhet* 0,03 m^3/p, d 

Maxdygnfaktor 2 - 

Maxtimfaktor 1,9 - 

qläcktorr 0,1 l/s, ha 

qläckregn 0,5 l/s, ha 

Säkerhetsfaktor 1,5 - 

Antal personer/lägenhet 2,5 PE/lägenhet 

 

Fröfjärden och Örs pumpstation har uppmätt tillskottvatten som är beskrivet som en area och flöde vid 10-

årsregn (befintligt) utan klimatfaktor. För framtida tillskottsvatten från exploateringarna har beräkningarna utgått 

ifrån P110 (0,1 l/s, ha + 0,5 l/s, ha). Karta med arean för exploateringarna har inte erhållits vilket gör att 

beräkningen för tillskottsvatten är osäker. Beräkningarna för tillskottsvatten har i stället utgått ifrån SAVABs 

beräkningar och lista från 2020 (bilaga 3) men är alltså inte kopplad till listan med exploateringar (bilaga 2). 

5.1 Ledningsnät 

Dimensionerande spillvattenflöde har beräknats enligt ekvation: 

qs,dim= (qd,medel*p)/(3600*24)*cdmax*ctmax 

Dimensionerande flöde är sedan: 

qdim=(qs,dim+qinläck)*Sf 

Flödet har beräknats i fyra punkter, se Figur 13, Rissne pumpstation, Madendalen, Västra Brotorp samt nya 

pumpstationen i Örvallen. Framtida dimensionerande flöde och medelflöde redovisas i Tabell 2 samt 

fullständiga beräkningar i bilaga 4. Observera att dimensionerande flöde är med säkerhetsfaktor men inte 

medelflödet. 
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Figur 13. Punkter som flödet har beräknats i. 

Dimensionerande flöde efter Rissnes pumpstation är ca 500 l/s (om allt ansluter med självfall). Efter att hela 

Madendalen är anslutet är dimensionerande flöde ca 1 125 l/s (innan Fröfjärdens nuvarande pumpstation). 

Dimensionerande totaltflödet till den planerade nya pumpstationen i Örvallen är ca 1 660 l/s och medelflödet 

(självrensflödet) ca 215 l/s vid full utbyggnad.  

Det har i denna utredning förenklats till att allt flöde (1 660 l/s) som ansluter till den nya pumpstationen också 

kommer in i den nordvästra delen av programområdet (vid anslutningen mot Ursviksvägen). Dimensionen på 

ledningen genom Örvallen har därför beräknats vara 1400 mm (med 1,5‰ en kapacitet på ca 2 240 l/s) men 

kan troligen minskas till en 1200 mm ledning om flödena som ansluter via Örs nuvarande pumpstation 

separeras i beräkningarna.  

Dimensionen efter Rissnes pumpstation bör vara 800 mm och därefter när hela Madendalen är utbyggd en 

1200 mm ledning. Vid full utbyggnad har ledningen självrensförmåga och skulle klara att ledningen sätter sig till 

ca 1 ‰, men med befintliga flöden in till Rissnes pumpstation uppnås inte självrens. Däremot ger 

pumpstationen idag ett flöde på 120 l/s med 1 pump, vilket skulle kunna användas för att uppnå självrens i en 

övergångsperiod. Det bör övervägas om sträckan från Rissne genom Madendalen ska läggas med en 

äggledning eller som två mindre ledningar med motsvarande kapacitet för att klara utbyggnadsperioden. 

(Äggledning är en ledning som har samma form som ett ägg, dvs är smalare i botten än en cirkulär ledning för 

att få mindre tvärsnittsarea och lättare självrens vid låga flöden). 

Dimensionerande flöde från Västra Brotorp är idag ca 12 l/s och i framtiden med ca 54 l/s, vilket skulle motsvara 

en 300 mm ledning (med 6 ‰ fall).  
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Tabell 2. Dimensionerande flöden. * flödet till Örs pumpstation inkluderar tillskottsvatten för Fröfjärden och Ör 
för ett 10-årsregn. Medelflöde=självrensflöde ** inkl. exploatering Brotorp *** 6 promille. Självrens är räknad 

utifrån angivna flöden och lutningar 

Punkt Dimensionerande flöde 
inkl. säkerhetsfaktor, 

framtid 

Medelflöde, (l/s), 
framtid 

Föreslagen 
innerdimension 

(mm), lutning 1,5‰ 

Uppnås 
självrens?  

PUNKT 1 
  

800 

OK, kan behöva 
äggledning innan 

allt är anslutet 

Rissne (inkl. Stora Ursvik) 495 62 

 
Vid sättning finns 
risk att självrens 

inte uppnås 
 

Sjävrens uppnås 
vid 30 l/s 

PUNKT 2   

1200 

 

Madendalen 630 104 
OK, kan behöva 
äggledning innan 

allt är anslutet  

Summa inkl. Rissne och 
Stora Ursvik 

1125 166 
 

Självrens uppnås 
vid ca 45l/s 

PUNKT 3     

Västra Brotorp 
(Ursviksvägen) 54** 6 300*** 

OK 
Självrens uppnås 
vid 6l/s och 3‰ 

PUNKT 4     

Örs pumpstation 
Exploatering exkl. 
anslutningar till punkt 
1,2,3)* 

479 43  

OK, viss risk vid 
sättningar 

Totalt flöde till nya 
pumpstationen 

1658 215 1400 
Självrens uppnås 

vid ca 45 l/s   

 

5.2 Pumpstation Örvallen 

Pumpstationen är dimensionerad i enlighet med P47 (Sundbybergs VA-tekniska standard hänvisar till P47).  

Dimensionerande flöde för pumpstationen är 1 660 l/s (säkerhetsfaktor 1,5) där tre pumpar bör klara 

dimensionerande flöde och en fjärde vara i reserv. Eftersom det inte har ingått i utredningen att räkna på 

tryckledningen från Örvallen har ingen pump eller pumpkurva valts. Därför kan också antalet pumpar behöva 

ses i framtida pumpstationsutredning. Överslagsberäkningar ger att två 700 mm eller 800 mm ledningar klarar 

dimensionerande flöde, men det bör kontrolleras i framtida beräkningar att uppehållstiden eller hastigheten inte 

blir för låg vid pumpning med en pump. Eftersom utbyggnaden till stationen förväntas ske under ett tiotal år 

framöver är det lämpligt att anlägga en mindre tryckledning som klarar flödena i början och en/två större som 

klarar fullständig utbyggnad.  

Pumpsumpen bör vara ca 180 m3 utifrån kravet om en gångtid på minst 2 min vid normalflöde och maximalt 10  

starter per timme. Med en reglerhöjd på 0,7 m ger det en yta på ca 260 m2. 

5.2.1 Bräddning 

Det har i projektet diskuterats behovet av bräddmagasin, vilket inte är krav enligt Sundbybergs tekniska 

standard men som blir allt vanligare att anlägga. Sundbybergs VA-policy beskriver att Sundbyberg stad ska 
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minska mängden spillvatten som släpps ut till sjöar och vattendrag och ha förmåga att hantera såväl akuta som 

långvariga störningar i VA-försörjningen. Naturvårdsverket har i sina föreskrifter från 2017 skärpt kravet på 

kontroll samt rapport av bräddat avloppsvatten. För kontroll och rapportering av bräddning på ledningsnät ska 

antal bräddningar och totalflöde anges (m3). Det kan i framtiden komma hårdare krav på hantering av 

bräddvatten.    

Syftet med ett bräddmagasin är att anläggningen ska kunna nödbrädda utan att vattnet rinner till recipienten. I 

detta fall är recipienten Råstasjön och Brunnsviken som har problem med övergödning. Sannolikheten att det 

ska brädda är liten, men nödbräddning kan inträffa vid strömavbrott eller andra driftstörningar.  

Enligt de beräkningar som finns för LÅP Brunnsviken släpps det i dagsläget ut cirka 2-3 kg via bräddningar inom 

hela avrinningsområdet för Brunnsviken. Förutom näringsämnen och metaller släpps det vid bräddning ut 

bakterier vilket kan orsaka sjukdom. Med antagandet att bräddvattnet innehåller 5 mg P/l (antagandet enligt 

LÅP Brunnsviken, WRS, 2016) skulle det potentiellt innebär att tiotals kilo fosfor släpps ut till recipienten från 

föreslagen pumpstation, se beräkningar i Tabell 3. I relation till de ca 270 kg P/år som Råstasjön belastas med 

skulle det i värsta fall vara ett betydande tillskott. Om man relaterar det till de ca 50 kg P/år  som förväntas 

renas i den föreslagna dagvattendammen inom programområdet skulle motsvarande mängd teoretisk släppas 

ut på knappt 2 timmar under maxflöde. I relation till Sundbyberg kommuns beting för Råstaån på 32 kg P/år 

skulle det teoretisk släppas ut på ca 1 timme. 

Tabell 3. Beräkning av bräddad volym och utsläpp av P vid olika varaktighet på bräddning och flöde samt 
areabehov för respektive volym med en antagen höjd på 2,2m. Det motsvarar höjden mellan reglervolymen i 
sumpen och bräddnivån. Obs, tar inte hänsyn till den extra volym som finns i pumpstation/ledningsnät. Se mer 
under avsnitt 5.2.1 

Flöde (l/s) Tid (h) Volym (m3) P (kg) Areabehov (med 2,2 m högt magasin, 
mellan reglervolymen och bräddnivå) 

Max flöde, 1660 l/s 0,5 2 984 15 1356 

Max flöde, 1660 l/s 1  5 968 30 2713 

Max flöde, 1660 l/s 2 11 935 60 5425 

     

Medelflöde, 215 l/s 0,5 387 2 176 

Medelflöde, 215 l/s 1 774 4 352 

Medelflöde, 215 l/s 2 1 548 8 704 
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6 Förslag till framtida spillvattensystem 

Nedan presenteras de alternativ som har utretts för ett möjligt framtida system för norra Sundbyberg. Syftet är 

att anlägga ett nytt system som klarar framtida exploateringar samt ersätta nuvarande pumpstationer med 

självfall i så stor utsträckning som möjligt. Då denna utredning primärt ska ge underlag till arbetet med 

planprogrammet för Örvallen har det varit viktigast att få fram kritiskt djup och placering inom planprogrammet.  

Först beskrivs de olika delarna av huvudsystemet inklusive de olika alternativen som utretts. Alternativen 

presenteras i översiktsbilden nedan (Figur 15 och Figur 15 ). I Madendalen har en sträckning utretts, inom 

Fröfjärden har tre olika alternativ (F1, F2 och F3) utretts och inom Örvallen har ett huvudalterntiv föreslagits 

(Ö1), samt ett delalternativ på en kortare sträcka (Ö2) om Norrvattens kammare och Råstabäcken är kvar i 

befintlig läge. Sedan beskrivs föreslagen pumpstation i Örvallen. För antagande för de olika alternativen se 

under avsnitt 2. 

Därefter beskrivs anslutningen av uppströms områden till huvudsystemet; Brotorp, Rissne, Fröfjärden samt Örs 

nuvarande pumpstation. 

Sist i detta kapitel beskrivs konsekvenserna för utredda alternativ för ledningsnätet, bräddning, skyfall och 

geoteknik.  

 

Figur 14. Översiktsbild för de olika alternativen. 
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Figur 15. Översiktsbild på alternativ i Fröfjärden och Örvallen. 
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6.1 Madendalen 

För Madendalen se ritning R-51-1-RI01 från Rissnes pumpstation fram till punkt RI10. Därefter visar ritningen 

systemet för Fröfjärden. Även ritning R-51-1-RI02 visar Madendalen (samma plan och profil som ritning -RI01) 

men med alternativ F2 för Fröfjärden. 

Marken i Madendalen faller generellt svagt mot sydväst fram till bebyggelsen vid Hallonbergen/Fröfjärden. För 

att inte utforma ett för djupt system har ledningsnätet lagts med ett fall på 1,5 ‰. Dimensionen bör vara 800 mm 

för att sedan övergå till 1200 mm när hela Madendalen är utbyggt (se avsnitt 5.1 för beräkningar). I profilen ser 

det på vissa delar ut som om ledningen ligger grunt (tex vid RI15 och mellan RI14 och RI13), men det beror på 

att man korsar befintlig bäckfåra. Spillvattenledningens läge bör i vidare projektering anpassas efter bäckens 

läge, vilket inte har optimerats i detta skede. Det är viktigt att utreda framtida höjdsättning i Madendalen 

tillsammans med spillvattenledningens läge. Om man antar att marken kan anpassas utifrån befintliga nivåer på 

bäcken kan man få normaldjup på spillvattenledningen. Det har därför i profilen även skissats på en förmodad 

överkant dike/marknivå som gör att ledningen som djupast i Madendalen förläggas på ca 2,5-3 meters djup. 

Men det beror alltså på hur markhöjderna och bäcken utformas i Madendalen. Det bör i projekt för Madendalen 

reserveras tillräcklig plats för drift av spillvattenledningen. 

Eftersom projektet har förutsatt att kulverteringen vid Hornbach är kvar bli djupet för spillvattenledningen på den 

sträckan ca 4 meter. Ledningar som ligger djupare än 2,5 m är avsteg från tekniska standard och kräver 

godkännande av SAVAB. 

6.2 Fröfjärden  

Nedan presenteras de tre alternativ som har utretts för Fröfjärden inom ramen för detta uppdrag.  

• Alternativ F1- självfallsledning för spillvatten och dagvattenkulvert genom Fröfjärden. För 

dagvattenkulverten har projekterad sträckning från detaljplanen använts. 

• Alternativ F2- ny spillvattenpumpstation anläggs vid Fröfjärden (inom Madendalens område) och 

vattnet pumpas runt Fröfjärden. 

• Alternativ F3- självfallsledning för spillvatten men med öppet dagvattenstråk genom Fröfjärden. Detta 

alternativ har endast utretts översiktligt. 

Se ritning R-51-1-RI01 (alternativ F1), R-51-1-RI02 (alternativ F2), och R-51-1-RI03 (alternativ F3). 

Det lokala spillvattensystemet inom Fröfjärden har inte utretts inom ramen för detta uppdrag. 

6.2.1 Alternativ F1- Självfallsystem för spillvatten och dagvattenkulvert genom Fröfjärden 

Ledningen (S1200) från Madendalen går i självfallsalternativet under Coops parkering och hamnar på ca 4 

meters djup (punkt RI10-RI08). Passagen under den befintliga dagvattenkulverten har ritats med 2 st. 800mm 

för att inte trycka ner systemet ytterligare. Den sträckan är också en trång passage mellan befintliga byggnader, 

vilket behöver studeras vidare i fortsatt arbete.  

Genom Fröfjärden kommer ledningen med nuvarande marknivåer hamna på över 5 meters djup och med 

projekterade marknivåer på upp till 5,7 meters djup. Att förlägga spillvattenledningen parallellt med föreslagen 

sträckning för dagvattenkulverten (i Lärlingsgatan) med nuvarande detaljplan är inte möjligt utrymmesmässigt. 

Därför har ett förslag där spillvattenledningen läggs ner i Gesällvägen och sedan i Östra Madenvägen studerats. 
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Det antas då att Östra Madenvägen breddas in över fastigheten Freden mindre för att få en bredare sektion, 

vilket kan förbättra möjligheterna till åtkomst något i Östra Madenvägen, men har inte utretts i detalj. Dock 

kommer ledningen i Gesällvägen (Figur 16) inte vara åtkomlig då ett flertal andra ledningar också planeras i 

gatan (fjärrvärme, fjärrkyla, sopsug med flera) och spillvattenledningen ligger på över 5 meters djup. Djupa 

ledningar i kombination med trånga gator och andra ledningar resulterar i ett system som inte är åtkomligt för 

drift och därför inte acceptabelt för SAVAB. Detta alternativ är därför inte lämpligt med nuvarande utformning 

och förutsättningar. 

 

Figur 16. Gesällvägen med anslutning mot Östra Madenvägen. Utsnitt ur ledningssamordningsritning. GH 2019-
09-02 Bygghandling. Hela gatan är full med olika ledningar. Markerad spillvattenledning får inte plats.  

6.2.2 Alternativ F2- Pumpstation vid Fröfjärden 

För att inte få för djupa ledningar och undvika att gå genom de trånga gatorna i Fröfjärden utreddes också ett 

alternativt system där spillvattnet pumpas runt Fröfjärden. Tryckledningen från pumpstationen föreslås då gå 

parallellt med Enköpingsvägen, i Gesällvägen, och med släpp till självfallsledning i Ursviksvägen. Anslutningen 

mot Örvallen blir i samma punkt som i alternativen med självfall genom Fröfjärden. Det förutsätter att gc-tunneln 

i Ursviksvägen byggs bort så som planerat i Fröfjärdens detaljplan. Spillvattenledningen kan läggas med 

normaldjup fram till dagvattenkulverten och där korsa över föreslagen dagvattenkulvert i Ursviksvägen med 1 

meters täckning. Ledningen behöver sedan korsa under föreslagna flyttade vattenledningar i Ursviksvägen på 

Spillvattenledning i 

alternativ F1 får inte plats. 
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ca 3,8 m djup. Åtkomst bör säkerställas genom att andra ledningslag läggs med bra avstånd till 

spillvattenledningen i korsningspunkten. 

Sträckningen påverkar i princip inte spillvattenledningens nivå inom Örvallen jämfört med alternativ F1 eftersom 

ledningen trycks ner av korsning med Norrvattens ledningar. 

Överslagsmässigt blir tryckledningen en 900 mm eller 1000 mm ledning men kan också behöva vara två mindre 

ledningar för att bättre hantera utbyggnadstakten. Dock har pumpstationen inte dimensionerats så sifforna ska 

ses som ett överslag. Pumpstationen behöver klara ett dimensionerande flöde på ca 1180 l/s vilket är ca 70% 

av flödet till pumpstationen i Örvallen. 

Pumpstationens exakta läge bör utredas vidare i fortsatt projektering. 

6.2.3 Alternativ F3- Självfallsystem för spillvatten och öppet dagvattenstråk genom 

Fröfjärden 

Ett alternativ med en öppen dagvattenlösning har översiktligt utretts och beskrivs nedan utifrån tidigare 

utredningar. För att möjliggöra ett spillvattensystem på normaldjup och med åtkomst måste marken sänkas och 

yta frigöras genom Fröfjärden. Det föreslås göras genom att Råstabäcken öppnas upp till en kanal genom 

Fröfjärden och att spillvattenledningen kan ligga parallellt med bäcken på en nedsänkt platå. Djupet för 

ledningen beror på utformningen av kanalen men med antagandet om att kanalen måste vara 1,2 meter djup 

kan då spillvattenledningen hamna på ca 2,5 - 2,8 meters djup (se exempel i Figur 17). Korsningen med 

Ursviksvägen behöver ske med bro för att fortsatt ha godtagbart djup. Om dagvattnet är kulverterat i 

Ursviksvägen blir djupet ca 5 m för spillvattenledningen på den sträckan. 

Dimensionen och lutningen på spillvattenledningen är samma som i alternativ F1, dvs 1200 mm och lutning ca  

1,5‰. 

 

Figur 17. Sektion för föreslagen spillvattenledning i öppet dagvattenstråk vid Ursviksvägen. Se även ritning R-

51-1-RI03 för fler sektioner och planritning. 

Antagandet om djupet på dagvattenkulverten har utgått ifrån tidigare skisser på ett öppet förslag och med 

samma lutning på kulverten som i dagsläget. Det skulle motsvara en kapacitet på kanalen på ca 7-8 m3/s 

(beroende på material av kanalen). Kanalens utformning och kapacitet bör utredas vidare. I skissen är stråkets 
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total bredd drygt 20 meter men beror givetvis på utformningen. Det resulterar i att strukturen för Fröfjärden 

måste göras om. 

 

Figur 18. Illustration över öppet dagvattenstråk med spillvattenledning (inringad i rött). ©VA-RESURS 

Sträckningen mellan Madendalen och där kanalen påbörjas är samma som i alternativ F1, dvs ledningen går 

under Coops parkering på ca 4 meters djup och behöver korsa under dagvattenkulverten. Det har även testats 

att gå söder om Coops byggnad i Östra Madenvägen men då hamnar ledning också på stort djup och i konflikt 

med högspänningsledning. Om det går att ha en öppen dagvattenlösning även på denna sträcka som i Visionen 

för Madendalen skulle spillvattenledningen kunna ligga på normaldjup även där. 

Förslaget bör utredas vidare med hänsyn till exempelvis korsningar med andra ledningar, lokalnät för spillvatten 

skyfallshantering mm.  

6.3 Örvallen 

6.3.1 Alternativ Ö1 

Vid Ursviksvägen har det förutsatts att Norrvattens kammare och ledningar går att flytta samt att bäcken 

sneddar ut från rondellen. Ett förslag där kammaren flyttas närmare Ursviksvägen har arbetats fram vilket kan 

utläsas i ritning R-51-1-001 och Figur 19. Syftet är att frigöra så att korsningen mellan spillvattenledningen och 

Norrvattens ledningar samt bäcken inte sker i samma punkt. Det är fördelaktigt att korsningen mellan spill- och 

vattenledningarna kan ske i Ursviksvägen eftersom korsningen kan ske på en högre nivå än i befintligt läge, dvs 

spillvattenledningen djup trycks ner så lite som möjligt. Då kan spillvattenledningen först korsa under 

vattenledning i Ursviksvägen och sedan gå parallellt med bäcken. Då undviker man kostnader i byggskedet för 

omledning av bäcken för korsning för spillvatten/vatten. 
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Figur 19. Föreslagen korsning i Ursviksvägen. Norrvattenskammare flyttas (gul befintligt läge till blå/svart 
placering). Spillvatten i rött och Råstabäcken/dagvatten i grönt. Övriga befintliga ledningar redovisas också i 

gult. 

Spillvattensystemet genom Örvallen föreslås gå i huvudsak parallellt med Råstabäcken (se ritning R-51-1-001 

för systemet inom Örvallen). Sträckningen eller djupet påverkas inte om man väljer pumpstation och självfall 

(alternativ F1, F2 och F3) för systemet uppströms i Fröfjärden/Madendalen eftersom nivån styrs av korsningen 

med Norrvattens ledningar. Djupet för ledningen inom Örvallen blir ca 2,5m – 3,8 m. 

Ledningen förläggs med 1,5 ‰ men trycks ner av korsningen med befintlig D600 med ca 0,3 meter (punkt S06 i 

ritning R-51-1-001). Om det går att leda om dagvattnet kan det lyfta spillvattenssystemet. Det bör utredas i 

kommande skede.  

Anslutningar av framtida bebyggelse och/eller idrottsverksamhet inom Örvallens södra del är möjlig och har på 

ritningen lagts i de två ”släpp” som är föreslagna inom området. Det ena släppet kan också samla upp befintlig 

dagvattenledningen från Örsvängen, men i nytt läge parallellt med spillvattenledningen. Dock får ledningen dålig 

lutning. Fler släpp, eller andra placeringar, är också möjliga beroende på förslag på exploatering i området. 

För den norra delen av programområdet behövs en anslutning av bebyggelse passera 

reningsdammarna/Råstabäcken och föreslås läggas i skyddsrör i korsningen. Det nordvästra hörnet av 

Kammare 

flyttas 
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programområdet kan eventuellt i stället ansluta mot Sjövägen och Solna kommun. Dock har projektet inte haft 

dialog med Solna om kapacitet och möjlighet att ta emot spillvatten. 

6.3.2 Alternativ Ö2 

Det har också studerats ett alternativ där bäckens fåra ligger kvar i befintligt läge inom Örvallen och Norrvattens 

kammare inte flyttas. Då kommer bäcken tillfälligt behöva ledas om under byggtiden för flytt av Norrvattens 

ledningar samt korsning med ny spillvattenledning (R-51-1-002 och Figur 20). Det resulterar också i att 

spillvattenledningen hamnar ca 0,5 meter djupare än om bäcken flyttas (alternativ Ö1) på en sträcka av 300 

meter fram till korsning med befintlig dagvattenledning  

 

 

Figur 20. Norrvattens kammare samt Råstabäckens utlopp kvar i befintligt läge 

Förutom Norrvatten finns det i korsningen med Ursviksvägen ett antal konfliktpunkter med andra ledningsägare 

som måste studeras vidare. Det har inte gjorts inom ramen för detta uppdrag men är en viktig förutsättning i 

fortsatt arbete.  

6.3.3 Ny pumpstation inom Örvallen 

Den nya pumpstationen föreslås längst ner i avrinningsområdet och i Örvallens sydöstra hörn. Beräkningar för 

pumpstationen beskrivs och redovisas under avsnitt 5.2. Se sektion i Figur 21 samt sektion R-51-6-001 för 

utformningen av pumpstationen. 

Pumpstationen bör ha tre pumpar och en fjärde i reserv samt en reglervolym på ca 180 m3. Reglervolymen kan 

anpassas något efter platsens övriga behov och begränsningar i djup. Här föreslås reglerhöjden till 0,7 meter 

och en area av 260 m2. För stor area bör undvikas eftersom man riskerar att få döda zoner där sediment 

ansamlas, men också för att det tar mer plats. Under reglervolymen finns en permanent volym på ca 1 meter. 

Totaldjupet under blir ca 4,8 meter (plus djup för konstruktion).  
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Figur 21. Pumpstation Örvallen med bräddlösning mot torrdike (bilden uppdelad på två delar, se även ritning R-

51-6-001) 

Bräddning 

Vid strömavbrott eller andra driftstörningar kan pumpstationen behöva nödbrädda ut till Råstasjön. Det är 

föreslaget att pumpstationen bräddar via två ledningar (800mm) till ett torrdike längs Sjövägen. Syftet med 

torrdiket är att få viss avskiljning av grövre partiklar från spillvattnet innan utsläppet till sjön. Tanken är att det är 

bättre än att vattnet leds direkt ut till Råstasjön, utan några möjligheter till avskiljning. Beroende på flödet kan 

man också förvänta sig en viss rening av näringsämnen, men om flödet är kraftigt kommer det mesta att spolas 

ut. Ett torrdike är relativt lätt att sedan rengöra eller återställa. Bräddledningen bör förses med backvattenventil 

(WaStop eller likvärdig) och grövre rensgaller, samt bör läggas med bank för att få täckning. Från torrdiket leds 

vattnet under Sjövägen till Råstasjön i ny ledning i samma sträckning som den befintliga bräddledningen från 

Örs pumpstation. En ny ledning till Råstasjön förutsätter ledningsrätt eller markavtal med Solna och samt 

eventuellt ansökan/anmälan om vattenverksamhet.  

Över reglervolymen i pumpstationen kommer det finnas en extra volym innan det bräddar. Höjden mellan 

pumpens normala nivåer (reglervolymen) och bräddnivån är 2,2 meter och kan byggas som en extra 

fördröjningsvolym i pumpstationen. På samma area som sumpen och med höjden 2,2 m finns då en extra volym 

på 560 m3 tillgänglig. Till detta tillkommer volymen i ledningsnätet som är ca 1300 m3 innan det bräddar. Total 
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extra volym i systemet innan det bräddar kan alltså vara ca 1 860 m3. Det klarar då att ta medelflödet under 

drygt 2 timmar, men inte maxflödet under en halvtimme. Förutom torrdiket bör SAVAB därför överväga att 

bygga ett bräddmagasin i anslutning till pumpstationen på den s.k. triangelytan. Tringelytan är ca 4000 m2, vilket 

med en höjd på 2,2 m skulle kunna magasinera ytterligare ca 1800 m3, vilket skulle dubblera den volym som 

finns ”extra” i systemet. Utifrån ovan beräkningar bedöms det som rimligt att hantera upp till ca 3600 m3 vatten 

(inom ledningsnät/pumpstation och i bräddmagasin). Det skulle alltså motsvara upp till ca 18 kg fosfor (se 

avsnitt 5.2). Det skulle alltså kunna magasinera maxflödet under ca en halvtimme men därefter skulle bräddning 

ske.  

 

Figur 22. Triangelytan markerad översiktligt med grönt. 

WRS utreder också möjligheterna till att använda triangelytan för dagvattenrening. SAVAB vill inte brädda till en 

dagvattendamm eftersom det skulle bli kostsamt att återställa vid bräddning från pumpstationen. Därmed är inte 

en kombinerad dagvattendamm/bräddamm en lösning. 

Att brädda till Råstaån norr om pumpstationen bör fungera nivåmässigt men skulle innebära utsläpp till den 

planerade dagvattendammen vilket SAVAB inte vill brädda till. Sanering av dagvattendamm eller rinnande 
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vatten är mer omfattande än sanering av torrdike eller ledning. Även här skulle troligen den befintliga trumman 

under Sjövägen behöva ersättas med en större för att klara av maxflödet vid bräddning. 

Pumpstationen bör ha reservkraft för att minska sårbarheten vid elavbrott. Markerad yta på 20x20 m bedöms 

som tillräckligt för pumpstation och reservkraft men det är viktigt att det utreds i nästa steg. Storleken på 

pumpstationen och kraftbehovet är beroende av lyfthöjd och flöde. Lyfthöjden är inte känd i denna utredning. 

Bräddnivå 

Vid planerat torrdike visar enstaka avläsningar att den övre grundvattennivån ligger på nivå strax över +2. 

Trycknivån i det undre grundvattenmagasinet motsvarar en nivå strax under mark. Botten i torrdiket har utifrån 

detta anlagts på nivå +2,2. Vald nivå i torrdiket motsvarar även en nivå över högsta nivå för Råstasjön. 

Bräddnivån från pumpstationen är föreslagen till +2,3. Lägsta befintlig servis har vattengång på +2,48. Golvnivå 

är inte känd, men med utifrån tekniska handboken borde den vara minst 30 cm över denna nivå på ca +2,8. Det 

är alltså ca 50 cm över bräddnivå i pumpstationen. Det rekommenderas att kritiska källargolvsnivåer mäts in för 

att säkerställa att spillvatten inte kan dämma upp i befintliga källare. När bräddledningen går full finns det med 

nuvarande nivåer en risk att det dämmer över källargolvsnivå och orsakar översvämning. Dock är det troligt att 

de befintliga byggnaderna har backventil eftersom bräddnivån i Örs pumpstation är högre i dag. Däremot kan 

backventiler vara en risk varför det är extra viktigt att veta lägsta golvnivå för befintlig bebyggelse.    

Utifrån föreslagen bräddnivå bör inte golvnivån för ny bebyggelse läggas under +3,6 med nuvarande utformning 

på pumpstationen. Det har beräknats utifrån att bräddledningarna ska kunna gå fulla och därtill en marginal på 

50 cm (bräddnivå +2,3+0,8+0,5=3,6). Det innebär till exempel att föreslagen exploatering på parkeringen vid 

Örsvängen inte är lämplig om inte marken höjs upp.  

6.4 Anslutande uppströms områden 

Nedan beskrivs anslutningen av uppströms områden till huvudsystemet som presenterats ovan. 

6.4.1 Rissne 

Styrande nivå till Rissnes pumpstation är ledningen från Madenvägen. Byggnaderna anslutna i Madenvägen 

ska enligt Vision Madendalen ersättas med nya, vilket möjliggör för att ansluta hela området till den nuvarande 

pumpstationen till det tänka nya systemet i Madendalen med självfall. Övriga inkommande ledningar ligger 

högre och går att ansluta direkt till det tänkta nya huvudsystemet med självfall. Se ritning R-51-1-RI01 (även 

ritning-RI02 visar samma sak för Madendalen/Rissne). 
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Figur 23. Ledningen i Madenvägen ligger djup och styr nivån inkommande till Rissnes pumpstation. Se även 
ritning R-51-1-RI01 för större bild. 

Anslutning av Rissnes pumpstation via tryckledningen är naturligtvis möjlig och skapar inga begränsningar i nivå 

för huvudsystemet. Det kan också under utbyggnadstiden av Madendalen underlätta behovet av rensning i 

huvudsystemet (se avsnitt 5.1).  

6.4.2 Fröfjärdens befintliga pumpstation 

Fröfjärdens pumpstation tas bort och flödet ansluts till det nya huvudsystemet i alla alternativ. 

6.4.3 Brotorp 

Anslutning av inflödet till Brotorps pumpstation till det nya systemet i Örvallen med självfall är möjlig 

nivåmässigt. Sträckningen korsar dock Enköpingsvägen och förutsätter att plats i eller näras SL:s bussdepå i 

Råsta kan skapas. 

Det krävs troligen att Norrvattens ledning (DN600 intill Råstabäcken) inom Örvallen läggs om i korsningen med 

den nya ledningen från Brotorp. Dock saknas nivåer på ledningen och Norrvatten vill slopa denna ledning och 

ersätta båda ledningarna med en ledning med dimension 1000mm. Detta får utredas vidare om man beslutar att 

gå vidare med anslutningen från Brotorps pumpstation. 

Anslutningen av ledningen från Brotorp i Ursvikensvägen till den nya huvudledningen är möjlig och har goda 

marginaler i höjdled. 

6.4.4 Ör 

Anslutningen av inkommande ledning till Örs nuvarande pumpstation till den nya pumpstationen i Örvallen är 

möjlig och föreslås ske genom att man lägger en ny ledning från Örsvängen mot pumpstationen för både flödet 

från nordväst och från söder. Då kan den nuvarande pumpstationen i Ör avvecklas. Se ritning R-51-1-001. 
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6.5 Konsekvenser  

6.5.1 Ledningsnät 

Nedan sammanfattas resultaten och konsekvenserna av de olika delområdena och alternativen. 

Konsekvenserna är främst beskrivna ur spillvattenperspektiv och försöker inte värdera alla aspekter i 

samhällsplaneringen som tex skyfallshantering, exploateringstal eller bebyggelsestruktur. 

Madendalen 

I Madendalen är sträckningen vid Hornbach kritisk (eftersom det antagits att befintlig mark är kvar). Det bör 

visas hur framtida drift ska kunna utföras på ett säkert sätt om byggnaden och parkeringen ska vara kvar, 

annars riskerar Madendalen en ej acceptabel spillvattenlösning. Konsekvensen kan bli att stora delar av 

Madendalen inte kan ledas genom ledas genom Hornbach med självfall. En möjlig lösning är att öppna upp 

kulverteringen och sänka marken bredvid bäcken så att spillvattenledningen hamnar på normaldjup, likt Vision 

för Madendalen (se Figur 3). 

Det är viktigt att utreda framtida höjdsättning i Madendalen tillsammans med spillvattenledningens läge för att 

säkerställa att normaldjup kan erhållas. 

Tabell 4. Sammanställning Madendalen  

PARAMETER MADENDALEN 

DJUP Generellt 2,5 - 3 m, dock 4 m vid Hornbach.  

DRIFTBARHET Har inte studerats i detalj. Djup ledning på sträcka vid 
Hornbach bör utredas vidare ur driftaspekt. 

KONFLIKTPUNKTER Hornbach 

FORTSATT UTREDNING Höjdsättning av mark. 

Stråk för spillvatten i relation till Råstabäcken. 

Anslutning av Rissnes pumpstation och ledning från 
Madenvägen 
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Fröfjärden 

Alternativ F1 med spillvattenledning genom Fröfjärden är inte driftbar eller acceptabel för SAVAB. Det öppna 

dagvattenstråket med självfall (alternativ F3) skulle ge den mest driftbara lösningen för spillvatten, men kräver 

ett bredare stråk än tillgängligt i Fröfjärdens detaljplan. Det skulle krävas omfattande omtag för strukturen och 

fortsatta analyser av ledningskorsningar, åtkomst vid Coop, skyfallshantering osv. 

Pumpstationsalternativet (alternativ F2) är den enda lösning som funkar med Fröfjärdens nuvarande detaljplan. 

Nackdelen med en pumpstation i Madendalen/Fröfjärden är att kostnaderna för investering, underhåll, drift är 

betydligt större än utan en pumpstation. En pumpstation behöver renoveras och delar behöver bytas ut med 

jämna mellanrum. Pumparna behöver bytas ut ca varje 15e år och pumpstationen efter ca 100 år. Det kräver 

också mer resurser för tillsyn och löpande drift och dessutom el. Tillsyn behöver ske varannan vecka. En 

pumpstation är en större klimat-, material- och energipåverkan än ett självfallsystem vilket också behöver 

beaktas. Observera att det lokala nätet i Fröfjärden inte har utretts inom ramen för detta uppdrag. 

Eftersom det är stora delar av norra Sundbyberg som skulle pumpas i alternativ F2 bör det utredas om 

pumpstationens placering är optimal eller om man i stället ska pumpa hela eller delar av det flödet väster ut mot 

Stockholm Vatten i stället. Det skulle i så fall innebär en mindre pumpstation i Örvallen och mindre risk vid 

bräddning eftersom ca 70% av flödet skulle tas bort. Det måste vägas mot konsekvenserna för bräddning vid 

den alternativa pumpstationen. En pumpstation i Madendalen/Fröfjärden som pumpar mot Örvallen innebär 

också troligen att pumpstationen i Örvallen kan bli något mindre, men bör beräknas i vidare utredning.  
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Tabell 5. Sammanställning Fröfjärden och för- och nackdelar med de tre alternativen 

PARAMETER FRÖFJÄRDEN 
ALTERNATIV F1 

FRÖFJÄRDEN  
ALTERNATIV F2 

FRÖFJÄRDEN ALTERNATIV F3 

DJUP 4 - 5,7 m djupt 2,5 m djupt. Ca 3,8 m vid 
korsning med Norrvatten. 

2,6 - 2,8m djupt. Ca 4 m vid Coop. 

FÖRDELAR Inga kostnader för pumpstation 
och mindre 
klimat/material/energi påverkan 
än alternativ F2 

Dp Fröfjärden kan behållas (obs! 
att lokalnätet inte har utretts) 

Mindre pumpstation i Örvallen  

 

Driftbart system möjligt, men vissa 
punkter behöver detaljutredas 

Inga kostnader för pumpstation 
och mindre klimat/material/energi 
påverkan än alternativ F2 

Öppet dagvattensystem kan 
minska översvämningsrisken i 
Madendalen 

NACKDELAR Ej driftbar eller acceptabel för 
SAVAB 
Fungerar ej med Dp 
Fröfjärden.  

 

Ökade kostnader och resurser 
för drift och underhåll av 
pumpstation 

Ökade användning av energi 

Ökad klimatpåverkan och 
material användning 

Osäker skyfallshantering för 
Madendalen? 

Strukturen för Dp Fröfjärden  
behöver omarbetas 

Förutsätter marksänkning på ca 2-
3 meter 

DRIFTBARHET Nej Ja, men tillgänglighet i 
Ursviksvägen bör säkerställas 

Ja, men tillgänglighet i 
Ursviksvägen och vid Coop bör 
säkerställas 

KONFLIKTPUNKTER 
Gesällvägen 

Östra Madenvägen  

Passage under Norrvatten i 
Ursviksvägen 

Passage under parkering 
Coop 

Dagvattenkulvert vid Coop 

Passage under Norrvatten i 
Ursviksvägen. Åtkomst bör 
säkerställas i 
korsningspunkten 

Passage under parkering Coop 

Dagvattenkulvert vid Coop.  

Passage under Norrvatten i 
Ursviksvägen 

FORTSATT 
UTREDNING 

Ej fungerande lösning Ledningssamordning 

Pumpstationens läge i 
Madendalen. 

Analys om vart det är mest 
fördelaktigt att pumpa ur ett 
helhetsperspektiv 

Anslutning av lokalnät i 
Fröfjärden 

Dimension av dagvattenkulvert i 
korsning med spillvatten 

Översvämningsrisk vid 
pumpstation 

Anslutning av lokalnät  

Ledningssamordning 
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Örvallen 

Skillnaden mellan de två studerade alternativen i Örvallen är, som beskrivet tidigare, att ledningsnätet blir ca 0,5 

m djupare i alternativ Ö2 på en sträcka av ca 300 m (fram till korsningen med befintlig dagvattenledning som 

trycker ner spillvattenledningen). Alternativ Ö2 ger också en mer komplicerad byggskedesordning, vilket kan bli 

kostsam. Om det alternativet fortsatt är aktuellt bör kostnad och genomförande utredas mer detaljerat. 

De två alternativen har ingen påverkan på pumpstationens placering eller djup i Örvallen.  

Tabell 6. Sammanställning av Örvallen och jämförelsen mellan de två alternativen 

PARAMETER ÖRVALLEN, ALTERNATIV Ö1 ÖRVALLEN, ALTERNATIV Ö2 

DJUP 2,5 - 3,8m 2,5 - 3,8m 

FÖRDELAR Grundare än i alternativ Ö2 på ca 300 m. Befintlig Norrvatten kammare och bäckfåra kan 
behållas 

NACKDELAR Ledningsnätet och bäckfåra korsar tvärs 
över ytan vid Ursviksvägen vilket begränsar 
möjligheterna till ny bebyggelse 

Omledning av bäcken vid byggnation 

0,5 m djupare ledningssträcka på ca 300 m  

Mer komplicerad byggskedesordning 

DRIFTBARHET Skyddszon VA säkerställs i programmet för 
Örvallen. 

Skyddszon VA säkerställs i programmet för 
Örvallen. 

KONFLIKTPUNKTER Norrvatten trycker ner ledningen vid 
Ursviksvägen 

Befintlig dagvattenledning D600 trycker ner 
spillvattenledning inom Örvallen 

Korsning mellan bäcken och högspänning 
(HSP) 

Norrvatten trycker ner ledningen vid 
Ursviksvägen 

Befintlig dagvattenledning D600 trycker ner 
spillvattenledning inom Örvallen 

Eventuellt korsning mellan bäcken och 
högspänning (HSP). Korsningen finns redan 
idag, men påverkas den av omledningen? 

FORTSATT UTREDNING Optimera korsning med Norrvatten  Kostnad och genomförande för omkopplingen 
under byggskede. 

6.5.2 Bräddning 

Det finns inga riktlinjer för bedömning om hur stor nödbräddning som är ”acceptabel” men eftersom det vid 

bräddning finns en risk om ett betydande utsläpp av bland annat fosfor bör risken vägas mot konsekvenserna 

för recipienten och vilka åtgärder som bedöms som kostnadseffektiva. Risken för bräddning bör också vägas in i 

valet av systemlösning för hela norra Sundbybergs framtida VA-system. Tydligt är att det bör finnas en 

genomtänkt lösning och plan för att hantera problematiken. Någon form av åtgärd för att minska risken och 

mängden vatten som kan bräddas bedöms som nödvändig. Att suga och köra bort vattnet bedöms inte som 

rimligt. I denna utredning finns det beräkningar och översiktliga förslag på bräddmagasin som bör övervägas för 
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att minska mängden bräddat vatten. Reservkraft bedöms också som viktigt för att minska påverkan på miljö och 

hälsa. Kapacitet och inställelsetid för reservkraft bör utredas vidare tillsammans med hur stora magasinsvolym 

som behövs eller alternativa åtgärder. Bedömningen bör också göras utifrån ett recipientperspektiv av en 

limnolog/biolog.  

6.5.3 Skyfall 

Befintlig mark är på ca +2,5-2,9 inom pumpstationsområdet. Vattennivån vid 500-årsregn är ca +3,1 och 

vattennivån vid 100-årsregn är  ca +2,9. Marken vid pumpstationen behöver därför höjas till över nivån +3,1 för 

att inte få översvämning direkt in i pumpstationen vid skyfall. Det innebär en markhöjning med upp till 0,7 m men 

troligen bara i en mindre del av pumpstationen. Projektet har valt att inte flytta pumpstationen eftersom man vill 

få plats med fotbollsplaner i närheten. Se Figur 24 för översvämningsområden vid pumpstationen. 

Föreslaget torrdike för pumpstationen översvämmas och riskerar att leda in skyfallsvatten till pumpstationen. Att 

höja bräddnivån bedöms inte som möjligt med hänsyn till befintliga servisanslutningar. En backventil kan 

förhindra att vattnet kommer in i pumpstationen, men är en osäker konstruktion. Det bör i vidare projektering 

utredas om diket måste ersättas med ledning i stället för att minimera översvämningsrisken.  

 

Figur 24. Översvämmade områden vid 500-årsregn markerade med blått. Pumpstationen och torrdiket ligger i 
översvämningsområdet. Observera att tryckledning och andra inkommande ledningar inte illustreras i bilden.  

6.5.4 Geoteknik 

Golder har delat in programområdet i fyra zoner utifrån byggbarhet och behov av markförstärkningsåtgärder. 

Spillvattenledningen är planerad inom främst zon 4 men delvis zon 3 (se Figur 25). Markförstärkningsåtgärder 

bör förutsättas för nya ledningar inom zon 3 och 4. Schakt för installation av spillvattenledningar inom zon 3 och 

4 föreslås i PM Geoteknik utföras antingen inom spont eller med schaktfri metod, då ledningen installeras 

genom borrning. Schaktfri metod är inte lämplig inom områden där marknivån planeras att höjas och/eller där 

sättning pågår. Vid installation med schaktfri metod kommer ledningen att vara mer känslig för sättning till följd 
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av framtida påverkan såsom exempelvis grundvattensänkning. Ledningen kommer då också vara mer känslig 

för sättning än om det görs i öppen schakt med spont och markförstärkning. 

Vid schakt för anläggande av ledningar under grundvattennivån kommer temporär grundvattensänkning att 

erfordras under byggtid. Tillfällig schakt för VA-ledningar pågår normalt under kort tid. Genom att begränsa tiden 

som schakten står öppen och grundvattensänkning pågår kan risken för omgivningspåverkan minskas och 

eventuellt krävs då inget tillstånd för vattenverksamhet. Fortsatt utredning behövs dock för att utesluta behov av 

tillstånd. 

Med nuvarande utformning kan schakt för pumpstationen utföras inom spont utan risk för bottenupptryckning 

(se PM Geoteknik). Det innebär att grundvattennivån inte behöver avsänkas vid schaktarbetet. 

 

Figur 25. Zonindelning geoteknik (Golder, 2022).  

Skyddzon för spillvattenledning för att möjliggöra åtkomst till ledningen i driftskedet behöver utredas vidare i 

kommande projektering. Grov bedömning skyddszon framgår av sektion R-51-6-002 samt Figur 26. För att 

bestämma erforderligt avstånd mellan spont och ledning behöver överslagsberäkning utföras för sponten. 

Geoteknik bedömer två möjliga scenarion som beskrivs nedan. 

Det kan bli så att två nivåer s.k. hammarband behöver installeras för att sponten ska bli stabil. Det innebär att 

balkar/stämp dels sätts fast tvärs schaktgropen ovanför ledningen, dels gjuts en betongplatta som fungerar som 

ett andra hammarband under ledningen. I detta fall går det inte att installera en spont innanför i samband med 

att ledningen behöver driftas i framtiden pga. att betongplattan är i vägen. 



 REFERENS ID UPPDRAGS NR  
I2221 00024 38 (42) 
DOKUMENTNAMN   
PM-SPILLVATTEUTREDNING ÖRVALLEN 

 

 

 

ADRESS TELEFON E-POST WEBB ORG.NUMMER 
VA-RESURS STOCKHOLM AB 
GÖTGATAN 55 
116 21 STOCKHOLM 

073-065 87 14 INFO@VARESURS.COM WWW.VARESURS.COM 559138-4770 

 

Om det är lite bättre förutsättningar och det bara behövs en hammarbandsnivå över ledningen (och ingen 

betongplatta i botten) bör man titta på om sponten kan dras upp efter att ledningen installerats. I detta fall skulle 

en ny spont kunna installeras i samma läge som den första när ledningen ska driftas i framtiden. 

 

 

Figur 26. Principsektion genom Örvallen, se sektion R-51-6-002 för större bild.  

Vid planerat torrdike visar enstaka avläsningar att den övre grundvattennivån ligger på nivå strax över +2. 

Trycknivån i det undre grundvattenmagasinet motsvarar en nivå strax under mark. Vald nivå på torrdiket på +2,2 

medför ingen risk för bottenupptryckning och risk för påverkan av det övre grundvattenmagasinet är liten. 

Fortsatt grundvattenmätning rekommenderas dock för att undersöka variationerna över året och få underlag för 

mer detaljerad utredning.  
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7 Slutsats  

Denna utredning föreslår ett stråk för huvudspillvatten samt pumpstation inom Örvallen. Huvudledningens djup 

är inte beroende av alternativen uppströms i Fröfjärden eller Madendalen eftersom korsningen med Norrvatten 

vid Ursvikensvägen är styrande för djupet på spillvattenlednigen. För huvudsystemet genom Örvallen bör man 

reservera minst 10 meter för att få åtkomst. Avståndet bör utredas vidare som beskrivet under avsnitt 6.5.4. 

Systemet ligger med lågt fall men har självrensförmåga om man kan göra förstärkningsåtgärder som minimerar 

sättningar. Eftersom flödena kommer öka mycket kraftigt med de omkopplingar (Rissne och Stora Ursvik) och 

exploateringarna som föreslås är utbyggnadsprocessen en viktig aspekt att utreda vidare eftersom det kan 

påverka både ledningarnas dimension, självrensförmåga samt pumpstationen(erna)s storlek över en lång tid. 

Äggledningar kan behövas på delar av sträckan och pumpstation(erna) behöver anpassas för en successiv 

utbyggnad. 

Det finns ett antal konfliktpunkter (se avsnitt 6.5.1) som behöver utredas vidare för att säkerställa att det är 

möjligt och lämpligt att leda stora delar av norra Sundbyberg till föreslagen pumpstation i Örvallen. Den största 

konfliktpunkten för systemet är passagen genom/förbi Fröfjärden. Där har tre olika alternativ utretts, varav 

självfallsalternativet (F1) inte är driftbart och acceptabelt med nuvarande detaljplan för Fröfjärden. 

Pumpstationsalternativet (F2) bedöms vara genomförbart och driftbart men vidare utredning krävs för att 

säkerställa detta, till exempel anslutning av lokal nät i Fröfjärden och ledningssamordning. 

Pumpstationsalternativet bedöms som enklast ur byggbarhet och samordning men bygger på att inga 

dagvattenåtgärder behöver göras genom Fröfjärden. Om systemet genom Fröfjärden inte öppnas upp 

förutsätter VA-Resurs att stora skyfallsytor för översvämning/fördröjning kommer behövas inom Madendalen 

som tar värdefull mark i anspråk. Pumpstationsalternativet kräver mer drift, underhåll och resurser än 

självfallsalternativen (F1 och F3).  

Om Sundbyberg väljer att gå vidare med pumpstationsalternativet bör det övervägas om det är mer hållbart att 

pumpa hela eller delar av Madendalen/Rissne väster ut mot Stockholm i stället för att pumpa vattnet flera 

gånger (Örvallen och nedströms Örvallen). Värderingen bör också beakta recipientens känslighet för 

bräddningar samt robustheten i möjliga åtgärder för att minska risken för bräddningar. Dessutom bör 

pumpstationens placering utredas för att optimera systemet utifrån ledningsdjup, pumpens energibehov, 

översvämningsrisk samt anslutande områden. Väljer man att leda delar av vattnet en annan väg än till Örvallen 

påverkar det föreslaget systems dimensioner, nivåer etc. i Örvallen. 

Bäst ur driftsynpunkt och över tid av de tre studerade alternativen i Fröfjärden är att spillvattnet går parallellt 

med en öppen dagvattenlösning genom Madendalen och Fröfjärden. Då minimerar man mängden energi, 

pengar och övriga resurser som behövs för att klara VA-försörjningen för Norra Sundbyberg. Det skulle dock 

krävas omfattande omtag för strukturen för Fröfjärden samt fortsatta analyser av ledningskorsningar, åtkomst i 

kritiska punkter, skyfallshantering osv. 

Det finns en viss risk att föreslagen pumpstationen i Örvallen vid nödfall och i kombination med mycket höga 

flöden i spillvattensystemet bräddar betydande mängder fosfor (samt bakterier, andra näringsämnen, metaller 

etc.) till Råstasjön och i förlängningen till Brunnsviken. Det skulle i värsta fallet, utan åtgärder kunna vara 

betydande andel föroreningar. Om man relaterar det till de ca 50 kg P/år  som förväntas renas i den föreslagna 

dagvattendammen inom programområdet skulle motsvarande mängd teoretisk släppas ut på knappt 2 timmar 

under maxflöde. I relation till Sundbyberg kommuns beting för Råstaån på 32 kg P/år skulle motsvarande 
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mängd teoretisk släppas ut på ca 1 timme. Därför bör åtgärder implementeras som begränsar risken för 

utsläppet av föroreningar, och påverkan på miljö och hälsa. Att anlägga ett bräddmagasin kan vara en åtgärd 

men SAVAB bör ta ställning till vilken säkerhetsnivå som är rimlig att utforma pumpstationen för, samt vilka 

andra åtgärder än fördröjning som kan vara aktuella (till exempel reservkraft, beredskapsplan osv). 

Bedömningen bör göras utifrån ett recipientperspektiv av en limnolog/biolog.  

Det är viktigt att beräkna den föreslagna pumpstations effektbehov och därmed platsbehov för att säkerställa att 

markerad yta på 20 x 20 meter är tillräcklig för pumpar och reservkraft. Det har inte ingått i denna utredning men 

planeras att göras under våren 2022.  

Kostnadsdrivande för spillvattensystemet inom Örvallen bedöms vara pumpstationen samt de 

förstärkningsåtgärder och spont som behövs. Det bör därför utredas noggrannare för att få en uppfattning om 

kostnaden för systemet.  

Samtliga delområden som studerats kan nivåmässigt ansluta till det nya huvudsystemet genom 

Madendalen/Fröfjärden till den föreslagna nya pumpstationen. Anslutningarna av de olika delområdena 

påverkar inte huvudsystemets höjd eller placering. Dock har inte lokalnätet i Fröfjärden studerats. 
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8 Rekommendationer för fortsatt arbete 

• Utredning om det är lämpligare att pumpa vattnet i Madendalen och Rissne väster ut i stället mot 

borrhål i Stockholms kommun för att slippa pumpa vattnet flera gånger och samtidigt minska 

pumpstationen i Örvallen. Bör utredas vidare i ett helhetsperspektiv för framtida avloppsförsörjning i 

VA-planen för Sundbyberg. 

• Pumpstationsutformning inkl. tryckledning, pumpar samt hänsyn till utbyggnadstakten. Viktigt att gå 

vidare med pumpstationsutformningen eftersom det påverkar kostnaden och kan påverka markerat 

ytbehov. 

• Plats för skötselväg vid eventuellt torrdike och eventuell vändplan vid pumpstation samt utredning för 

tryckledningar mot Golfängarna 

• Ställningstagande från SAVAB/Staden kring säkerhetsnivå för bräddning mot Råstasjön samt behov av 

bräddmagasin i tringelytan. 

• Hydraulisk modellering av spillvattenflöden till ledningsnät och pumpstation. Viss osäkerhet finns om all 

exploatering inom Rissne (i bilaga 2) sker inom pumpstationens avrinningsområde och bör 

kontrolleras. 

• Inmätning av kritiska källargolvsnivåer och modellering av systemet vid bräddning för att säkerställa att 

funktionskravet klaras. 

• Mätning av grundvattennivåer vid planerat torrdike/pumpstation för att avgöra risken för att få 

grundvatten till pumpstationen via torrdike (backvattenventil kan minska risken för inläckage).  

• Ledningssamordning av viktiga konfliktpunkter. Det är en förutsättning för genomförande av 

spillvattensystemet. 

• Kostnadsuppskattning för spillvattenledning och pumpstation. 

• Överslagsberäkningar för sponten enligt avsnittet om geoteknik. 

• Projektering av anslutande lokalnät i Fröfjärden viktigt för att säkerställa att en fungerande lösning 

finns. 

• Översvämningsrisken vid planerad pumpstation i alternativ F2 i Madendalen 
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