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Sammanfattning 

Föreliggande rapport har upprättats av Tyréns AB på uppdrag av Sundbybergs stad. 

Rapporten redogör för de hydrauliska beräkningar gällande dagvatten som genomförts 

inom ramen för planeringen av förändringsområdet Enköpingsvägen. Genomförda 

beräkningar och bedömningar avser såväl dagvattenhanteringen inom 

förändringsområdet Enköpingsvägen som förändringsområdets eventuella påverkan på 

dagvattenhanteringen i uppströms och nedströms anslutande områden. 

 

Förändringsområdet Enköpingsvägen avser ett utredningsområde om drygt 100 ha. 

Även om området redan idag är delvis exploaterat med en stor andel hårdgjorda ytor, 

medför förändringsområdet Enköpingsvägen en påtaglig ökning av andelen hårdgjorda 

ytor. Detta innebär att mängden dagvatten kommer att öka vilket i sin tur medför 

större behov av att kunna fördröja och magasinera dagvatten i samband med kraftiga 

regn. Det ökade behovet av att kunna fördröja och magasinera dagvatten har beaktats 

vid utformningen av förändringsområdet Enköpingsvägen genom planläggning av en 

översvämningsbar gatukanal samt reserverande av mark för en dagvattendamm i höjd 

med Coop Hallonbergen. Det har även antagits att nedströms område, som utgörs av 

låglänt mark och som är allmänt känt för att drabbas av översvämningar, anpassas för 

att i större utsträckning fungera som en naturlig våtmark/översvämningsyta 

 

De hydrauliska beräkningarna för förändringsområdet Enköpingsvägen tar 

utgångspunkt i att allt dagvatten, så långt möjligt, ska hanteras genom ytledes 

avrinning inom förändringsområdet. Detta gäller avrinning från såväl gator, torg och 

parker som byggnader och kvartersmark. Mer vanligt förekommande är att allt 

dagvatten upp till regn med en viss återkomsttid avleds i ledningar och att ytledes 

avrinning endast utnyttjas för regnmängder som överstiger ledningarnas kapacitet. I 

Svenskt Vattens publikation P110 beskrivs viktiga aspekter avseende ytlig 

dagvattenhantering och ansvarsfördelningen mellan VA-huvudmannen, Fastighetsägare 

och kommunen. Det finns både för och nackdelar med ytledes avrinning. Till 

fördelarna hör bland annat att ytlig avrinning bedöms vara mer tillförlitlig och robust. 

Till nackdelarna hör att ytledes avrinning innebär större risk för isbildning, att vatten 

på gatorna blir mer frekvent förekommande, samt faktum att ytledes avrinning är en 

relativt oprövad metod. 

 

Ny bostads- och verksamhetsbebyggelse i anslutning till förändringsområdet 

Enköpingsvägen medför att delar av Råstabäcken, löpande parallellt längst 

Enköpingsvägen, kommer att byggas bort. Istället avses Madenvägen, också löpande 

parallellt med Enköpingsvägen, utformas som en bredare stadsgata med en 

översvämningsbar kanal. Avsikt är att ersätta norra Råstabäckens naturliga avrinning 

med Madenvägens översvämningsbara kanal.  Syftet med den översvämningsbara 

kanalen är också att fungera fördröjande och flödesdämpande i samband med kraftiga 

regn för att minska risken för översvämningar. 

 

Exploateringen av Enköpingsvägen, inklusive ersättning av Råstabäcken med en 

översvämningsbar kanal i Madenvägen, kommer medföra stor förändring av 

hanteringen och avledningen av dagvatten inom Sundbybergs stad – både för aktuellt 

förändringsområde, och för uppströms och nedströms områden. En stor del av 

angränsande områdens dagvatten avleds idag via Råstabäcken till Råstasjön, och 

kommer med anledning av förändringsområdet Enköpingsvägen istället behöva avledas 

via den översvämningsbara kanalen i Madenvägen. Det är således viktigt att utforma 

den översvämningsbara kanalen med hänsyn till översvämningsrisken i angränsande 

områden. Till exempel skulle en allt för grund västlig typsektion för Madenvägens 

översvämningsbara kanal medföra att dagvattenledningen från Rinkeby skulle hamna 

under bottennivån på den översvämningsbara kanalen. Detta skulle medföra att 
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dagvatten från Rinkeby skulle bli konstant uppdämt och att risken för 

marköversvämning i Rinkeby avsevärt skulle förvärras. För att säkerställa att 

förändringsområdet Enköpingsvägen inte ökar risken för marköversvämning i Rinkeby 

måste uppströms bottennivå på den översvämningsbara kanalen vara lägre eller i nivå 

med anslutningsnivån för dagvattenledning från Rinkeby, vilket också slutlig 

föreslagen kanalutformning säkerställer. En djup kanal i västra delarna av 

förändringsområdet Enköpingsvägen medför där stora gestaltningsutmaningar för att 

säkerställa kanalens funktion som rekreativt element, särskilt som kanalen mestadels 

kommer ha en låg vattennivå motsvarande ett basflöde på 10-20 l/s. 

 

I övriga uppströms/angränsande områden (Rissne, Stora Ursvik, Lilla Ursvik, 

Hallonbergen, Ör och Brotorp) så visar de hydrauliska beräkningarna på att 

förändringsområdet Enköpingsvägen har ingen eller mycket begränsad påverkan vad 

gäller avledning av dagvatten och/eller ökad risk för marköversvämningar. 

 

Vad gäller området nedströms förändringsområdet Enköpingsvägen utgörs det av 

låglänt mark och är allmänt känt för att drabbas av översvämningar. Det finns planer 

på att nedströms område i större utsträckning ska anpassas för att fungera som en 

naturlig våtmark/översvämningsyta med så väl flödesdämapande som renande 

egenskaper. Anpassning av nedströms område har inkluderats i den hydrauliska 

beräkningsmodellen för förändringsområdet Enköpingsvägen. Ifall nedströms område i 

framtiden anpassas för att i större utsträckning fungera som en naturlig 

våtmark/översvämningsyta bedöms ett större dimensionerande inflöde till nedströms 

område kunna accepteras. 

 

Förändringsområdet Enköpingsvägen innebär även att tillrinningen till Råstasjön 

kommer att öka, både vad gäller maxflöde och ackumulerad volym. Detta innebär i sin 

tur att vattennivån för Råstasjön kommer att stiga mer vid kraftiga regn jämfört med 

nuvarande förhållanden. Högre vattennivåer i Råstasjön kan påverka omkringliggande 

fastigheter och infrastruktur i anslutning till Råstasjön, antingen lokaliserade inom 

Sundbybergs stad och/eller inom Solna stad.   

 

De hydrauliska beräkningarna visar på att planerad gatubild och nivåsättning, inom det 

planerade förändringsområde Enköpingsvägen, ger avsedd avrinning ytledes. Vid ett 

klimatanpassat 1-årsregn blir dämningsnivåerna lägre än 10 cm. Vid ett klimatanpassat 

100-årsregn blir dämningsnivåerna maximalt 22 cm. Således, områdets trottoarer 

kommer att klara ett klimatanpassat 1-årsregn utan dämning från gatan, och om 

områdets kvarter byggs minst 22 cm högre än gatans lägsta punkt ska dessa vara 

säkra för ett klimatanpassat 100-årsregn. 

 

Därtill har beräkningar för 1000-årsregn genomförts. Enligt beräkningar kan 

dämningsnivå bli över 30 cm vid ett 1000-årsregn, innebärande lokalt mycket 

begränsad framkomlighet för räddningsfordon. BREEAM-certifiering av byggnader 

skulle således kräva att kvarter byggs åtminstone 40 cm högre än gatans lägsta punkt. 

 

Eftersom beräkningarna visar att förändringsområdet Enköpingsvägen med utformning 

och åtgärder enligt denna rapport kommer att medföra högre flöden till nedströms 

liggande områden och förhöjd nivå i Råstasjön är det viktigt att ta ställning till om det 

kan accepteras. I annat fall måste ytterligare åtgärder göras för att magasinera och 

fördröja dagvatten.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sundbybergs stad växer och utvecklas i snabb takt. I flera områden pågår planerings- 

och exploateringsarbeten med stöd av Sundbybergs stads översiktsplan och 

uppdaterade detaljplaner. Tillkommande exploateringar och ökad andel hårdgjorda 

ytor innebär att mängden dagvatten kommer att öka vilket i sin tur medför större 

behov av att kunna fördröja och magasinera dagvatten i samband med kraftiga regn 

eftersom dessa i annat fall riskerar att orsaka översvämningar med skador på 

byggnader, vägar mm. 

 

I Sundbybergs stads senaste översiktsplan listas flera olika förändringsområden, 

däribland Enköpingsvägen. Möjligheten att förändra Enköpingsvägen uppkom tack vare 

att den nya sträckningen för E18 går via Kymlingelänken istället för via 

Enköpingsvägen. Detta öppnade upp för möjligheten att omvandla Enköpingsvägen till 

en stadsgata, innefattande minskad gatubredd samt ny bostads- och 

verksamhetsbebyggelse i anslutning till Enköpingsvägen. 

 

Tyréns AB har på uppdrag av Sundbybergs stad utrett de hydrauliska förutsättningarna 

för dagvattenavledning för förändringsområdet Enköpingsvägen. Syftet med 

utredningen har varit att säkerställa att planerad gatubild och nivåsättning för 

förändringsområdet Enköpingsvägen ger tillförlitlig dagvattenavledning, och inte 

orsakar översvämningar med skador på byggnader, vägar mm. Utredningen har också 

syftat till att utreda hur förändringsområdet Enköpingsvägen, samt  

ersättning av norra Råstabäcken med Madenvägens översvämningsbara kanal,  

påverkar risken för marköversvämningar i uppströms och nedströms angränsande 

områden. 

1.2 Uppdraget 

Uppdraget har omfattat att upprätta en hydraulisk beräkningsmodell (Mike Urban) 

baserat på gällande planförslag för förändringsområdet Enköpingsvägen. 

Beräkningsmodellen har använts för att verifiera att gator och kvarter höjdsatts på ett 

sätt som inte riskerar skador på byggnader i samband med dimensionerande regn. 

Den hydrauliska beräkningsmodellen har därefter sammankopplats med den befintliga 

beräkningsmodellen för Råstabäcken för att även utreda hur förändringsområdet 

Enköpingsvägen, samt ersättning av norra Råstabäcken med Madenvägens 

översvämningsbara kanal, påverkar risken för marköversvämningar i angränsande 

områden. 

1.3 Förutsättningar 

I det planerade förändringsområdet kring Enköpingsvägen är det tänkt att 

dagvattenavrinningen ska ske ytledes. Nya bostads- och verksamhetsbebyggelse i 

anslutning till Enköpingsvägen medför att delar av Råstabäcken, löpande parallellt 

längst Enköpingsvägen, kommer att byggas bort. Istället avses Madenvägen, också 

löpande parallellt med Enköpingsvägen, utformas som en bredare stadsgata med en 

översvämningsbar kanal. Avsikt är att ersätta norra Råstabäckens naturliga avrinning 

med Madenvägens översvämningsbara kanal.  Syftet med den översvämningsbara 

kanalen är också att fungera fördröjande och flödesdämpande i samband med kraftiga 

regn för att minska risken för översvämningar nedströms. 

 

Kanalen i Madenvägen är tänkt att sträcka sig från Rissneleden i väst till Coop 

Hallonbergen i öst, motsvarande en sträcka på cirka 1 400 meter. Vid Coop 
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Hallonbergen är det planerat att kanalen ska ansluta/övergå till en planerad 

dagvattendamm, vilken också är tänkt att fungera fördröjande och flödesdämpande i 

samband med kraftiga regn. Från dagvattendammen kommer dagvattnet avledas 

vidare österut via delvis nya och delvis befintliga dagvattenkulvertar till Råstasjön. I 

och med att det är tänkt att dagvattenavrinningen ska ske ytledes i det planerade 

förändringsområdet kring Enköpingsvägen, kommer framtida tvärgator till 

Madenvägen fungera som mindre biflöden till den översvämningsbara kanalen vid 

kraftiga regn. 

 

Förändring av Enköpingsvägen med planerad ytledes dagvattenavrinning samt 

ersättning av Råstabäcken med en översvämningsbar kanal i Madenvägen, kommer 

medföra stor förändring av hanteringen och avledningen av dagvatten inom 

Sundbyberg stad – både för aktuellt förändringsområde och för angränsande områden. 

En stor del av angränsande områdens dagvatten avleds idag via Råstabäcken till 

Råstasjön, och kommer med anledning av förändringsområdet Enköpingsvägen istället 

behöva avledas via den översvämningsbara kanalen i Madenvägen. 

 

Det är viktigt att utreda hur förändringsområdet Enköpingsvägen, samt ersättning av 

norra Råstabäcken med Madenvägens översvämningsbara kanal, påverkar risken för 

marköversvämningar i angränsande områden. Samtidigt är det viktigt att utforma den 

översvämningsbara kanalen i Madenvägen, samt nivåsätta kvarter och gator, på ett sätt 

som förhindrar översvämningar i förändringsområdet Enköpingsvägen. Detta i enlighet 

med föreslagen höjdsättning. 

1.4 Ytledes dagvattenavrinning 

Det aktuella projektet för Enköpingsvägen tar utgångspunkt i att allt dagvatten, så 

långt möjligt, hanteras genom ytledes avrinning. Det gäller avrinning från såväl gator, 

torg och parker som byggnader och kvartersmark.  

 

Den mer vanligt förekommande metoden är att allt dagvatten upp till regn med viss 

återkomsttid avleds i ledningar och att ytledes avrinning används för regntillfällen som 

överstiger dessa. I Tabell 1 har vi sammanställt några formuleringar från Svenskt 

Vattens publikation P110 ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten; Funktionskrav, 

hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem” som är 

relevanta för frågan. 

 
Tabell 1. Utdrag ur Svenskt Vattens publikation P110. 

Eftersom dagvattenfrågan hanteras av olika förvaltningar inom kommunen, är 

samverkan av yttersta vikt. Annars ökar risken för skador i lokalsamhället, något 

som kan bli kostsamt för såväl kommunen som enskilda. Det är också nödvändigt 

att både kommersiella fastighetsägare och enskilda fastighetsägare deltar i arbetet 

med klimatanpassning. 

 

Ingen aktör har egen rådighet över hela dagvattenfrågan utan dagvattenavledningen 

påverkas av alla aktörers samlade ingrepp inom avrinningsområdet. Det är viktigt att 

alla berörda aktörer har kännedom om de begränsningar som finns för hantering av 

dagvattnet. Detsamma gäller eventuella krav på skötsel av olika typer av öppna 

dagvattenlösningar. 

Det är viktigt att definiera vilka anläggningsdelar, slutna rörsystem eller öppna 

dagvattenanläggningar som ingår i den allmänna VA-anläggningen. Vid öppna 

dagvattenanläggningar, där nyttan delas av flera parter, är det viktigt att definiera 



 

 

 

 

 

Uppdrag: 274355, Enköpingsvägen 2018-02-28 

Beställare: Sundbybergs stad    Rapport 

 

O:\STH\274355\R\_Text\Rapport Enköpingsvägen 2018-02-28.docx  8(45) 

var och ens ansvarsområde vad gäller investeringar, drift och underhåll. I P105, 

bilaga 1 beskrivs en mall för överenskommelse om dagvattenanläggning. 

 

Fastighetsägarnas och VA-huvudmannens ansvar regleras i Lagen om allmänna 

vattentjänster, LAV, (2006:412). Ansvaret förtydligas i respektive kommuns 

fastställda ABVA, Allmänna bestämmelser för användande av kommunens allmänna 

vatten- och avloppsanläggning. 

Ansvaret för gatans avvattning ligger hos väghållaren. Inom samhällen är 

väghållaren normalt gatukontoret eller motsvarande. Väghållaren ansvarar även för 

underhållet av dagvattenbrunnar och tillhörande servisledning. 

 

Dagvattenbrunnarna behöver regelbundet rensas. Annars är risken stor att 

dagvattenledningarna kommer att belastas med sediment, vilket leder till nedsatt 

kapacitet i den allmänna dagvattenledningen. Helt igensatta dagvattenbrunnar 

innebär att dagvattnet inte kan avledas till dagvattenledningen utan vattnet kommer 

att rinna vidare eller bilda en lokal vattensamling. 

 

Intervallet för gatusopningar påverkar mängden föroreningar som leds till 

dagvattenledningen och därigenom utsläpp till recipienten. Ju tätare 

gatusopningarna genomförs desto mindre föroreningar kommer att belasta 

recipienten. 

 

VA-organisationerna ansvarar för utformning och drift av dagvattenledningar till 

dagvattnets trycknivå når markytan. När dagvattensystemets kapacitet är fullt 

utnyttjad kommer överskjutande flöden att hanteras på markytan. 

 

Att skydda våra samhällen mot allvarliga konsekvenser och översvämningar till följd 

av skyfall, stigande vattennivåer i sjöar, hav och vattendrag är en fråga för hela 

samhällsplaneringen. För att åstadkomma effektiva lösningar måste arbetet ske i 

nära samverkan mellan förvaltningarna för samhällsplanering, bygglov, park, gata, 

miljö och VA. 

 

 

Båda metoderna har för- och nackdelar. Vi har i listorna nedan sammanställd de som vi 

tycker är de viktigaste för- och nackdelarna med ett system som helt baseras på 

ytledes avrinning. 

 

Fördelar 

- Lägre anläggningskostnad för anläggning (inga ledningar behöver grävas ner) 

- Säkrare och robustare system:  

o Skräp och andra hinder i ett öppet system upptäcks enklare och är 

lättare att åtgärda.  

o Systemet bygger på att hela gatan kan användas för avrinning varför ett 

hinder på någon del av gatan inte kommer att sätta systemet ur spel 

medan en igensatt dagvattenledning inte fungerar alls 

o Säkrare avrinning eftersom gallerbrunnar inte behövs (det är vanligt 

förekommande att löv och annat spolas med dagvattnet vid större regn 

och fastnar på gallren till dagvattenbrunnarna som därmed förlorar en 

stor del av sin kapacitet) 

o Avrinningen på gatorna har mycket stor kapacitet. Gatusektionen som 

blir tillgänglig för avrinning blir bredare ju högra vattnet stiger. Därmed 

kommer ett kraftigt ökat flöde inte att innebära en lika stor höjning av 

vattennivån. 
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o Även det mer vanliga systemet med dagvattenledningar kräver ytlig 

avledning vid extrema regn. Men då dessa avledningsvägar enbart 

används vart 10:e år eller mer sällan är det svårt att skapa 

drifterfarenhet av dessas funktion. I ett system med enbart ytlig 

avrinning kommer det innan extremregnen inträffar att bli tydligt om 

någon del av systemet efter anläggande har en undermålig funktion. 

- Dagvattnet synliggörs i stadsbilden. Det kan ge pedagogiskt värde (de som bor 

i området kommer bättre att förstå hur dagvattenhanteringen sker) och öka 

området attraktivitet (vatten som rinner upplevs ofta positivt) 

- Mindre risk för översvämningar på innegårdar eftersom dagvattnet från 

kvarteren ytledes leds ut på gatan. 

- Vatten som avleds ytledes kan lättare ledas in i ytliga dagvattenanläggningar 

som t ex raingardens och multifunktionsytor som nedsänkta parker, torg, 

skateparker mm. 

 

Nackdelar: 

- Det blir oftare vatten på gatan vilket eventuellt kan upplevas som negativt. 

- Risk för isbildning vid växelvis plus- och minusgrader 

- Risk för vattenplaning 

- Avtalsfrågan med abonnenter kräver troligtvis ett merarbete då det är en 

förhållandevis ovanlig lösning 

- Svårigheter att leda ut dagvattnet ytledes om området är flackt och det är liten 

nivåskillnad mellan gården och gatan. 

 

Övrigt: 

- Ytledes avrinning innebär att det blir mycket lättare att vid stora flöden leda in 

överskottsvatten i parker, torg mm under förutsättning att dessa ligger lägre än 

gatan. Det ger en positiv effekt eftersom detta kan utnyttjas för att minska 

översvämningsrisken i andra områden (gator, bebyggda kvarter). Men det kan 

finnas en negativ aspekt på det också eftersom vattenmängderna kan skada 

växtlighet och grus, sediment, skräp mm som kan ledas med vattnet kan kräva 

en rengöring av parken efteråt. 

 

1.5 Områdesbeskrivning 

Utdrag från Grönplan Sundbyberg – maj 2011 

 

Sundbyberg är byggt i ett sprickdalslandskap, med höga höjder och långsträckta 

dalar. De fyra större dalgångarna och bebyggelsen på höjderna däremellan 

karaktäriserar Sundbyberg. De fyra dalgångarna är Igelbäckens dalgång, norra 

Råstabäckens dalgång/Enköpingsvägen, stråket Rissne äng-Lötsjön-södra Råstabäcken-

Råstasjön samt Bällstaån-Bällstaviken. Dalgångarna är före detta havsvikar. 

 

Norra Råstabäcken börjar i Stockholm söder om Rinkeby och rinner sedan längs 

Enköpingsvägen till Råstasjön i Solna. Bäcken fortsätter sedan i en kulvert under 

järnvägen till Norra Frösunda, vidare under E4 vid Järva krog för att slutligen mynna i 

Brunnsviken. Bäcken är bitvis igenvuxen med kaveldun och vass, och på vissa sträckor 

är den kulverterad. 

 

1.6 Angränsande områden 

Figur 1 nedan visar läge för förändringsområde Enköpingsvägen i förhållande till 

angränsande områden. Vidare visas befintligt dagvattensystem (enligt befintlig 
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hydraulisk beräkningsmodell) och hur dagvatten från angränsande områden i nuläget 

avleds via Råstabäcken till Råstasjön. 

 

 

 

Figur 1. Plan för förändringsområde Enköpingsvägen samt befintligt dagvattensystem 

(enligt befintlig hydraulisk beräkningsmodell) som hanterar och avleder dagvatten 

från angränsande områden via Råstabäcken till Råstasjön. 

     Förändringsområde Enköpingsvägen 

     Befintligt dagvattenledningssystem 

     Befintlig öppen dagvattenhantering 

#   Angränsande områden 

 

Nedan ges korta redogörelser för hur avledning av dagvatten från angränsande 

områden kan komma att påverkas med anledning av förändringsområdet 

Enköpingsvägen och ersättning av Råstabäcken med en kanal i Madenvägen. Nämnda 

ledningsdimensioner och vissa nivåangivelser är hämtade från den befintlig 

hydrauliska beräkningsmodellen för Sundbybergs stads dagvattensystem, som 

ursprungligen upprättades år 2008. 

 

1 – Rinkeby 

Dagvatten från Rinkeby avleds idag via en dagvattenledning (ø1000-1200 mm) under 

Ulvsundaleden till Råstabäcken. Ledningssträckan är cirka 500 m med en uppströms 

nivå på +6,75 och en nedströms nivå (vid anslutning till Råstabäcken) på mellan +5,16 

och +5,24 beroende vad som betraktas som faktisk anslutningspunkt. Genomsnittlig 

lutning på ledningssträckan är cirka 3 ‰. 

 

Förändring av område kring Enköpingsvägen medför att dagvatten från Rinkeby istället 

kommer att behöva avledas via kanal i Madenvägen i framtiden. För att säkerställa 

avledningsförmågan för dagvatten från Rinkeby är det viktigt att säkerställa att kanalen 

i Madenvägen, samt eventuell omläggning av dagvattenledningen mellan Rinkeby och 

Madenvägen, utformas på ett sätt som inte medför högre framtida dämningsnivåer i 

Rinkeby vid dimensionerande regn. Per föreslagen höjdsättning. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 



 

 

 

 

 

Uppdrag: 274355, Enköpingsvägen 2018-02-28 

Beställare: Sundbybergs stad    Rapport 

 

O:\STH\274355\R\_Text\Rapport Enköpingsvägen 2018-02-28.docx  11(45) 

2 – Rissne 

Dagvatten från Rissne avleds via en dagvattenledning (ø500 mm) i Artillerivägen och 

Rissneleden till Råstabäcken i höjd med bensinstation Circle K. Nedströms ledningsnivå 

i anslutning till Råstabäcken är +5,39. 

 

Förändring av område kring Enköpingsvägen medför att dagvatten från Rissne istället 

kommer att behöva avledas till kanal i Madenvägen. För att säkerställa god avledning 

från Rissne till kanal i Madenvägen kommer en ny dagvattenledning behöva anläggas 

från Rissne till Madenvägen. Dagvattensystemet för Rissne ligger på en betydligt högre 

nivå än planlagd nivå för Enköpingsvägen, men det är likväl viktigt att välja en 

tillräckligt stor ledningsdimension för den nya dagvattenledningen. 

 

Förändringsområdet Enköpingsvägen kommer också medföra en förtätad bebyggelse 

mellan Rissne och Råstabäcken. Tillkommande bebyggelse kommer emellertid avledas 

ytledes och kommer således inte belasta dagvattenledningen från Rissne. 

 

3 – Stora Ursvik 

En del av dagvattnet från Stora Ursvik avleds till Råstabäcken. Dagvattnet avleds via en 

dagvattenledning (ø800 mm) i Oxenstierna Allé, korsande Gamla Enköpingsvägen och 

Enköpingsvägen, och ansluter till Råstabäcken mellan Europeiska Motor AB och Willys 

Stockholm Rissne. Uppströms nivå är +9,05 och anslutning till Råstabäcken sker på 

nivå +4,87. Dagvattenledningsnätet avseende Stora Ursvik ligger jämförelsevis högt i 

förhållande till Råstabäcken, och befintlig dagvattenledning har en god genomsnittlig 

lutning. 

 

Med anledning av förändring av Enköpingsvägen är det föreslaget att det 

dagvattenflöde från Stora Ursvik som idag avleds via Råstabäcken istället ska avledas 

via kanal i Madenvägen. Befintlig dagvattenledning mellan Stora Ursvik och 

Råstabäcken kommer således behöva ”förlängas” till Madenvägen. Förlängning kan 

komma att medföra att den genomsnittligt lutningen på den dagvattenledning som 

avleder dagvatten från Stora Ursvik blir något flackare. Förtätad bebyggelse mellan 

Stora Ursvik och Madenvägen kommer emellertid inte belasta den befintliga 

dagvattenledningen utan istället avledas ytledes. 

 

4 – Lilla Ursvik 

Dagvatten från Lilla Ursvik avleds till Råstabäcken via två ledningsanslutningar, först 

uppströms i höjd med kulverterad del av Råstabäcken vid Hornbach, och senare 

nedströms i höjd med en annan kulverterad del av Råstabäcken i höjd med Coop 

Hallonbergen. 

 

Uppströms ledningsanslutning till kulverterad del av Råstabäcken har dimension ø800 

mm och ansluter på nivå +3,8. Vid anslutningspunkt finns även en sammankoppling 

mellan de två åtskilda kulvertarna. Nedströms ledningsanslutning till kuverterad del av 

Råstabäcken har ledningsdimension ø400-600 mm och ansluter på nivå +3,69. 

 

Med anledning av förändring av Enköpingsvägen är det föreslaget att uppströms 

ledningsanslutning avseende Lilla Ursvik ”förlängs” och ansluts till kanal i Madenvägen. 

Detta medför att ledningslutning för aktuell ledning kommer bli flackare vilket kan 

försämra dagvattenavledningen från de västra delarna av Lilla Ursvik. Den andra 

ledningsanslutningen från Lilla Ursvik ligger nedströms både den planerade kanalen i 

Madenvägen och den möjliga dagvattendammen. Den andra ledningsanslutningen från 

Lilla Ursvik kommer således fortsatt ansluta till en kulvert i höjd med Coop 

Hallonbergen, och bedöms således inte påverkas i någon större utsträckning på grund 

av förändring av Enköpingsvägen. Dock kan dämningsnivån i dagvattenkulvert bli 
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högre med anledning av förändringarna av Enköpingsvägen och den ökade andelen 

hårdgjord yta. 

 

5 – Hallonbergen 

Dagvatten från nordöstra Hallonbergen avleds via en dagvattenledning (ø500 mm) till 

kulverterad del av Råstabäcken i höjd med Ursviksvägen. Uppströms nivå är +9,12 och 

nedströms nivå är +2,96 innebärande god lutning. 

 

Avledning av dagvatten från Hallonbergen ligger nedströms planerad kanal i 

Madenvägen samt planerad dagvattendamm, och kommer förbli densamma även efter 

förändring av Enköpingsvägen. Dock kan dämningsnivån i dagvattenkulvert bli högre 

med anledning av förändringarna av Enköpingsvägen och den ökade andelen hårdgjord 

yta. 

 

6 – Ör 

Dagvatten från Ör avleds via dagvattenledning (ø600 mm) från Örsvängen, under 

Sundbybergs idrottsplats till Råstabäcken. 

 

Avledning av dagvatten från Ör ligger nedströms planerad kanal i Madenvägen samt 

planerad dagvattendamm, och kommer förbli densamma även efter förändring av 

Enköpingsvägen. Örs dagvattenledningsnät ligger emellertid delvis relativt lågt varför 

en förhöjd dämningsnivå i Råstabäcken, med anledning av förändringarna av 

Enköpingsvägen och den ökade andelen hård gjord yta, skulle kunna medföra ökad 

översvämningsrisk  

 

7 – Brotorp 

Dagvatten från Brotorp avleds via ett öppet dagvattensystem vid Trafikplats Råsta, 

genom dagvattenledning (ø600 mm) under Enköpingsvägen och SL-bussgarage till 

Råstabäcken i höjd med Sundbybergs tennisklubb och idrottsplats. 

 

Förändring av Enköpingsvägen medför ingen direkt påverkan på avledningen av 

dagvatten från Brotorp. Befintlig dagvattenledning från Trafikplats Råsta kommer 

behållas medan tillkommande hårdgjorda ytor kommer avledas ytledes istället för att 

belasta befintlig dagvattenledning. 

  



 

 

 

 

 

Uppdrag: 274355, Enköpingsvägen 2018-02-28 

Beställare: Sundbybergs stad    Rapport 

 

O:\STH\274355\R\_Text\Rapport Enköpingsvägen 2018-02-28.docx  13(45) 

2 Hydraulisk beräkningsmodell 

2.1 Beräkningsmodell för förändringsområde Enköpingsvägen 

Den hydrauliska beräkningsmodellen för förändringsområdet Enköpingsvägen har 

upprättats i beräkningsprogrammet Mike Urban. Modellen har upprättats utifrån 

uppdaterat planförslag för området, inklusive gatunivåer, gatubredder och 

kvartersindelning. 

 

I och med att det är tänkt att dagvattenavrinningen ska ske ytledes i det nya området 

kring Enköpingsvägen har respektive gata modellerats som en flack öppen kanal. 

Typsektioner, gradienter och nivåangivelser har lagts in enligt uppdaterat planförslag 

för området. Avrinningsområden har delats in utifrån kvartersindelning och planerade 

typområden. 

 

Figur 2 nedan visar planöversikt för upprättad beräkningsmodell avseende 

förändringsområdet Enköpingsvägen. 

 

 

Figur 2. Översikt över upprättad beräkningsmodell för förändringsområdet 

Enköpingsvägen. 

    Gator som inkluderats i den hydrauliska beräkningsmodellen 

    Avrinningsområde bestämd som gatuyta 

    Avrinningsområde bestämd som kvartersyta 

    Avrinningsområde bestämd som grönyta 

    Avrinningsområde som bestämts som torgyta 

    Planerad dagvattendamm.     

 

Dagvattendammen som det är tänkt att den översvämningsbara kanalen i Madenvägen 

ska övergå till är inlagd i modellen som en ”Basin med bottennivå på +3,5 och en 

dammarea på 3000 m
2

. Figur nedan redogör för dammens magasinsvolym i 

förhållande till vattennivå. 
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Figur 3. Antagen magasinsvolym i förhållande till vattennivå för den planerade 

dagvattendammen som lagts in i beräkningsmodellen i sluten av den 

översvämningsbara kanalen i Madenvägen. 

 

Vid upprättandet av den hydrauliska beräkningsmodellen har generella antaganden 

gjorts vad gäller hur dagvatten avleds från gator i förändringsområdet Enköpingsvägen 

till den planerade dagvattendammen samt hur utflödet från dagvattendammen sker till 

nedströms dagvattenkulvertar. Detta eftersom det inte funnits detaljerat underlag vad 

gäller hur detta är planerat att utformas. Det är viktigt att slutlig utformning av 

dagvattendammen, alternativt direkt övergång från den översvämningsbara kanalen till 

dagvattenkulvertar, utformas på ett riktigt hydrauliskt sätt. 

 

I Figurerna 5 och 6 redovisas de olika undersökta typsektioner som använts för att 

beräkna ytledes dagvattenavrinning på gatorna i förändringsområdet Enköpingsvägen 

samt för den översvämningsbara kanalen i Madenvägen. Under uppdragets gång har 

olika typsektioner för Madenvägens översvämningsbara kanal analyserats, bland annat 

har olika djup och bredder utretts. Ursprunglig typsektion för Madenvägen avsåg en 15 

meter bred, 2 meter djup, översvämningsbar kanal med flacka slänter och en nedsänkt 

cykelbana som även var avsedd att fungera som översvämningsyta vid större flöden (se 

Figur 4 nedan). Under uppdragets gång har det på grund av gatuutformningen 

emellertid bedömts som mer relevant att analysera en 10 meter bred 

översvämningsbar kanal med något brantare slänter. Skillnad i den hydrauliska arean 

för de olika typsektionerna är dock liten i sammanhanget vilket även framgår av Figur 

6. 

 

Under uppdragets gång har det också visat sig att ursprunglig typsektion för 

Madenvägen med en 2 meter djup kanal inte är en möjlig utformning förutsatt 

planerade gatunivåer för förändringsområdet Enköpingsvägen. Orsaken till detta är att 
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anslutningsnivån för dagvattenledningen från Rinkeby då skulle hamna under 

bottennivån på kanalen. Detta skulle medföra att dagvatten från Rinkeby skulle bli 

konstant uppdämt samt eventuellt medföra en permanent översvämning i lågt liggande 

partier mellan Rinkeby och förändringsområdet Enköpingsvägen. Således har även 

djupare typsektioner för den översvämningsbara kanalen i Madenvägen utretts. Slutliga 

typsektioner för Madenvägens översvämningsbara kanal redovisas i Bilaga 2 där även 

flödesarea i relation till vattendjup redovisas per typsektion. 

 

 

Figur 4. Gestaltning av ursprunglig typsektion för Madenvägen, inklusive 

översvämningsbar kanal med nedsänkt cykelbana. 

 

Figur 5. Typsektioner för olika kvartersgator som använts i beräkningsmodellen. 
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Figur 6. Utredda typsektioner för den översvämningsbara kanalen i Madenvägen som 

beräknats med den hydrauliska beräkningsmodellen. 

2.2 Övergripande beräkningsmodell 

För att även säkerställa att förändringsområdet Enköpingsvägen inte medför ökad risk 

för översvämningar i uppströms och angränsande områden har beräkningsmodellen 

för förändringsområdet Enköpingsvägen sammankopplats med befintlig övergripande 

dagvattenmodell för Råstabäcken och Sundbybergs stad. 

 

Den befintliga dagvattenmodellen upprättades ursprungligen av Ramböll (2008a) och 

vidareutvecklades sedan av Sweco Environment (2012). Uppbyggnad av den befintliga 

beräkningsmodellen för Råstabäcken finns dokumenterad i rapport från år 2008, 

respektive år 2012. 

 

Sammankopplingen av de två beräkningsmodellerna har gjorts genom att importera 

beräkningsmodellen avseende förändringsområdet Enköpingsvägen till den befintliga 

övergripande beräkningsmodellen. I de områden där beräkningsmodellerna överlappat 

varandra, både vad häller ledningssystem och avrinningsområden har företräde givits 

till den nya beräkningsmodellen. Figur 7 nedan redogör för den sammankopplade 

beräkningsmodellen, samt hur det två beräkningsmodellerna överlappar varandra. 
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Figur 7. Översikt över sammankopplad övergripande beräkningsmodell 

    Ledningar (gatunät) för förändringsområdet Enköpingsvägen där dagvatten 

planeras avledas ytledes.  

    Ledningar i den befintliga dagvattenmodellen för Råstabäckens avrinningsområde. 

    Beräkningsmodellens brunnar respektive gatukorsningar 

 

Vad gäller sammankoppling med den befintliga beräkningsmodellen har de 

hydrauliska beräkningarna antagit förutsättningar och förhållanden enligt befintlig 

hydraulisk beräkningsmodell. Mindre justeringar har gjorts med avseende på förtätad 

bebyggelse samt ökad andel hårdgjorda ytor i norra Rissne. 

 

Vidare har beräkningsmodellen justerats med avseende på området nedströms 

förändringsområdet Enköpingsvägen. Området nedströms förändringsområdet 

Enköpingsvägen utgörs av låglänt mark och det finns planer på att anpassa området 

för att i större utsträckning fungera som en våtmark/översvämningsyta med 

dagvattendammar. Bilaga 1 redogör för hur nedströms område ska anpassas till 

naturlig våtmark. Anpassning av nedströms område har inkluderats i 

beräkningsmodellen genom att dikessektioner justerats för att representera de 

planerade dagvattendammarna. 
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3 Beräkningar och resultat 

3.1 Förändringsområdet Enköpingsvägen 

Den nya beräkningsmodellen har använts för att säkerställa att planerad nivåsättning 

och gatubild för förändringsområdet Enköpingsvägen inte orsaka marköversvämningar 

som riskerar att orsaka skador på byggnader, vägar mm. Beräkningar har gjorts för 

0,1-årsregn, 1-årsregn, 2-årsregn, 10-årsregn, 20-årsregn, 30-årsregn, 100-årsregn 

samt även 1000-årsregn. Beräkning avseende 1000-årsregn har gjorts med anledning 

av att i framtiden möjliggöra BREEAM-certifiering av byggnader och är oavhängig 

riktlinjer för dagvattenhantering. Metodik för beräkning av 1000-årsregn bygger på 

samma modeller (Dahlström) som beräkning av regn med lägre återkomsttider. Det 

ska dock påpekas att tillämpad metodik inte är anpassad för beräkning av 1000-

årsregn vilket vanligtvis beräknas med en utökad statistisk analys för 

området/vattendraget ifråga vilket är mer tidskrävande och vanligtvis görs för större 

avrinningsområden. För att ta hänsyn till framtida klimatförändringar har samtliga 

regnintensiteteten för de olika återkomsttiderna multiplicerats med en faktor 1,25. 

 

Nedan redovisas det högsta beräknade vattendjupet för korsningar/gator inom 

förändringsområdet Enköpingsvägen för 1-årsregn samt 100-årsregn. I tabell 1 

sammanställs det högsta beräknade vattendjupet för det olika dimensionerande 

regnen. I Bilaga 3 redovisas översvämningsutbredning och det högsta beräknade 

vattendjupet för samtliga beräkningsfall. 

 

 

Figur 8. Högst beräknat vattendjup i vägkorsningar, samt för kanalen i Madenvägen, 

för förändringsområdet Enköpingsvägen vid ett dimensionerande klimatanpassat 1-

årsregn. 
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Figur 9. Högst beräknat vattendjup i vägkorsningar, samt för kanalen i Madenvägen, 

för förändringsområdet Enköpingsvägen vid ett dimensionerande klimatanpassat 100-

årsregn. 

 

Tabell 2. Högsta beräknat vattendjup för gator i förändringsområdet Enköpingsvägen 
för regn med olika återkomsttider (klimatanpassat med en faktor 1,25). 

Dimensionerande regn Högst beräknat vattendjup 

0,1-årsregn 4 cm 

1-årsregn 10 cm 

2-årsregn 11 cm 

10-årsregn 15 cm 

20-årsregn 17 cm 

30-årsregn 18 cm 

100-årsregn 22 cm 

1000-årsregn >30 cm 

 

Givet antagna gatusektioner för förändringsområdet Enköpingsvägen, visar 

beräkningsresultat på att trottoarer kommer att klara ett klimatanpassat 1-årsregn 

utan dämning från gatan.  För att säkerställa att kvarter och byggnader inte 

översvämmas upp till ett 100-årsregn bör dessa byggas minst 22 cm högre än gatans 

lägsta punkt. 
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3.2 Påverkan på angränsande områden 

Den sammankopplade beräkningsmodellen, avseende beräkningsmodellen för 

förändringsområdet Enköpingsvägen och den befintliga dagvattenmodell för 

Råstabäcken, har använts för att utreda hur förändringsområdet Enköpingsvägen, samt 

ersättning av norra Råstabäcken med Madenvägens översvämningsbara kanal, påverkar 

risken för marköversvämningar i angränsande områden. 

3.2.1 Västlig anslutningsnivå angränsande till Rinkeby 

Ursprunglig typsektion för Madenvägen med ett djup på 2 meter (se Figur 4) samt 

planerade gatunivåer för förändringsområdet Enköpingsvägen skulle medföra att 

anslutande dagvattenledning från Rinkeby skulle hamna under kanalbottnen. Detta 

skulle medföra att dagvatten från Rinkeby skulle bli konstant uppdämt och att risken 

för marköversvämning i Rinkeby avsevärt skulle förvärras. Olika alternativ för att 

minska risken för marköversvämning i Rinkeby har översiktligen analyserats. Bland 

annat har en något djupare kanalsektion (medeldjup i Figur 6) utretts kombinerat med 

uppdimensionerad dagvattenledning från Rinkeby och anläggandet av ytterligare en 

dagvattendamm mellan Rinkeby och förändringsområdet Enköpingsvägen. Denna 

åtgärdskombination minskade till viss del risken för marköversvämning i Rinkeby men 

har inte bedömts vara tillfyllest. Dessutom innebär både uppdimensionering av 

dagvattenledning från Rinkeby och anläggandet av en ytterligare dagvattendamm 

mellan Rinkeby och förändringsområdet Enköpingsvägen, åtgärder som är förlagda i 

Stockholms stads geografiska område, innebärande att Sundbybergs stad har liten 

rådighet att genomföra dessa åtgärder. 

 

För att säkerställa att förändringsområdet Enköpingsvägen inte ökar risken för 

marköversvämning i Rinkeby måste uppströms bottennivå på den översvämningsbara 

kanalen vara lägre eller i nivå med anslutningsnivå för dagvattenledningen från 

Rinkeby. Med planerade gatunivåer för förändringsområdet Enköpingsvägen innebär 

detta att kanalen behöver vara upp mot 5 meter djup i västra delen av 

förändringsområdet Enköpingsvägen. Kanalens djup kan minskas i riktning mot östra 

förändringsområdet Enköpingsvägen för att avslutas med en 2 meter djup kanal. Att 

utforma den översvämningsbara kanalen allt för djup medför emellertid svårigheter 

med gestaltningen av kanalen och anpassning till planerade gatunivåer. En 5 meter 

djup kanal medför stora gestaltningsutmaningar så att förutsättningarna för att 

använda kanalen för rekreation och/eller andra ändamål ska kunna säkerställas när 

kanalen mestadels kommer ha en låg vattennivå motsvarande basflödet på 10-20 l/s. 
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3.2.2 Övriga uppströms/angränsande områden 

I övriga uppströms/angränsande områden så visar de hydrauliska beräkningarna på att 

förändringsområdet Enköpingsvägen har ingen eller mycket begränsad påverkan vad 

gäller ökad risk för marköversvämningar. Tabell nedan ger en resultatsammanställning 

för övriga angränsande områden. 

 

Område Sammanfattning av beräkningsresultat 

Rissne För att säkerställa tillräcklig avledningskapacitet från 

Rissne behöver ny dagvattenledning till kanalen i 

Madenvägen ha en ledningsdimension på åtminstone 

800 mm. Beräkningar har inkluderat framtida och 

förtätad bebyggelse i Norra Rissne. 

Stora Ursvik Stora Ursvik påverkas i mindre utsträckning av 

förändringsområdet Enköpingsvägen. Viss försämrad 

avledning av dagvatten kan orsakas på grund av att 

dagvattenledning mellan Stora Ursvik och Råstabäcken 

kommer behöva förlängas till Madenvägen, men de 

hydrauliska beräkningar visar på marginell påverkan. 

Lilla Ursvik Förändringsområdet Enköpingsvägen medför att 

uppströms ledningsanslutning avseende Lilla Ursvik 

istället ansluts till kanal i Madenvägen. Detta medför att 

ledningslutning för aktuell ledning kommer bli flackare 

vilket kan försämra dagvattenavledningen från de västra 

delarna av Lilla Ursvik. De hydrauliska beräkningarna 

visar emellertid på marginell påverkan. 

Hallonbergen Förutsatt att förändringsområdet Enköpingsvägen och 

den översvämningsbara kanalen i Madenvägen byggs 

med antagen magasinsvolym för fördröjning och 

flödesdämpning av den ökade mängden dagvatten, 

påverkas inte avledningen av dagvatten från 

Hallonbergen signifikant av förändringsområdet 

Enköpingsvägen. 

Ör Förutsatt att förändringsområdet Enköpingsvägen och 

den översvämningsbara kanalen i Madenvägen byggs 

med antagen magasinsvolym för fördröjning och 

flödesdämpning av den ökade mängden dagvatten, 

påverkas inte avledningen av dagvatten från Ör 

signifikant av förändringsområdet Enköpingsvägen. 

Brotorp Förändring av Enköpingsvägen medför ingen direkt 

påverkan på avledning av dagvatten från Brotorp. 

Befintlig dagvattenledning från Trafikplats Råsta kommer 

behållas medan tillkommande hårdgjorda ytor kommer 

avledas ytledes istället för att belasta den befintliga 

dagvattenledningen. 
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3.2.3 Nedströms område 

Förändringsområdet Enköpingsvägen avser ett utredningsområde om drygt 100 ha. 

Även om området redan idag är delvis exploaterat med en stor andel hårdgjorda ytor, 

medför förändringsområdet Enköpingsvägen en påtaglig ökning av andelen hårdgjorda 

ytor. Medräknat flertalet pågående exploateringsprojekt inom Sundbybergs stad, 

inklusive förändringsområdet Enköpingsvägen och förtätningen av Rissne, visar på att 

andelen hårdgjorda ytor kan komma att öka med motsvarande en utökad reducerad 

area på omkring 90 ha. Detta innebär att mängden dagvatten kommer att öka vilket 

innebär större behov av att kunna fördröja och magasinera dagvatten i samband med 

kraftiga regn. Ett klimatanpassat 10-årsregn med en varaktighet på 1 timme innebär 

att uppåt 29 000 m
3

 ytterligare dagvatten kommer att behöva omhändertas och 

avledas jämfört med nuvarande förhållanden. Och ett klimatanpassat 100-årsregn med 

en varaktighet på 1 timme innebär att uppåt 60 000 m
3

 ytterligare dagvatten kommer 

att behöva omhändertas och avledas jämfört med nuvarande förhållanden. 

 

Det ökade behovet av att kunna fördröja och magasinera dagvatten har beaktats vid 

utformningen av förändringsområdet Enköpingsvägen genom planläggning av den 

översvämningsbara kanalen i Madenvägen samt genom reserverande av mark för den 

planerade dagvattendammen i höjd med Coop Hallonbergen. Den översvämningsbara 

kanalen är planerad att löpa cirka 1400 meter, vara 10 meter bred och åtminstone 2 

meter djup, motsvarande en utjämningsvolym på cirka 28 000 kubikmeter. 

Dagvattendammen i höjd med Coop Hallonbergen är planerad att ha en 

magasinsvolym på cirka 9 000 kubikmeter. Samtidigt innebär förändringsområdet 

Enköpingsvägen att delar av Råstabäcken kommer att byggas bort och ersättas med 

kanalen i Madenvägen vilket kommer minska områdets naturliga förmåga att utjämna 

och dämpa stora flöden. Sammantaget bedöms förändringsområdet Enköpingsvägen 

medföra både ett större maxflöde och en större ackumulerad volym tillrinning till 

nedströms område. Hur mycket maxflödet kommer att öka beror på hur den 

översvämningsbara kanalen och den planerade dagvattendammen utformas och hur de 

kommer att regleras. I de hydrauliska beräkningarna har det inte antagits någon gräns 

för hur stort maxflödet till nedströms område får vara. Istället har utflödet från den 

planerade dagvattendammen, via kulvertar, till nedströms område bestämts av 

dimensionen på den planerade dagvattendammens utloppsledning. Vald dimension på 

dagvattendammens utloppsledning i redovisade beräkningar har varit ø1000 mm. 

Detta innebär att utflödet från den planerade dagvattendammen vid ett klimatanpassat 

10-årsregn kommer att bli omkring 2 m
3

/s. 

 

Vad gäller området nedströms förändringsområdet Enköpingsvägen utgörs det av 

låglänt mark och är allmänt känt för att drabbas av översvämningar. Nulägesberäkning 

visar på omfattande marköversvämningar i nedströms område vid ett dimensionerande 

10-årsregn. Det är sedan tidigare planerat att nedströms område ska anpassas för att i 

större utsträckning fungera som en naturlig våtmark/översvämningsyta med såväl 

flödesdämapande som renande egenskaper. Bilaga 1 redogör för hur nedströms 

området ska anpassas till naturlig våtmark med dagvattendammar. Anpassning av 

nedströms område har inkluderats i de hydrauliska beräkningarna avseende 

förändringsområdet Enköpingsvägen. Beräkningsresultat visar på att anpassning av 

nedströms område bidrar till flödesdämpning. Ifall nedströms område i framtiden 

anpassas för att i större utsträckning fungera som en naturlig våtmark/ 

översvämningsyta bedöms ett större dimensionerande inflöde till nedströms område 

kunna accepteras. 

 

Efter nedströms område, utgörandes av låglänt mark, ligger Råstasjön. Råstasjön ligger 

på gränsen mellan Sundbybergs stad och Solna stad. En ökad tillrinning till Råstasjön 

medför högre vattennivåer för Råstasjön vilket i sin tur även kan medföra att 
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omkringliggande fastigheter och/eller infrastruktur riskerar att påverkas. Råstasjön har 

en area på omkring 0,16 km
2

. Detta innebär att vattennivån maximalt kan öka med 

6 cm per 10 000 kubikmeter ytterligare dagvatten som belastar sjön. Eftersom sjön 

även har ett utlopp blir den faktiska höjningen av vattennivån lägre. 

 

I Tabell nedan har funktion för den översvämningsbara kanalen och den planerade 

dagvattendammen sammanställts genom att redovisa vattendjupet för kanalen vid 

olika dimensionerande regn. För att även tydliggöra hur förändringsområdet 

Enköpingsvägen kan komma att påverka nedströms område redovisas också beräknat 

maxflöde nedströms befintliga kulvertar som mynnar öster om Ursviksvägen samt 

maxflöde till Råstasjön. Även respektive dimensionerande regns inverkan på 

Råstasjöns vattennivå redovisas. För att relatera redovisade vattennivåer och 

maxflöden till nuvarande förhållanden redovisas även motsvarande värden för 

nulägesberäkning. 

 

Tabell 3. Förändringsområdet Enköpingsvägen påverkan på nedströms område – 
beräknade vattennivåer och maxflöde i utvalda sektioner samt jämförelse med 
(nulägesberäkning). Klimatfaktor 1,25 har tillämpats på alla dimensionerande regn. 

Återkomsttid 

 

Resultat 

2-årsregn 10-årsregn 100-årsregn 

Beräknat maximalt 

vattendjup för kanalen i 

Madenvägen 

1,5 meter 

 

(N/A) 

1,9 meter 

 

(N/A) 

2,1 meter 

 

(N/A) 

Beräknat maxflöde ut från 

planerad dagvattendamm 

1,9 m
3

/s 

 

(0,85 m
3

/s) 

2,1 m
3

/s 

 

(1,3 m
3

/s) 

2,3 m
3

/s 

 

(2,0 m
3

/s) 

Beräknat maxflöde 

nedströms befintliga 

kulvertar 

2,1 m
3

/s 

 

(1,0 m
3

/s) 

3,1 m
3

/s 

 

(1,4 m
3

/s) 

5,2 m
3

/s 

 

(2,4 m
3

/s) 

Beräknat maxflöde till 

Råstasjön 

 

1,7 m
3

/s 

 

(0,9 m
3

/s) 

2,8 m
3

/s 

 

(1,6 m
3

/s) 

5,6 m
3

/s 

 

(2,9 m
3

/s) 

Beräknad maximal förhöjd 

vattennivå i Råstasjön* 

+15 cm 

 

(+3 cm) 

+30 cm 

 

(+9 cm) 

+50 cm 

 

(+43 cm) 

*Normalvattennivån för Råstasjön har antagits vara +1,57 i de hydrauliska beräkningarna. 

 

3.2.4 Planöversikt 10-årsregn 

I figurer nedan redogörs för vilka ledningssträckor dämningsnivån överstiger 

marknivån vid ett 10-årsregn. Den första figuren redogör för nulägesberäkning och 

den andra figuren redogör för förhållanden givet att förändringsområdet 

Enköpingsvägen byggts ut och att norra Råstabäcken ersätts med en 

översvämningsbar kanal i Madenvägen. 
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Figur 10. Nulägesberäkning – ledningssträckor där dämningsnivå överstiger 

marknivå vid ett dimensionerande 10-årsregn (risk för marköversvämning). 

 

 

Figur 11. Framtidsscenario – utbyggnad av förändringsområdet Enköpingsvägen – 

ledningssträckor där dämningsnivå överstiger marknivå vid ett dimensionerande 10-

årsregn (risk för marköversvämning). 
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4 Slutsatser och kommentarer 

Tyréns AB har genomfört dagvattenberäkningar avseende planering och utformning av 

förändringsområdet Enköpingsvägen. Dagvattenberäkningarna har både avsett 

hantering och avledning av dagvatten inom förändringsområdet och 

förändringsområdets eventuella påverkan på uppströms och nedströms hantering och 

avledning av dagvatten. 

 

Dagvattenberäkningarna visar på att exploatering av Enköpingsvägen, inklusive 

ersättning av Råstabäcken med en översvämningsbar kanal i Madenvägen, kommer 

medföra stora förändringar av hanteringen och avledningen av dagvatten inom 

Sundbybergs stad – både för aktuellt förändringsområde, och för uppströms och 

nedströms områden. En stor del av angränsande områdens dagvatten avleds idag via 

Råstabäcken till Råstasjön, och kommer med anledning av förändringsområdet 

Enköpingsvägen istället behöva avledas via den översvämningsbara kanalen i 

Madenvägen. Det är således viktigt att utforma den översvämningsbara kanalen med 

hänsyn till översvämningsrisken i angränsande områden. För att förändringsområdet 

Enköpingsvägen inte ska öka risken för marköversvämning i Rinkeby måste uppströms 

bottennivå på den översvämningsbara kanalen vara lägre eller i nivå med 

anslutningsnivån för dagvattenledningen från Rinkeby. 

 

Förändringsområdet Enköpingsvägen avser ett planområde större än 100 ha. Även om 

området redan idag är delvis exploaterat med en stor andel hårdgjorda ytor, medför 

förändringsområdet Enköpingsvägen en ökad andel hårdgjorda ytor. Detta innebär att 

mängden dagvatten kommer att öka vilket i sin tur medför större behov av att kunna 

fördröja och magasinera dagvatten i samband med kraftiga regn, eftersom dessa i 

annat fall riskerar att orsaka översvämningar med skador på byggnader, vägar mm.  

Den planerade översvämningsbara kanalen i Madenvägen tillsammans med den 

planerade dagvattendammen i höjd med Coop Hallonbergen bedöms bidra till att 

fördröja och magasinera den ökade mängden dagvatten. 

 

Vad gäller området nedströms förändringsområdet Enköpingsvägen utgörs det av 

låglänt mark och är allmänt känt för att drabbas av översvämningar. Nulägesberäkning 

visar på omfattande marköversvämningar i nedströms område vid ett dimensionerande 

10-årsregn. Det finns planer på att nedströms område ska anpassas för att i större 

utsträckning fungera som en naturlig våtmark/översvämningsyta med så väl 

flödesdämapande som renande egenskaper. Beräkningsresultat avseende 

förändringsområdet Enköpingsvägen visar på att anpassning av nedströms område 

bidrar till flödesdämpning. Ifall nedströms område anpassas för att i än större 

utsträckning fungera som en naturlig våtmark/översvämningsyta kan även ett större 

dimensionerande inflöde till området accepteras. Förändringsområdet Enköpingsvägen 

bedöms medföra både ett större maxflöde och en större ackumulerad tillrunnen volym 

till nedströms område. Hur mycket maxflödet kommer att öka beror på hur den 

översvämningsbara kanalen och den planerade dagvattendammen utformas och hur de 

kommer att regleras 

 

De hydrauliska beräkningarna visar på att planerad gatubild och nivåsättning, inom 

planerat förändringsområde Enköpingsvägen, säkerställer god avrinning ytledes. Vid 

ett klimatanpassat 1-årsregn blir dämningsnivåerna lägre än 10 cm. Vid ett 

klimatanpassat 100-årsregn blir dämningsnivåerna maximalt 22 cm. Således, områdets 

trottoarer kommer att klara ett klimatanpassat 1-årsregn utan dämning från gatan, och 

om områdets kvarter byggs minst 22 cm högre än gatans lägsta punkt ska dessa vara 

säkra för ett klimatanpassat 100-årsregn. Beräkningar avseende 1000-årsregn visar på 

att dämningsnivåer kan bli över 30 cm.  
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Eftersom beräkningarna visar att förändringsområdet Enköpingsvägen med utformning 

och åtgärder enligt denna rapport kommer att medföra högre flöden till nedströms 

liggande områden och förhöjd nivå i Råstasjön är det viktigt att ta ställning till om det 

kan accepteras. I annat fall måste ytterligare åtgärder göras för att magasinera och 

fördröja dagvatten.  

 

4.1 Flödesmätningar och kalibrering 

Under uppdragets gång genomfördes även flödes- och vattennivåmätningar i Råsta-

bäcken. Mätkampanjen pågick under perioden 2017-02-16 till och med 2017-06-21. 

Flödesmätningar genomfördes i tre punkter, en i höjd med SEB:s huvudkontor och två 

uppströms COOP Hallonbergen. Flödesmätningarna vid COOP Hallonbergen avsåg de 

två parallella dagvattenkulvertarna nedströms läge för den mindre planerade 

dagvattendammen. Under mätperioden föll omkring 120 mm nederbörd. Nederbörden 

var relativt jämt fördelad vilket tydliggörs av att de två placerade regnmätarna mätt 

ungefär samma nederbördsmängd. 

 

En preliminär modellkörning har gjorts med den befintliga beräkningsmodellen för 

Råstabäcken för att se hur pass bra den befintliga beräkningsmodellen stämmer 

överens med flödesmätningarna.  Jämförelse mellan flödesmätningarna och 

modellberäkning visar på att finns en relativt bra överensstämmelse mellan 

modellberäkning och uppmätta flöden. Dock ger modellberäkningar snabbare och 

kortare respons samt något högre flöden jämfört med uppmätta flöden. Överskattning 

i modellberäkningarna talar för att de vattennivåer som beräknats inom ramen för 

dagvattenberäkningarna för förändringsområdet Enköpingsvägen ligger på säkra 

sidan. 

 

Flödesmätningarna visar också på att det finns ett basflöde i Råstabäcken. I höjd med 

SEB:s huvudkontor uppgår basflödet till omkring 5 l/s medan det i höjd med COOP 

Hallonbergen uppgår 10-20 l/s. Flödesmätning kan med fördel användas för att 

kalibrera den befintliga beräkningsmodellen vilket skulle ge mer tillförlitliga resultat. 
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Figur 12. Resultat från genomförda flödesmätningar under 2017.  
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Bilaga 1 – Nedströms dammar (planskiss) 

 

Figur 13. Planskiss över planerade daggvattendammar/översvämningsområde 

nedströms förändringsområdet Enköpingsvägen. 
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Bilaga 2 – Typsektioner för kanal i Madenvägen 

 

Figur 14. Typsektioner för kanal i Madenvägen enligt upprättad hydraulisk 

beräkningsmodell.   
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Figur 15. Typsektioners flödesarea för kanal i Madenvägen enligt upprättad hydraulisk 

beräkningsmodell.  
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Bilaga 3 – Beräkningsresultat 

 

Figur 16. Högst beräknat vattendjup och översvämningsutbredning för 

förändringsområdet Enköpingsvägen vid ett 0,1-årsregn. 
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Figur 17. Högst beräknat vattendjup och översvämningsutbredning för 

förändringsområdet Enköpingsvägen vid ett klimatanpassat 1-årsregn. 
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Figur 18. Högst beräknat vattendjup och översvämningsutbredning för 

förändringsområdet Enköpingsvägen vid ett klimatanpassat 2-årsregn. 
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Figur 19. Högst beräknat vattendjup och översvämningsutbredning för 

förändringsområdet Enköpingsvägen vid ett klimatanpassat 10-årsregn. 
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Figur 20. Högst beräknat vattendjup och översvämningsutbredning för 

förändringsområdet Enköpingsvägen vid ett klimatanpassat 20-årsregn. 
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Figur 21. Högst beräknat vattendjup och översvämningsutbredning för 

förändringsområdet Enköpingsvägen vid ett klimatanpassat 30-årsregn. 
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Figur 22. Högst beräknat vattendjup och översvämningsutbredning för 

förändringsområdet Enköpingsvägen vid ett klimatanpassat 100-årsregn. 
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Figur 23. Högst beräknat vattendjup och översvämningsutbredning för 

förändringsområdet Enköpingsvägen vid ett klimatanpassat 1000-årsregn. 
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Figur 24. Nulägesberäkning – ledningssträckor där dämningsnivå överstiger 

marknivå vid ett dimensionerande 10-årsregn (risk för marköversvämning). 

 

 

Figur 25. Läge för profil redovisat för beräkningsscenario avseende befintlig 

beräkningsmodell för Råstabäcken. 
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Figur 26. Profil och högsta dämningsnivå från Råstasjön upp till Rinkeby vid ett 

dimensionerande 10-årsregn. Beräkningsscenario: Nulägesberäkning. 
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Figur 27. Förändringsområdet Enköpingsvägen (grund kanal) – ledningssträckor där 

dämningsnivå överstiger marknivå vid ett dimensionerande 10-årsregn (risk för 

marköversvämning). 

 

 

Figur 28. Läge för profil redovisat för beräkningsscenario avseende 

förändringsområdet Enköpingsvägen. 



 

 

 

 

 

Uppdrag: 274355, Enköpingsvägen 2018-02-28 

Beställare: Sundbybergs stad    Rapport 

 

O:\STH\274355\R\_Text\Rapport Enköpingsvägen 2018-02-28.docx  43(45) 

 

Figur 29. Profil och högsta dämningsnivå från Råstasjön upp till Rinkeby vid ett 

dimensionerande 10-årsregn. Beräkningsscenario: Förändringsområde 

Enköpingsvägen med ursprunglig grundare typsektion för den översvämningsbar 

kanal i Madenvägen. 
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Figur 30. Förändringsområdet Enköpingsvägen (djupare kanal) – ledningssträckor där 

dämningsnivå överstiger marknivå vid ett dimensionerande 10-årsregn (risk för 

marköversvämning). 
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Figur 31. Profil och högsta dämningsnivå från Råstasjön upp till Rinkeby vid ett 

dimensionerande 10-årsregn. Beräkningsscenario: Förändringsområde 

Enköpingsvägen med en djupare översvämningsbar kanal i Madenvägen. 

 


