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1

INLEDNING

På uppdrag av Täby kommun har WSP utfört en skyfallskartering över Täby stadskärna och
identifierat områden med översvämningsrisker i ett framtida klimat. Resultaten av skyfallskarteringen
har analyserats tillsammans med Täby kommun i syfte att utvärdera ytliga rinnvägar och föreslå
lämpliga ytor att använda för att ta hand om vatten vid skyfall, med hjälp av avrinningsstråk och
mångfunktionella ytor.
Projektet Hantering av skyfall – Täby Stadskärna har pågått under 2017. Från Täby kommun har
följande personer deltagit: Emma Östlund (projektledare), Hans Guldevall, Sara Dahlgren, Jenni Brink
Bylund, Andreas Jacobs, Elin Kusoffsky. Från WSP har följande personer deltagit: Sofia Thurin
(uppdragsansvarig och granskare), Joakim Thanke Wiberg (utredare) och Maria Näslund har
konsulterats i interna diskussioner på WSP.

1.1

LEVERERAT MATERIAL

WSP har inom ramen för detta uppdrag leverera följande material förutom denna rapport:
GIS-skikt med beräknade maximala vattennivåer för fyra beräkningsscenarier
GIS-skikt med beräknade vattennivåer vid simuleringens sista tidssteg för fyra
beräkningsscenarier
GIS-skikt med förslag på ytor för öppen dagvattenavledning
GIS-skikt med beräknade flöden som visar de ytliga rinnvägarna
Resultatkartor i PDF-format som visar maximalt vattendjup, vattendjup vid simuleringens sista
tidssteg respektive ytliga rinnvägar
Karta i PDF-format med föreslagna mångfunktionella ytor
Punktlista med kommentarer till resultaten (ingår i denna rapport under kapitel 4)

1.2

HÖJD OCH KOORDINATSYSTEM

Allt material är i koordinatsystemet SWEREF99 zon 1800 och höjdsystemet är RH2000. Alla nivåer i
rapporten anges i höjdsystemet RH2000.

1.3

MÅNGFUNKTIONELLA YTOR

Mångfunktionella ytor definieras enligt Boverket (2010) som ytor strategiskt lokaliserade i staden och
integrerade i bebyggelsen som genom träd, grönområden, vattendrag och dammar kan fungera som
luftförbättrare, temperatursänkare och dessutom hantera ökande vattenmängder. Det finns en mängd
olika typer av mångfunktionella ytor för hantering av dagvatten. De åtgärdsförslag som föreslås i
denna rapport är ytor av typerna; dagvattendamm, körbana, park, fotbollsplan, gångstråk samt
parkeringsplats. Denna utredning föreslår inte hur respektive mångfunktionell yta bör se ut i detalj.
Nedan följer en kort beskrivning av hur de olika mångfunktionella ytorna skulle kunna tänkas se ut,
samt några exempel på där detta redan tillämpats i Sverige och Danmark.
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Dagvattendamm
En dagvattendamm hjälper till att avlasta dagvattenledningar genom att de tar hand om regnvattnet
och mellanlagrar det i dammen. Samtidigt som dagvattendammen tar hand om och renar dagvattnet
kan området omkring dagvattendammen bidra till rekreation och bidra positivt till biologisk mångfald,
vilket kan ge dagvattendammen en mångfunktionell karaktär. Ett exempel på en dagvattendamm visas
i Figur 1.

Figur 1 Dagvattendamm i Kristianstads kommun. Dagvattendammen på bilden är omgärdad av flacka
släntlutningar (Kristianstads kommun 2010).

Körbana
Körbanorna i gatuutrymmet kan fungera som sekundära vattenvägar vid extrem nederbörd. Genom till
exempel v-formade körbanor kan vatten ledas förbi fastigheter utan att de riskerar att översvämmas.
Karlstads kommun har till exempel anlagt en så kallad skyfallsväg utifrån två huvudprinciper; att gatan
är v-formad utmed gatans mittlinje, samt att gatan lutar in mot en lågpunkt på gatan (SMHI 2017a).
Det går även att använda en del av körbanan till nedsänkta gröna stråk där vatten kan ansamlas,
fördröjas och infiltrera, vilket exemplifieras i Figur 2.

Figur 2 Bild tagen på Sankt Annae Plads, Köpenhamn. För att fördröja och avleda vatten vid skyfall är stora delar
av körbanan är ersatt med nedsänkta gröna stråk som innehåller gräsmattor och mindre lekparker.
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Park
Parker kan användas som översilningsytor och torra dammar. Torra dammar har endast en
vattenspegel i samband med nederbörd. Översilningstekniken innebär att dagvattnet breddas ut över
en gräsbevuxen sluttande yta (Boverket 2010). Förutom gräsbeklädda torra dammar kan även mindre
hårdgjorda ytor som skateboardparker användas som utjämningsmagasin i dagvattenhanteringen. I
Figur 3 visas Kyrkparken i Järfälla kommun.

Figur 3 Kyrkparken i Järfälla kommun. I bilden syns en dagvattendamm i mitten av parken samt stora
översvämningsytor i anslutning till dagvattendammen (Ekologigruppen 2017).

Fotbollsplan
Växjö kommun använder en dränerad fotbollsplan som utjämningsmagasin. Detta magasin avlastar
ledningsnätet i ett bebyggt område med tidigare erfarenheter av källaröversvämningar. En bild på
fotbollsplanen visas i Figur 4.

Figur 4 Fotbollsplan som översvämningsmagasin (SMHI 2017b).
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Gångstråk
Genom att göra marken mer genomsläpplig och anlägga grönområden i befintliga områden med
mycket hårdgjord yta kan traditionella hårdgjorda miljöer göras om till mer levande parker mitt i staden.
I Figur 5 visas ett exempel ifrån Danmark där 0,1 ha asfalts mitt i staden bytts ut till en park med
inbyggd dagvattenhantering som hanterar nederbörden ifrån ett 0,7 ha stort bostadsområde.

Figur 5 Bild från Tåsinge Plads i Köpenhamn (Teknik- og Miljøforvaltningen 2017).

Parkeringsplats
Parkeringsplatser är även de stora ytor som kan användas för som mångfunktionella ytor, i och med
att ytan förutom parkering även kan konstrueras för att fungera som ett utjämningsmagasin. Istället för
att leda ner dagvattnet i brunnar från parkeringen kan lutningen istället skapas ner mot utkanterna av
parkeringsplatserna. För att undvika att skada parkerade fordon kan refugerna tillåtas att
överströmmas ner mot gräsbeklädda svackdiken när vattnet till exempel når upp till navkapslarna på
de parkerade fordonen. I Göteborg har de till exempel anlagt regnrabatter i anslutning till
parkeringsplatser, se Figur 6.

Figur 6 Regnrabatt i anslutning till parkeringsplats i Göteborg (SMHI 2017c).
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2

METOD

Uppdraget har utförts i fyra delsteg; insamling av underlag, skyfallskartering, workshop och analys av
fokusområden. Underlaget har inhämtats ifrån Täby kommun samt Lantmäteriet. Skyfallskarteringen
har utförts i en tvådimensionell modell som beskriver det lokala delavrinningsområde där Täby
stadskärna ingår. Resultatet ifrån skyfallskarteringen är kartor som bland annat beskriver beräknat
vattendjup vid ett skyfall inom Täby stadskärna.
Efter skyfallskarteringen genomfördes en workshop tillsammans med representanter från Täby
kommun. WSP presenterade resultatet av skyfallskarteringen och resultatet analyserades gemensamt
för att identifiera fokusområden, det vill säga områden med stora översvämningsrisker. WSP
analyserade därefter de fokusområden som diskuterades under workshopen med hjälp av
Geografiska Informationssystem. Syftet med analysen var att ta reda på hur stora vattenvolymer som
behövs tas om hand i respektive fokusområde i samband med ett skyfall med 100-års återkomsttid,
och vilka ytor i närheten som skulle kunna användas för att hantera ett skyfall genom att anlägga
mångfunktionella ytor i anslutning till respektive fokusområde.
De fyra delstegen; insamling av underlag, skyfallskartering, workshop och analys av fokusområden,
beskrivs under respektive rubrik.

2.1

UNDERLAG

Följande underlag har använts som indata till skyfallskarteringen:
NNH-data från Lantmäteriet (höjddata över Täby kommun och berörda delar av Danderyds
kommun som ligger inom avrinningsområdet för Täby stadskärna) ifrån laserskanning utförd
2012, ASC-fil erhållen 2017-03-16.
Höjdmodell över hela Täby kommun ifrån ett pågående uppdrag WSP utför åt Täby kommun;
10237100 – Hydrauliska modeller för Täbys VA-anläggningar. Laserskanningen som ligger till
grund för terrängmodellen är utförd 2012 respektive 2015 för olika delar av kommunen.
Höjdmodell över Täby Park ifrån uppdraget WSP utfört under 2015; 10229402 –
Skyfallsmodellering Täby Park.
Lantmäteriets fastighetskarta för Täby kommun, SHP-fil erhållen 2017-03-16.
Karta över Täby stadskärna med markerade befintliga och planerade passager under vägar,
PDF-dokument erhållet 2017-03-27 via VA-enheten Täby kommun.
Grönstrukturplan Täby kommun, JPEG-fil erhållen 2017-03-16.
Bebyggelsestruktur för år 2050 över Täby Park, DWG-fil erhållen 2017-03-16.
Bebyggelsestruktur för år 2050 över Täby Stadskärna, DWG-fil erhållen 2017-04-04.
Följande bygghandlingar med plushöjder i närområdet kring Täby Centrum: 5452-71-M-12001, 5452-81-M-12-001, 5452-81-M-12-002, 5452-82-M-12-001, 5452-82-M-12-002, 5452-82M-12-003, 5452-82-M-12-004, 5452-83-M-12-031, 5452-83-M-12-032, 5452-83-M-12-041
samt 5452-83-M-12-041.

2.2

SKYFALLSKARTERING

Skyfallskarteringen genomfördes i det tvådimensionella beräkningsprogrammet MIKE21 Flow Model
2016. MIKE21 är en programvara utvecklad av Danska Hydrologiska Institutet (DHI 2017). Modellen
simulerar ett 4-timmarsförlopp där skyfallet pågår i modellens första 30 minuter.
Modellens indata består av en terrängmodell som beskriver modellområdets topografi, en regn-fil som
beskriver regnbelastningen över olika ytor beroende på avrinningskoefficient samt en fil som beskriver
markens råhet för olika ytor. Avrinningskoefficienten används för att ta hänsyn till förluster såsom
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infiltration, avdunstning och absorption av växtligheten eller genom magasinering i markytans
ojämnheter (Svenskt Vatten 2016). Modellen tar inte hänsyn till tidsberoende och kontinuerlig
infiltration, vågor, vind eller ledningsnätets kapacitet att avleda vatten. Allt vatten som träffar markytan
kommer i denna modell att rinna av på ytan. Ledningsnätet antas gå fullt vid ett skyfall med så kort
varaktighet som 30 minuter, därmed är det rimligt att inte inkludera ledningsnätet i den hydrauliska
modellen. Eftersom det är stora osäkerheter kring hur stor kapacitet ledningsnätet har vid skyfall,
p.g.a. hög risk för igensättning har det konservativa antagandet gjorts att ledningsnätets kapacitets
satts till 0.
För att kunna fördela rätt avrinningskoefficient och råhet till respektive yta har en
markanvändningsmodell satts samman av markanvändning enligt fastighetskartan och
grönstrukturplanen för Täby kommun. Eftersom en väg kan passera genom en park i ett grönområde
överlappar de olika markanvändningstyperna varandra, och därför har de olika
markanvändningstyperna överlagrats varandra i en prioritetsordning i modellen. Prioritetsordningen
redovisas i Tabell 1.

2.2.1

Terrängmodell

I en avvägning mellan beräkningstid och noggrannhet valdes terrängmodellens upplösning till 2 x 2
meter. Höjdmodellen som användes i beräkningarna sattes samman av tre delmodeller i följande
prioritetsordning (där högst siffra innebär att delmodellen prioriteras i områden där minst två
delmodeller överlappar varandra):
1. Höjdmodellen över Täby Park från 2016.
2. Höjdmodellen över hela Täby kommun från laserscanning 2012 och 2015.
3. Höjdmodellen över hela avrinningsområdet, det vill säga berörda delar av Täby och
Danderyds kommun, från laserscanning 2012.
Efter det att delmodellerna satts samman har samtliga byggnader enligt fastighetskartans BY-skikt
höjts upp med 2 meter i terrängmodellen. Detta för att vattnet ska rinna förbi byggnaderna. Dessutom
har kvarter enligt bebyggelsestrukturen för Täby Park höjts upp 2 meter i terrängmodellen.

2.2.2

Markens råhet

Med Mannings tal beskrivs markens råhet eller skrovlighet. Generellt kan man säga att hårdgjorda ytor
har ett högt Mannings tal eftersom vattnet rinner snabbt på ytan. Mer genomsläppliga material,
exempelvis grönytor och skog, har ett lägre Mannings tal vilket betyder att vattnet rinner långsammare.
För att minska risken för instabiliteter i modellen har områden med en lutning på över 45° sorterats ut
och getts ett lågt värde på Mannings tal. I Tabell 1 redovisas de värden på Mannings tal som använts
för olika typer av markanvändning.

2.2.3

Regn

Skyfallskarteringen har utförts med ett 100-årsregn med 30 min varaktighet, inklusive en klimatfaktor
på 1,3 enligt beslut av Täby kommun. Detta regn motsvarar enligt dagens klimatscenarier ett skyfall i
ett klimat som kan tänkas råda år 2100. Totalt motsvarar det ett regn om 57,8 mm på 30 min. Regnet
har simulerats som ett blockregn. Ett regn med längre varaktighet men med lägre intensitet skulle
innebära en större total regnvolym. Dock är det tänkbart att ledningsnätet kan ta hand om en del av
vattnet vid lägre intensitet. Dessutom sjunker avrinningskoefficienterna för många områden med
längre varaktighet, och därmed bedöms 30 min varaktighet innebära det mest konservativa
antagandet.
För att beskriva hur mycket vatten som rinner av från olika markytor har regnet multiplicerats med
avrinningskoefficienter som valts utifrån typ av markanvändning, se Tabell 1. Avrinningskoefficienterna
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har anpassats utifrån regnets återkomsttid med utgångspunkt från resonemang i P110 (Svenskt
Vatten 2016) samt med inspiration ifrån två Amerikanska motsvarigheter till P110 för delstaterna
Colorado (Urban Drainage and Flood Control District 2017) och Kalifornien (State Water Resources
Control Board 2011). Samtliga markanvändningsklasser utom Bebyggelse Täby Park och Lutning >
45° är hämtade ur fastighetskartan (Lantmäteriet 2017). Med Bebyggelse hög avses friliggande hög
bebyggelse med flerfamiljshus som har tre våningar eller fler. Med Bebyggelse låg avses tät låg
bebyggelse som utgörs av planmässig kvartersbildning med friliggande en- och tvåfamiljsvillor med
högst två våningar. Hög bebyggelse bedöms innehålla mer hårdgjord yta och tilldelas därmed en
högre avrinningskoefficient än låg bebyggelse.
Tabell 1 Avrinningskoefficient, regnbelastning och Mannings tal för olika typer av markanvändning. De olika
markanvändningstyperna är sorterade efter prioritetsordning i fallande ordning.

Markanvändning

Avrinningskoefficient
(-)

Regnbelastning
(mm)

Mannings
tal (m1/3/s)

0,90
1,00
1,00
1,00
0,50
0,35
0,50
0,75
0,90
1,00
0,40
0,30
0,50
0,40
0,40
0,30
0,20
0,20

52.0

60
2
70
70
70
50
5
50
50
60
40
5
5
40
30
5
5
1
2

Bebyggelse Täby Park
Lutning > 45°
Tak, byggnader
Vägar
Cykelvägar
Järnvägar
Begravningsplatser
Idrottsplatser
Anläggningsområde
Industriområden
Vatten
Park
Naturpark
Bebyggelse Hög
Bebyggelse låg
Koloniområde
Grönområde
Sankmark
Skogsområde
2.2.4

57.8
57.8
57.8
28.9
20.2
28.9
43.4
52.0
57.8
23.1
17.3
28.9
23.1
23.1
17.3
11.6
11.6

Beräkningsscenarier – olika avrinningskoefficienter

Förutom beräkningsförutsättningarna ovan har ytterligare tre scenarion beräknats. I dessa har
bebyggelsestrukturen för år 2050 över Täby stadskärna använts för att simulera förändrad avrinning till
följd av förändrad markanvändning. I dessa tre framtidsscenarion har all kvartersmark enligt
bebyggelsestrukturen för år 2050 fått avrinningskoefficienten 0,9 respektive 0,6 respektive 0,1
beroende på scenario. Detta för att belysa hur förändrad markanvändning i kommunen år 2050
påverkar konsekvenserna av ett skyfall beroende på hur väl de olika fastighetsägarna lyckas
omhänderta regnbelastningen inom egen fastighet.

2.2.5

Beräkning av flödesvägar

Flödesvägarna, det vill säga avrinningsstråken som visar hur vattnet rör sig i modellen när det rinner
på ytan är beräknade för tidssteget 30 minuter efter simuleringens start, det vill säga när regnet precis
upphört. Flödet beräknas för varje 2 x 2 meters beräkningscell enligt följande formel:
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=

+

Där Rij är det totala flödet i m3/s för beräkningscellen i kolumnen i på raden j, och Pij är flödet genom
beräkningscellen i nordsydlig riktning och Qij är flödet genom beräkningscellen i östvästlig riktning
enligt beräkningsprogrammet MIKE21.

2.3

WORKSHOP

En workshop genomfördes där resultaten från skyfallskarteringen presenterades i syfte att identifiera
områden med särskilda översvämningsrisker, viktiga avrinningsstråk samt ytor som skulle kunna
användas för hantering av vatten vid skyfall. Totalt tio fokusområden valdes ut ifrån workshopen till en
fördjupad analys.

2.4

JÄMFÖRELSE AV LÅGPUNKTS- OCH SKYFALLSKARTERING

För hela Täby stadskärna har en lågpunktskartering utförd på uppdrag av Länsstyrelsen
(Länsstyrelsen Stockholm 2016) jämförts med resultaten av skyfallskarteringen. Genom GIS-analys
har tre olika ytor jämförts; de som riskerar att översvämmas enligt enbart lågpunktskarteringen, de ytor
som riskerar att översvämmas enbart enligt skyfallskarteringen, samt de områden som riskerar att
översvämmas enligt båda utredningarna.

2.5

ANALYS AV FOKUSOMRÅDEN

De tio fokusområden som valdes ut i samband med workshopen har analyserats i GIS-programmet
Esri Arcmap 10.3. Genom att visa alla celler i vattenutbredningsskiktet med ett vattendjup större än en
centimeter har samtliga vattenansamlingar i fokusområdena identifierats. Total översvämmad yta har
definierats som antal kvadratmeter med ett vattendjup större än en decimeter. Total
översvämningsvolym har beräknats som summan av samtliga beräkningscellers vattendjup inom
fokusområdet, multiplicerat med beräkningscellens storlek.
Översvämningsvolymen har använts för att beräkna erforderlig volym i den lokala öppna
dagvattenavledningen för respektive fokusområde. Beräkningen av erforderlig volym tar inte helt och
hållet hänsyn till den yta som behövs för att rena vattnet, utan är beräknad med avseende på i första
hand fördröjning av översvämningsvolymen. Om allt dagvatten vid ett 100-årsregn enligt
skyfallskarteringen ska kunna renas i respektive föreslagen dagvattendamm behövs eventuellt ännu
större ytor än de föreslagna tas i anspråk. Vidare har ingen av dagvattendammarna beskrivits i detalj
med hänsyn till estetik så som en vattenspegel i dammen även innan ett skyfall, vilket i så fall kräver
ett större djup än vad som föreslås i denna utredning. Inte heller är dagvattendammarna och de
mångfunktionella ytorna beräknade med hänsyn till konstruktionskostnad eller med avseende på
geotekniska förutsättningar såsom släntlutningar. Om dammarna inte konstrueras med vertikala
väggar utan med flacka slänter behövs sannolikt ännu större ytor tas i anspråk än vad som föreslås för
respektive fokusområde. Denna utredning föreslår inte hur dagvattendammarna ska tömmas, det vill
säga går inte in i detalj på tekniska lösningar för hur vattnet ska transporteras bort ifrån
dagvattendammarna. För vissa av de mångfunktionella ytorna föreslås hur och var vattnet ska
tömmas ur dem, men är i denna utredning endast beskrivet som schematiska exempel och inte utifrån
någon bedömning av hur tekniskt lämplig åtgärden är i övrigt.
Översvämningens ursprung har bestämts genom att studera avrinningsstråken som leder till
vattenansamlingarna i fokusområdet. Avrinningsstråken och översvämningens ursprung har använts
för att föreslå var det är lämpligt att planera för sekundära vattenvägar.
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Slutligen har studier av terrängmodellen, ortofotot, fastighetskartan, grönstrukturplanen för 2050 samt
bebyggelsestrukturplanen för 2050 tillsammans med synpunkter ifrån workshopen använts för att
föreslå åtgärder som är lämpliga i respektive fokusområde för hantering av ett 100-årsregn.
Åtgärdsförslagen har dessutom analyserats översiktligt utifrån de geotekniska förutsättningarna för
infiltration som råder på platsen för åtgärdsförslaget. Förutsättningarna för infiltration har bedömts
utifrån en jordartskarta över området från SGU (Sveriges geologiska undersökning 2017). En jords
infiltrationsegenskaper styrs bland annat av dess permeabilitet. Förutsättningarna för infiltration har
bedömts som begränsade om underliggande jordlager eller grundlager utgörs av lera, silt eller urberg.
Förutsättningarna för infiltration har bedömts som goda om jordlagerna utgörs av morän, sand eller
grus. Indelningen i förutsättningar för infiltration utifrån permeabilitet har gjorts med inspiration ifrån
skriften Jords egenskaper (SGI 2008).

3

RESULTAT

3.1

SKYFALLSKARTERING

Resultaten från skyfallskarteringen levereras som GIS-skikt i rasterformat och visar maximalt
beräknade vattendjup under simuleringstiden, vattendjupet vid simuleringens sista tidssteg samt
avrinningsstråken. Med maximalt vattendjup menas maximalt vattendjup för varje ruta över hela
beräkningen, det finns alltså ingen tid kopplad till maximalt vattendjup. En kartbild med maximalt
beräknade vattendjup visas i bilaga 1, en kartbild med vattendjup vid simuleringens slut visas i bilaga
2 och en kartbild med avrinningsstråken visas i bilaga 3.
Skyfallskarteringen är en översiktlig modell som ska användas för att identifiera områden med risk för
översvämning vid skyfall. Resultaten i form av beräknade vattendjup bör inte användas vid
projektering, för det krävs mer detaljerade analyser. Analysen är gjord med en terrängmodell med 2 x
2 m grid så det kan finnas trösklar och passager i terrängen som inte kommit med i terrängmodellen
som kan påverka översvämningsutbredningen.

3.2

JÄMFÖRELSE AV LÅGPUNKTS- OCH SKYFALLSKARTERING

Jämförs resultaten mellan skyfallskarteringen i MIKE21 och länsstyrelsens lågpunktskartering ses
stora skillnader. I Figur 7 visas resultaten från båda karteringarna. I området omkring Åva-triangeln
missar lågpunktskarteringen översvämningsrisken för fotbollsplanen och området utanför
skolbyggnaden. Resultaten visar på att det i många fall kan vara viktigt att göra skyfallsutredningar i
hydrauliska beräkningsprogram då det ger en mer korrekt bild av i vilka områden man kan vänta sig
översvämningsproblem vid skyfall, särskilt viktigt är detta i urbana områden med mycket hårdgjorda
ytor. Den fullständiga kartan med jämförelsen visas i Bilaga 4.
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Figur 7 Jämförelse mellan lågpunktskartering och skyfallskartering. Blå områden visar områden som
översvämmas med mer än 0,1 m vattendjup vid beräkning i MIKE21, gröna områden visar lågpunkter i
lågpunktskartering och röda områden visar områden som både identifierats som lågpunkter och som
översvämmas med mer än 0,1 m vid beräkning i MIKE21.

3.3

ANALYS AV FOKUSOMRÅDEN

För samtliga fokusområden listas översvämmad yta, översvämmad volym, översvämningens ursprung
samt förslag på åtgärder för att hantera översvämningen. Gemensamt för samtliga tio områden är att
de föreslagna åtgärderna inte är utredda utifrån hur lämpliga de är att anlägga av geotekniska skäl
eller i stadsplaneringshänseende, utan de föreslagna åtgärderna bör ses som exempel på hur stora
ytor och volymer som kan behövas tas i anspråk för att hantera ett 100-årsregn på ett hållbart sätt i
respektive fokusområde. En sammanfattning av de föreslagna åtgärderna visas i bilaga 5.
I följande avsnitt presenteras översvämningsutbredningen efter 4 timmar samt avrinningsstråken för
respektive fokusområde. Teckenförklaringen till färgsättningen i dessa figurer beskrivs närmare i
Bilaga 1. Att simuleringen avslutas efter 4 timmar innebär vissa osäkerheter i resultaten i och med att
mer vatten eventuellt skulle hinna rinna av mot lågpunkterna med längre simuleringstid samtidigt blir
osäkerheterna i infiltrationskapacitet större med längre simuleringstider.
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3.3.1

Enhagsparken

Fokusområdet Enhagsparken ligger i västra delen av Täby Stadskärna och karakteriseras av en lågt
belägen park norr om en asfaltsväg, med ett industriområde söder om asfaltsvägen, se Figur 8. I
figuren visas också översvämningen som i första hand breder ut sig i parken, men även längs
Enhagsvägen och Enhagsslingan. I Figur 8 visas även de ytliga rinnvägarna, vattnet kommer ifrån
dels bostadsområdena både norr och söder om Enhagsvägen, samt dels ifrån de hårdgjorda ytorna
inom industriområdet. Total översvämmad yta med över 0,1 meters vattendjup uppgår till 11 ha och
översvämningsvolymen till 46000 m3.

Figur 8 Fokusområde Enhagsparken. Överst i figuren visas översvämningens utbredning. Nederst i figuren visas
rinnvägarna. Den svarta helstreckade linjen markerar Täby stadskärna, den röda heldragna linjen markerar
fokusområdet.
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För att fördröja och rena dessa 46000 m 3 föreslås en dagvattendamm på 1,3 ha med ett medeldjup
om 1,5 m i östra delen av Enhagsparken och översvämningsytor med 0,6 meters djup jämfört med
omkringliggande mark i resten av parken. Till exempel kan översvämningsytor utgöras av en mindre
fotbollsplan och två mindre ängsmarker, som idag fast nedschaktade så att de ligger lägre än
omgivande mark. Dagvattendammen bör då ligga något lägre än fotbollsplanen och de övriga två
parkområdena så att vattnet rinner mot dagvattendammen. Avrinningsstråken mellan
översvämningsytor som leder till dagvattendammen föreslås utgöras av svackdiken, och genom att
sänka ner Enhagsvägens körbana med ett par decimeter kan vattnet ledas via Enhagsvägens körbana
via svackdiken till översvämningsytor, och till sist mot dagvattendammen. Detta illustreras i Figur 9.
De geotekniska förutsättningarna för infiltration bedöms vara begränsade eftersom det föreslagna
området för översvämningsytor och dagvattendammen utgörs av ett grundlager av postglacial lera
med ett tunt ytlager av torv.
Mångfunktionell yta:
fotbollsplan

Mångfunktionell yta:
park

Dagvattendamm

Mångfunktionell yta:
körbana
Figur 9 Förslag till hantering av dagvatten i fokusområdet omkring Enhagsparken. Den svarta helstreckade linjen
markerar Täby stadskärna, den röda heldragna linjen markerar fokusområdet. Ljusgrönt illustrerar svackdiken,
vitrandiga ytor illustrerar översvämningsytor och dagvattendammar. Blå pilar illustrerar tänkt flödesriktning enligt
åtgärdsförslaget.
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3.3.2

Roslags Näsby

Fokusområdet Roslags Näsby ligger i sydöstra delen av Täby Stadskärna och karakteriseras av en
fotbollsplan inklämd mellan villaområden, studentbostäder och ett skogsparti, se Figur 10. I figuren
visas också översvämningen som i första hand breder ut sig i mellan studentbostadshusen, i mindre
parkytor samt på villatomterna. I Figur 10 visas även avrinningsstråken, vattnet beräknas rinna längs
med järnvägen söderifrån, till viss del ifrån bostadsområdet norr om fotbollsplanen samt söderifrån
längs med Mosstorpsvägen. Total översvämmad yta med över 0,1 meters vattendjup uppgår till 1 ha
och översvämningsvolymen till 9000 m3. Under workshopen framkom det att dagvattenåtgärder
genomförts i detta område, och det är osäkert huruvida de fångas upp i modellen. Därmed kan det
vara så att resultaten ger en överdriven bild av översvämningsproblematiken. Vid detaljutredning av
detta område bör dessa eventuella åtgärder och dess effekter klargöras.

Figur 10 Fokusområde Roslags Näsby. Överst i figuren visas översvämningens utbredning. Nederst i figuren
visas rinnvägarna. Den svarta helstreckade linjen markerar Täby stadskärna, den röda heldragna linjen markerar
fokusområdet.
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För att fördröja dessa 9000 m 3 vatten föreslås att fotbollsplanen byggs om så att åtminstone 1,2 ha av
den ligger 0,8 m lägre än omgivande mark. Fotbollsplanen kan till exempel konstrueras med dränering
i form av ett strypt utlopp anslutet till det vanliga ledningsnätet så att den går att använda relativt snart
efter regnhändelsen. Vattnet kan förslagsvis ledas till fotbollsplanen med hjälp av gräsbeklädda
svackdiken från villatomterna och längs med Mosstorpsvägen samt med hjälp av att sänka ner
körbanan längs Sågtorpsvägen. En kort sträcka av körbanan längs Mosstorpsvägen kan sänkas ned
till en nivå mellan studentbostädernas marknivå och fotbollsplanen, så att vattnet kan rinna av från
studentbostäderna ner mot fotbollsplanen. Åtgärdsförslagen visas i Figur 11. I detta fokusområde är
det svårt att identifiera lämplig mark för dagvattenhantering inom utredningsområdet, varför ytan söder
om utredningsområdet har tagits i anspråk i årgärdsförslaget.
De geotekniska förutsättningarna för infiltration bedöms vara begränsade eftersom det föreslagna
området för fotbollsplanen utgörs av ett grundlager av postglacial lera med ett tunt ytlager av torv.

Mångfunktionell yta:
fotbollsplan

Mångfunktionell yta:
körbana

Figur 11 Förslag till hantering av dagvatten i fokusområdet Roslags Näsby. Den svarta helstreckade linjen
markerar Täby stadskärna, den röda heldragna linjen markerar fokusområdet. Ljusgrönt illustrerar svackdiken,
vitrandiga ytor illustrerar översvämningsytor och dagvattendammar. Blå pilar illustrerar tänkt flödesriktning enligt
åtgärdsförslaget.
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3.3.3

Åva-triangeln

Fokusområdet Åva-Triangeln ligger sydväst om Täby centrum mellan Stockholmsvägen och Östra
Banvägen, och inrymmer parkeringsplatser, ödetomter, två gymnasieskolor och två fotbollsplaner, se
Figur 12. I figuren visas också översvämningen som i första hand breder ut sig på fotbollsplanerna, på
parkeringsplatserna, i gångtunnlarna under Östra Banvägen samt i sydvästra spetsen av Åvatriangeln. I Figur 12 visas även rinnvägarna, vattnet kommer rinnandes västerifrån från
industriområdet kring Pentavägen samt österifrån från Näsbydalsskolan och till viss del norrifrån från
utkanterna av Täby centrum och längs järnvägen. Total översvämmad yta med över 0,1 meters
vattendjup uppgår till 1,5 ha och översvämningsvolymen till 9000 m 3.

Figur 12 Fokusområde Åva-triangeln. Till vänster i figuren visas översvämningens utbredning. Till höger i figuren
visas rinnvägarna. Den svarta helstreckade linjen markerar Täby stadskärna, den röda heldragna linjen markerar
fokusområdet.
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För att rena och fördröja en del av dessa 9000 m 3 föreslås en dagvattendamm på 0,4 ha med ett
medeldjup om 1,6 m i sydvästra spetsen av Åva-triangeln. För att fördröja de 3000 m 3 som inte får
plats i dagvattendammen föreslås att fotbollsplanen och parkeringsplatsen i görs om till
mångfunktionella ytor så att de samtidigt utgör fördröjningsmagasin. Fotbollsplanen och
parkeringsplatsen bör vara 3 dm djupa, tillsammans utgöra 1,1 ha och ligga lägre än omgivande mark.
Dagvattendammen bör ligga något lägre än fotbollsplanen och parkeringsplatsen så att vattnet rinner
mot dagvattendammen. Avrinningsstråken mellan fotbollsplanen och parkeringsplatsen som leder till
dagvattendammen föreslås utgöras av svackdiken. Detta illustreras i Figur 13.
De geotekniska förutsättningarna för infiltration bedöms vara begränsade eftersom det föreslagna
området för såväl fotbollsplanen som dagvattendammen utgörs av ett grundlager av fyllning med ett
underliggande lager av lera och silt.

Mångfunktionell yta:
fotbollsplan

Mångfunktionell yta:
parkeringsplats

Dagvattendamm

Figur 13 Förslag till hantering av dagvatten i fokusområdet Åva-triangeln. Den svarta helstreckade linjen markerar
Täby stadskärna, den röda heldragna linjen markerar fokusområdet. Ljusgrönt illustrerar svackdiken, vitrandiga
ytor illustrerar mångfunktionella ytor och dagvattendammar. Blå pilar illustrerar tänkt flödesriktning enligt
åtgärdsförslaget.
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3.3.4

Rondell Täby centrum

Fokusområdet Rondell Täby centrum ligger längs med Stora Marknadsvägen mellan de två
rondellerna, se Figur 14. På grund av svårigheterna med att i terrängmodellen beskriva dessa olika
nivåer på körbanorna mellan rondellerna är osäkerheterna när det gäller översvämningsvolymer extra
stora i detta fokusområde. I figuren visas också översvämningen som i första hand breder ut sig på
nedre körbanan i rondellerna och i tunneln mellan rondellerna. I Figur 14 visas även rinnvägarna,
vattnet kommer ifrån de hårdgjorda ytorna i Täby centrum, samt längs med Täby allé och ifrån
bostadsområdet kring Grindtorpsvägen.

Figur 14 Fokusområde Rondell Täby centrum. Överst i figuren visas översvämningens utbredning. Nederst i
figuren visas rinnvägarna. Den röda heldragna linjen markerar fokusområdet.
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Eftersom terrängmodellen kring Täby centrum inte är uppdaterad med tanke på ny bebyggelse är
alltså resultaten som visas i Figur 14 osäkra. En kompletterande analys av detta fokusområde har
genomförts genom att studera ritningsunderlag med avseende på gatuhöjder för den bebyggelse som
tillkommit efter det att laserscanningen utfördes. För att åtgärda översvämningsproblematiken kring
Täby centrum och rondellerna har fokusområdet delats upp i tre mindre delområden. I Figur 15 visas
de tänkbara flödesvägarna enligt ritningsunderlaget, samt de tre delområdena.

3

2
1

Figur 15 Fokusområde Rondell Täby centrum uppdelat i tre mindre delområden. Röda avgränsningar markerar de
tre delområdena. Ljusblå pilar markerar tänkbara flödesvägar enligt ritningsunderlaget.

I delområde 1 härstammar vattenansamlingarna i första hand ifrån den regnvolym som faller över
delområde 1. För att fördröja dessa 5000 m 3 föreslås att parkeringsplatsen utanför byggnaden som
idag utgörs av Tibble gymnasium görs till en mångfunktionell yta, och sänks ned 0,2 m. Denna åtgärd
räcker dock endast till för att fördröja i storleksordningen 5-10 % av översvämningsvolymen i
delområde 1. För att ta hand om resten av regnvattnet från de övre delarna av delområde 1
rekommenderas att så mycket som möjligt av vattnet leds längs körbanorna ner mot Åva-triangeln för
att fördröjas i den mångfunktionella ytan som denna utredning föreslår att utgöras av en fotbollsplan.
Detta innebär att fotbollsplanen måste sänkas ned i storleksordningen ett par decimeter ytterligare än
vad som anges under rubrik 3.3.3 Åva-triangeln.
I delområde 2 kommer det mesta av vattnet som ansamlas i rondellen enligt modellen ifrån området
söder om roslagsbanan, nämligen Grindtorp. Genom att frigöra ytor i dessa kvarter för att fungera som
mångfunktionella ytor som kan fördröja i storleksordningen 10000 m 3 kan den största orsaken till
översvämningsproblematiken i rondellen undvikas. Som komplement föreslås att parkeringarna och
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körbanan längs Göran Elgfeldts gata körs mångfunktionella för att hantera det vatten som härstammar
ifrån torget utanför Täby centrum.
I delområde 3 härstammar det mesta av vattnet ifrån de hårdgjorda ytorna kring Täby centrum.
Genom att leda vattnet längs Gustav Bergs väg ner mot Södra och Norra parkeringen, samt att sänka
ner omkring 4000 m2 parkering och lastplats med omkring en meter jämfört med intilliggande mark i
anslutning till centrumbyggnaden kan vattnet fördröjas. Åtgärdsförslagen visas i Figur 16.
De geotekniska förutsättningarna för infiltration bedöms vara begränsade eftersom det föreslagna
området för parkeringsplatserna utgörs av ett grundlager av fyllning med ett underliggande lager av
lera och silt, samt omkringliggande områden med grundlager av postglacial lera eller urberg.

3

1

2
Mångfunktionell yta:
parkeringsplats

Mångfunktionell yta:
fotbollsplan

Figur 16 Förslag till hantering av dagvatten i fokusområde Rondell Täby centrum. Ljusgrönt illustrerar svackdiken,
transparenta gröna ytor illustrerar mångfunktionella ytor. Blå pilar illustrerar tänkt flödesriktning enligt
åtgärdsförslaget.
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3.3.5

Strömmingen

Fokusområdet Strömmingen ligger i nordvästra delen av Täby stadskärna, i huvudsak mellan
Stockholmsvägen och Roslagsbanans norra gren, se Figur 17. I figuren visas också översvämningen
som i första hand breder ut sig på villatomterna samt på en mindre parkyta i närheten av det gamla
”järnvägstorpet”. I Figur 17 visas även avrinningsstråken, där vattnet beräknas rinna ifrån järnvägen
söderifrån samt skogspartiet nordväst om fokusområdet. Total översvämmad yta med över 0,1 meters
vattendjup uppgår till 0,4 ha och översvämningsvolymen till 1500 m 3.

Figur 17 Fokusområde Strömmingen. Till vänster i figuren visas översvämningens utbredning. Till höger i figuren
visas rinnvägarna. Den svarta helstreckade linjen markerar Täby stadskärna, den röda heldragna linjen markerar
fokusområdet.

Hantering av skyfall • Täby stadskärna | 23

För att hantera dessa 1500 m3 vatten föreslås att en mångfunktionell yta i form av en park på en yta
av 0,5 ha anläggs så att den ligger 0,3 m lägre än omgivande mark. För att leda vattnet till parken
föreslås att gatorna Bävervägen och Uttervägen görs om till inåtsluttande sekundära vattenvägar och
att svackdiken anläggs mellan järnvägen och baksidan av villatomterna. Dessutom bör
Stockholmsvägen göras om till en mångfunktionell väg för att ta hand om de vatten som ansamlas i de
södra delarna av området. Åtgärdsförslagen visas i Figur 18Figur .
De geotekniska förutsättningarna för infiltration bedöms vara goda eftersom det föreslagna området
för parken utgörs av ett grundlager av morän.

Mångfunktionell yta:
park
Mångfunktionell yta:
körbana

Figur 18 Förslag till hantering av dagvatten i fokusområdet Strömmingen. Den svarta helstreckade linjen markerar
Täby stadskärna, den röda heldragna linjen markerar fokusområdet. Ljusgrönt illustrerar svackdiken, grönrandiga
ytor illustrerar mångfunktionella ytor. Blå pilar illustrerar tänkt flödesriktning enligt åtgärdsförslaget.
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3.3.6

Kemistvägen

Fokusområdet Kemistvägen ligger i nordöstra delen av Täby stadskärna, mellan Stockholmsvägen,
Bergtorpsvägen, Stora Marknadsvägen och Marknadsvägen, se Figur 18. I figuren visas också
översvämningen som i första hand breder ut sig i lokala lågpunkter inom industriområdet samt längs
Stora Marknadsvägen och i den framtida tunneln till Täby Park. I Figur 18 visas även rinnvägarna,
vattnet kommer i huvudsak rinnandes ifrån de hårdgjorda ytorna inom industriområdet samt längs de
närliggande bilvägarna. Total översvämmad yta med över 0,1 meters vattendjup uppgår till 1,0 ha och
översvämningsvolymen till 12000 m3.

Figur 18 Fokusområde Kemistvägen. Till vänster i figuren visas översvämningens utbredning. Till höger i figuren
visas rinnvägarna. Den svarta helstreckade linjen markerar Täby stadskärna, den röda heldragna linjen markerar
fokusområdet.

De geotekniska förutsättningarna för infiltration bedöms vara begränsade eftersom det föreslagna
området för dagvattendammen utgörs av ett grundlager av postglacial lera. Det föreslagna området för
parken utgörs av ett grundlager av fyllning. Eftersom omkringliggande områden består av urberg med
endast ett tunt eller osammanhängande lager av morän samt lera bedöms förutsättningarna för
infiltration som begränsade även för parken.
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För att fördröja och rena dessa 12000 m 3 föreslås en dagvattendamm på minst 0,4 ha med ett
medeldjup om 1 m i södra delen av fokusområdet och en mångfunktionell yta i form av en 0,8 ha stor
och 1 m djup park i mitten av området där en del av vattnet fördröjs innan det leds till
dagvattendammen. Dagvattendammen bör ligga något lägre än parken så att vattnet rinner mot
dagvattendammen. Avrinningsstråken längs Kemistvägen kan utgöras av nedsänkta körbanor och
vattnet som rinner längs Bergtorpsvägen kan ledas i svackdiken till parken respektive
dagvattendammen. Åtgärdsförslagen illustreras i Figur 19.

Mångfunktionell yta:
körbana

Mångfunktionell yta:
park

Dagvattendamm

Figur 19 Förslag till hantering av dagvatten i fokusområdet Kemistvägen. Den svarta helstreckade linjen markerar
Täby stadskärna, den röda heldragna linjen markerar fokusområdet. Ljusgrönt illustrerar svackdiken, grönrandiga
ytor illustrerar översvämningsytor och dagvattendammar. Blå pilar illustrerar tänkt flödesriktning enligt
åtgärdsförslaget.
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3.3.7

Marknadsvägen

Fokusområdet Marknadsvägen ligger i Täby stadskärna intill Täby centrum på norra sidan om Stora
Marknadsvägen, se Figur 20. I figuren visas också översvämningen som i första hand breder ut sig
längs Stora Marknadsvägen samt på innergårdarna. I Figur 20 visas även avrinningsstråken, vattnet
kommer i huvudsak ifrån de hårdgjorda ytorna inom bostadsområdet. Total översvämmad yta med
över 0,1 meters vattendjup uppgår till 1,4 ha och översvämningsvolymen till 7000 m 3.

Figur 20 Fokusområde Marknadsvägen. Överst i figuren visas översvämningens utbredning. Nederst i figuren
visas rinnvägarna. Den röda heldragna linjen markerar fokusområdet.
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För att fördröja och rena dessa 7000 m 3 föreslås en dagvattendamm på minst 0,4 ha med ett
medeldjup om 1 m i sydvästra delen av fokusområdet där det idag ligger en parkeringsplats, samt
mångfunktionella ytor i form av nedsänkta parker på samtliga fem innergårdar. De mångfunktionella
ytorna på innegårdarna föreslås bli genomsläppliga så att vattnet kan infiltrera ner i marken ifrån
dessa instängda lågpunkter. Dagvattenstråken mellan bostadshusen kan utgöras av nedsänkta
körbanor och vattnet som rinner längs Marknadsvägen kan ledas i ett svackdike till dagvattendammen.
Åtgärdsförslagen illustreras i Figur 21.
De geotekniska förutsättningarna för infiltration bedöms vara begränsade eftersom det föreslagna
området för såväl parkerna som dagvattendammen utgörs av ett grundlager av fyllning med ett
underliggande lager av lera och silt.

Mångfunktionell yta:
körbana

Mångfunktionell yta:
park

Dagvattendamm

Figur 21 Förslag till hantering av dagvatten i fokusområdet Marknadsvägen. Den röda heldragna linjen markerar
fokusområdet. Ljusgrönt illustrerar svackdiken, grönrandiga ytor illustrerar mångfunktionella ytor och
dagvattendammar. Blå pilar illustrerar tänkt flödesriktning enligt åtgärdsförslaget.

28 | 10248460 • Hantering av skyfall – Täby stadskärna

3.3.8

Viggbyholm

Fokusområdet Viggbyholm ligger i den östliga delen av Täby stadskärna på norra sidan om
Roslagsbanan, se Figur 22. I figuren visas också översvämningen som i första hand breder ut sig i en
lågpunkt intill banvallen. I Figur 22 visas även avrinningsstråken, vattnet kommer i huvudsak från de
hårdgjorda ytorna inom industriområdet samt villaområdena norr om fokusområdet. Total
översvämmad yta med över 0,1 meters vattendjup uppgår till 0,8 ha och översvämningsvolymen till
4000 m3.

Figur 22 Fokusområde Viggbyholm. Överst i figuren visas översvämningens utbredning. Nederst i figuren visas
rinnvägarna. Den svarta helstreckade linjen markerar Täby stadskärna, den röda heldragna linjen markerar
fokusområdet.

Hantering av skyfall • Täby stadskärna | 29

I nuläget ansamlas alltså vattnet i direkt anslutning till banvallen för Roslagsbanan, vilket kan vara
problematiskt ur erosionssynpunkt. För att istället förhindra att vattnet når banvallen och fördröja
dessa 4000 m3 vatten föreslås att en mångfunktionell yta i form av en park på en yta av 0,7 ha
anläggs så att den ligger 0,6 m lägre än omgivande mark. För att leda vattnet till parken föreslås att
gatorna Hörnåkersvägen, Gribbylunds allé och Granåsvägen görs om till inåtsluttande sekundära
vattenvägar och att en kortare del av Viggbyholmsvägen sänks till en nivå lägre än omgivande mark
men högre än parken. Åtgärdsförslagen visas i Figur 23.
De geotekniska förutsättningarna för infiltration bedöms vara begränsade eftersom det föreslagna
området för parken utgörs av delvis ett grundlager av postglacial lera och delvis ett grundlager av
lergyttja.

Mångfunktionell yta:
körbana

Mångfunktionell yta:
park

Figur 23 Förslag till hantering av dagvatten i fokusområdet Viggbyholm. Den svarta helstreckade linjen markerar
Täby stadskärna. Den röda heldragna linjen markerar fokusområdet. Grönrandiga ytor illustrerar mångfunktionella
ytor. Blå pilar illustrerar tänkt flödesriktning enligt åtgärdsförslaget.
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3.3.9

Täby Park

Fokusområdet Täby Park ligger mitt i Täby stadskärna, se Figur 24. I figuren visas också
översvämningen som i första hand breder ut sig i en lågpunkt i norra delen av Täby Park i anslutning
till den planerade gångtunneln under Stora Marknadsvägen, samt i en lågpunkt i sydvästra delen av
Täby Park. I Figur 24 visas även rinnvägarna, vattnet kommer i huvudsak från de hårdgjorda ytorna
inom det framtida bostadsområdet Täby Park. Total översvämmad yta med över 0,1 meters vattendjup
uppgår till 5 ha och översvämningsvolymen till 37000 m 3.

Figur 24 Fokusområde Täby Park. Till vänster i figuren visas översvämningens utbredning. Till höger i figuren
visas rinnvägarna. Den svarta helstreckade linjen markerar Täby stadskärna, den röda heldragna linjen markerar
fokusområdet. Grå ytor representerar bebyggelsestruktur inom Täby Park för år 2050.
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För att fördröja och dessa 37000 m 3 föreslås att hela den planerade parken i området görs
mångfunktionell, med goda infiltrationsegenskaper och eventuellt med ett dike som rinner genom
parken där det alltid står en vattenyta. På så sätt frigörs 8 ha till öppen dagvattenhantering och ett
medeldjup i parken om 0,5 m räcker då för att ta hand om vattnet. De viktigaste dagvattenstråken i
bostadsområdet bör göras till svackdiken som leder ner mot parken. Åtgärdsförslagen illustreras i
Figur 25.
De geotekniska förutsättningarna för infiltration bedöms vara begränsade eftersom det föreslagna
området för parken utgörs av delvis ett grundlager av postglacial lera, delvis ett grundlager av lergyttja
och delvis grundlager av urberg. Detaljplaneläggning av Täby park pågår och översvämningsrisken
ska hanteras inom denna.

Mångfunktionell yta:
park

Figur 25 Förslag till hantering av dagvatten i fokusområdet Täby Park. Den svarta helstreckade linjen markerar
Täby stadskärna. Den röda heldragna linjen markerar fokusområdet. Grönrandiga ytor illustrerar mångfunktionella
ytor. Ljusgrönt illustrerar svackdiken. Blå pilar illustrerar tänkt flödesriktning enligt åtgärdsförslaget.
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3.3.10 Fogdevägen
Fokusområdet Fogdevägen ligger i de östra delarna av Täby stadskärna söder om väg E18, se Figur
26. I figuren visas också översvämningen som i första hand breder ut sig i lokala lågpunkter inom
industriområdet. I Figur 26 visas även rinnvägarna, vattnet kommer i huvudsak ifrån de hårdgjorda
ytorna inom industriområdet, men även till viss del ifrån bostadsområdet och skogspartiet söder om
fokusområdet eftersom det ligger väsentligt högre än industriområdet. Total översvämmad yta med
över 0,1 meters vattendjup uppgår till 1,3 ha och översvämningsvolymen till 5000 m 3.

Figur 26 Fokusområde Fogden. Till vänster i figuren visas översvämningens utbredning. Till höger i figuren visas
rinnvägarna. Den svarta helstreckade linjen markerar Täby stadskärna, den röda heldragna linjen markerar
fokusområdet.
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För att fördröja och rena dessa 5000 m 3 föreslås en dagvattendamm på minst 0,5 ha med ett
medeldjup om 1,1 m i sydöstra delen av fokusområdet där det idag ligger en industribyggnad.
Avrinningsstråken i industriområdet kan utgöras av svackdiken som leder till dagvattendammen.
Åtgärdsförslagen illustreras i Figur 27. En annan tänkbar lösning till översvämningsproblematiken är
att leda vattnet österut genom att sänka ner körbanorna i villakvarteret kring gatorna Bofinksvägen och
Starvägen. Vattnet skulle då kunna fördröjas och även renas genom att anlägga en damm i
Viggbydalen. Detta skulle dock ta mark i anspråk som ligger utanför utredningsområdet, och dessa
åtgärdsförslag har därmed inte studerats vidare inom ramen för denna utredning.
De geotekniska förutsättningarna för infiltration bedöms vara goda eftersom det föreslagna området
för parken utgörs av delvis ett grundlager av postglacial sand och delvis av ett grundlager av fyllning
med ett underliggande lager av lera och silt.

Dagvattendamm

Figur 27 Förslag till hantering av dagvatten i fokusområdet Täby Park. Den svarta helstreckade linjen markerar
Täby stadskärna. Den röda heldragna linjen markerar fokusområdet. Den grönrandiga ytan illustrerar
dagvattendammen. Ljusgrönt illustrerar svackdiken. Blå pilar illustrerar tänkt flödesriktning enligt åtgärdsförslaget.
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3.4

BERÄKNINGSSCENARIER - OLIKA AVRINNINGSKOEFFICIENTER

Skillnaderna i översvämning mellan de två undersökta beräkningsscenarierna med
avrinningskoefficient lika med 0,6 respektive 0,9 är utifrån resultaten försumbara, så till vida att
identifierade problemområden inte skiljer sig i de två olika beräkningsscenarierna, se Figur 28.
Däremot blir det såklart större volymer i de översvämmade områdena med en högre
avrinningskoefficient för kvartersmark enligt framtida bebyggelsestruktur. Som en grov uppskattning
beräknas översvämningsvolymerna som behövs tas om hand inom Täby stadskärna öka med ungefär
16 % om avrinningskoefficienten för kvarteren ökar från 0,6 till 0,9. Å andra sidan beräknas
översvämningsvolymerna som behövs tas om hand inom Täby stadskärna minska med ungefär 27 %
om avrinningskoefficienten för kvarteren minskar från 0,6 till 0,1.

Figur 28 Figuren visar en jämförelse mellan beräkningsresultaten ifrån beräkningarna med avrinningskoefficient
lika med 0,6 respektive 0,9 samt 0,1 med avseende på maximalt vattendjup för de kvarter som ingår i
bebyggelsestrukturen för 2050. Den svarta helstreckade linjen markerar Täby stadskärna och grå polygoner
illustrerar kvartersmark enligt framtida bebyggelsestruktur. Rött markerar översvämmade ytor med minst 0,1 m
vattendjup med avrinningskoefficient 0,9. Blått markerar översvämmade ytor med minst 0,1 m vattendjup både
med avrinningskoefficient 0,6 och 0,9. Grönt markerar översvämmade ytor med minst 0,1 m vattendjup både med
avrinningskoefficient 0,6 och 0,9 samt 0,1.

Vid jämförelse med dagens markanvändning och ett beräkningsscenario där avrinningskoefficienten är
lika med 0,1 för de kvarter som ingår i bebyggelsestrukturen för 2050 blir det väsentliga skillnader i
översvämningsvolymer i vissa fokusområden och mindre skillnader i vissa fokusområden. I Tabell 2
beskrivs skillnaden i översvämningsvolym i procent mellan dagens markanvändning och
bebyggelsestruktur för 2050. I Figur 29 exemplifieras skillnaden genom en jämförelse mellan
fokusområde Fogdevägen och fokusområde Roslags Näsby. Figuren belyser skillnaderna i olika
fokusområden för hur avgörande avrinningskoefficienten för de kvarter som ingår i
bebyggelsestrukturen för 2050 är för den totala översvämningsproblematiken. Att skillnaderna i
avrinningskoefficientens påverkan blir olika för olika fokusområden är på grund av att de olika
fokusområdena har olika stor andel kvartersmark enligt bebyggelsestruktur 2050, samt att
markanvändningen redan idag är mer eller mindre lik den simulerade markanvändningen år 2050. En
fullständig bild av skillnaderna mellan de tre beräkningsscenarierna visas i bilaga 6.
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Tabell 2 Minskning av översvämningsvolym i procent för respektive fokusområde med avrinningskoefficient R =
0,1 för de kvarter som ingår i bebyggelsestrukturen för 2050.

Fokusområde

Minskning av översvämningsvolym med R = 0,1 [%]

Rondell Täby centrum
Fogdevägen
Marknadsvägen
Täby Park
Enhagsparken
Viggbyholm
Åva-Triangeln
Strömmingen
Roslags Näsby
Kemistvägen

Ej tillämpbart*
61
45
24
21
16
13
12
10
7

*Fokusområdet Rondell Täby centrum är omdefinierat i den reviderade analysen, se kapitel 3.3.4.

Figur 29 Figuren visar en jämförelse mellan fokusområde Fogdevägen (till vänster i bild) och fokusområde
Roslags Näsby (till höger i bild), med avseende på maximalt vattendjup. Den svarta helstreckade linjen markerar
Täby stadskärna och grå polygoner illustrerar kvartersmark enligt framtida bebyggelsestruktur. Rött markerar
översvämmade ytor med minst 0,1 m vattendjup med avrinningskoefficient enligt dagens markanvändning och
blått markerar översvämmade ytor med minst 0,1 m vattendjup både med avrinningskoefficient enligt dagens
markanvändning och med avrinningskoefficient 0,1 inom kvartersmark enligt framtida bebyggelsestruktur.

3.5

ÖVERSVÄMNINGSYTOR UTANFÖR FOKUSOMRÅDENA

Utöver de områden som analyserats som fokusområden har en analys utförts i GIS för att studera om
det är fler områden inom Täby stadskärna som behöver hanteras för att det inte ska uppkomma
översvämningsproblem vid skyfall med en återkomsttid på 100 år. Beräknad vattenutbredning har
studerats tillsammans med beräknade vattendjup. Utifrån detta har de översvämningsytor som har en
utbredning (område där vattendjup är minst 0,1 m) på över 1000 m 2 samt att det inom
översvämningsområdet är ett vattendjup på minst 0,5 m valts ut. De ytor som ligger inom något av
fokusområdena har sorterats bort. Resultatet av analysen redovisas i bilaga 7.
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4

KOMMENTARER TILL RESULTATEN

Slutsatserna av denna utredning presenteras som en punktlista med kommentarer till resultaten:
Den varaktighet som använts vid simuleringarna (30 min) bedöms rimlig som
dimensionerande intensitet för hela området med hänsyn till planerade fördröjningsåtgärder
och tröga dagvattenavledningssystem (se även Dagvattenhantering galoppfältsområdet,
Underlag för programhandling, daterad 2015-02-22).
I simuleringarna har en av de viktigaste parametrarna, avrinningskoefficienten, baserats på en
blandning av dagens markanvändning och den förutspådda markanvändningen för år 2050.
Det innebär att resultaten inte ger en exakt nulägesbild av översvämningsproblematiken. Det
innebär också att om stora förändringar görs i den planerade bebyggelse- och grönstrukturen
bör skyfallskarteringen uppdateras.
I detta relativt extrema scenario med ett klimatkompenserat 100-årsregn finns stora problem
med översvämningar identifierade i 10 fokusområden. Ett ännu extremare regn, med
återkomsttider på 200 år, 500 år eller ännu längre skulle eventuellt innebära
översvämningsproblem i områden som efter dessa beräkningar inte identifierats som
uppenbara riskområden för översvämningar.
Översvämningsproblematiken i samtliga fokusområden är möjliga att förebygga med hjälp av
åtgärder. Dessa åtgärder tar dock stora ytor i anspråk som i vissa fall inte är avsatta för
dagvattenhantering enligt bebyggelsestrukturen för 2050 som presenterats för WSP 2017-0404.
Framförallt i fokusområdena Strömmingen, Marknadsvägen, Kemistvägen, Fogden samt
Viggbyholm visar resultaten att den föreslagna bebyggelsestrukturen lämnar för lite mark till
öppen dagvattenhantering, om inte krav ställs på fastighetsägare i och omkring dessa
fokusområden att klara av att fördröja ett klimatkompenserat 100-årsregn på egen mark.
Inom fokusområdet Täby Park finns extra stora osäkerheter i hur höjdsättning och
dagvattenavledning kommer att se ut i framtiden. Både tekniska och öppna
dagvattenlösningar finns föreslagna mellan olika avrinningsstråk, men har inte beskrivits i
dessa beräkningar, vilket gör att resultaten i området inte ger en rättvis bild av
översvämningsutbredning och vattendjup.
I samtliga planerade och befintliga underfarter under Roslagsbanan finns risk för stora
vattendjup vid kraftig nederbörd. Även underfarten under E18 från västra området har en
lågpunkt där vatten kommer att ansamlas vid nederbörd.
Resultaten av beräkningsscenariot med avrinningskoefficient 0,1 för de kvarter som ingår i
bebyggelsestrukturen för 2050 visar att potentialen för att minska
översvämningsproblematiken enbart med hjälp av dagvattenstrategin att omhänderta ett 100årsregn inom egen fastighet skiljer sig väsentligt mellan olika fokusområden. För
fokusområdena Roslags Näsby och Strömmingen tyder resultaten på att endast omkring 10 %
att översvämningsvolymen åtgärdas av den aspekten i dagvattenstrategin.
Den översiktliga analysen av fokusområden och jordartskartan visar att endast två av de 10
fokusområdena har goda geotekniska förutsättningar för infiltration.
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5

FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE

Ytterligare analyser som skulle kunna genomföras med materialet och modellerna som har skapats för
Täby stadskärna innefattar:
Modellering av åtgärdsförslag
Samtliga åtgärdsförslag kan följas upp genom att modelleras, för att på så sätt analysera om
de får förväntad effekt. WSP har gedigen erfarenhet av förstudier såväl som detaljprojektering
inom hållbar dagvattenhantering.
Kostnads-nyttoanalys av föreslagna åtgärder
Genom att analysera den ekonomiska nyttan med att ”bygga bort” översvämningsrisken i ett
område och jämföra med kostnaderna för samhället med återkommande översvämningar kan
det utredas huruvida åtgärdsförslagen är ekonomiskt försvarbara.
Prioriteringslista för åtgärdsförslagen
Med kostnads-nyttoanalyser som underlag, eller med hjälp av andra kriterier, går det att
sortera åtgärdsförslagen i den ordning som de bör genomföras.
Konsekvens- och riskanalys av fara för människoliv eller viktiga samhällsfunktioner
Genom att matcha översvämningsområden med geografisk position för samhällsviktiga och
miljöfarliga objekt kan konsekvensanalyser lätt genomföras med utgångspunkt från denna
utredning. Konsekvensanalyser kan svara på frågor som; Vilka följdproblem kan
översvämning av viktiga samhällsfunktioner få? Var bör åtgärder prioriteras? Kan det finnas
risk för spridning av föroreningar till följd av skyfall? Kombineras detta med regnets
återkomsttid och andra faktorer kan fullständiga riskanalyser göras.
Simulering av extremare regn
I den befintliga modellen går extremare regn att simulera än ett klimatkompenserat 100årsregn. Det finns exempel på svenska kommuner har valt att genomföra skyfallskarteringar
av såväl 200- som 500-årsregn, och det kan nämnas att såväl Malmö- som
Köpenhamnsregnen som inträffat på 2000-talet har haft beräknade återkomsttider på långt
över 100 år.
Handlingsplan för extrema regn
För extrema regn med återkomsttid upp mot hundratals år är det inte självklart att det är
samhällsekonomiskt motiverat att konstruera förebyggande åtgärder. Däremot kan det vara
motiverat att åtminstone känna till översvämningsriskerna och upprätta en handlingsplan för
samhällsviktiga funktioner såsom utryckningsvägar och sjukhus.
Ras- och skredkarteringar samt erosionsutredningar
Genom att matcha översvämningsområden och vattenhastigheter med jordartskarta och
förutsättningar för ras, skred och erosion kan riskområden för ras och skred identifieras.
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