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Bakgrund

1

Bakgrund
Järfälla kommun planerar för närvarande för Barkarbystaden II, som utgör den andra etappen av
den nya stadsdelen Barkarbystaden, belägen i Barkarby i Järfälla kommun. Barkarbystaden II
planeras bli en tät och funktionsblandad stadsdel i ett område som idag till stor del är
oexploaterat. Vattendraget Bällstaån rinner genom planområdet och kan vid höga flöden
översvämma stora delar av detta område. Dessa förutsättningar medför stora krav på planen att
hantera översvämningsrisker, vilket ligger till grund för denna utredning.
DHI har tidigare tagit fram en översvämningsutredning för Barkarbystaden II med bl a
rekommendationer för höjdsättning av ny bebyggelse (DHI, 2016), som en bilaga till ursprunglig
detaljplan för Barkarbystaden II. Efter granskning av denna har yttranden inkommit från bl a
Länsstyrelsen. Några frågeställningar som ska besvaras och förtydligas gäller bl a
dimensionerande nivå för höjdsättning av ny bebyggelse, den nya bebyggelsens påverkan på
översvämningsrisker utanför planområdet samt utbredningen av vattenområdet, som ligger till
grund för vad som anses vara vattenverksamhet. Därutöver har detaljplanen reviderats sedan
granskningen genomfördes, vilket innebär att tidigare genomförda beräkningar har fåtts göras
om med de nya gällande förutsättningarna.

1.1

Syfte
Syftet med denna översvämningsutredning är att:
•
•
•

Avgränsa det som utgör Bällstaåns vattenområde invid planområdet.
Utreda vilken dimensionerande nivå i Bällstaån som höjdsättning av ny bebyggelse
behöver baseras på för att översvämningssäkra området.
Utreda hur planerad bebyggelse inom Bällstaåns översvämningsområde kan komma att
påverka översvämningsrisker för omkringliggande bebyggelse och infrastruktur och vilka
eventuella åtgärder som kan bli aktuella för att förhindra förvärrade översvämningsrisker,
samt motivera vilken flödessituation som bör studeras.
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Förutsättningar och metodik

2.1

Områdesbeskrivning och planerad exploatering
Området som planeras bebyggas är idag till stor del oexploaterat och ligger längs med Bällstaån
i stadsdelen Barkarby i Järfälla kommun. I Figur 1 visas en översiktskarta med ungefärlig gräns
för detaljplaneområdet. Mälarbanan och E18 utgör viktig infrastruktur, och är belägna strax
söder om planområdet.

Figur 1

Översiktskarta över planområdet som det ser ut idag, med Bällstaåns öppna åfåra i blått, och
kulverterade sträckor i grönt (Järfälla kommun, 2017).

I Figur 2 visas det planförslag som ligger till grund för denna utredning. I den nordvästra änden
ligger den del som planeras att bebyggas med flerbostadshus med tillhörande gatunät, samt
Veddestabron som kommer korsa planområdet. I den sydöstra änden planeras åtgärder i form
av en ökad meandring och bredare åfåra för Bällstaån, översilningsängar samt att naturmark
behålls i syfte att dämpa effekterna av översvämning samt ge större möjligheter till
dagvattenrening.

5

Figur 2

Illustration över planförslaget daterat 2017-04-02 (URBIO, 2017).

Planområdet är beläget där Veddestabäcken går ihop med Bällstaån, och är utsatt för
översvämningsrisk genom närheten till denna vattenförekomst samt de låga markhöjderna.
Inom planområdet ligger marknivån på +8,5 till +10 m, medan vattennivå vid ett 100-årsflöde har
beräknats till +9,9. Bällstaåns och Veddestabäckens avrinningsområde i Järfälla kommun är ca
20 km2 stort, och planområdet ligger i avrinningsområdets nedre del. Avrinningsområde,
vattendrag och planområdesgräns visas översiktligt i Figur 3.
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Figur 3

Bällstaåns och Veddestabäckens avrinningsområde i Järfälla kommun (transparent blå),
vattendragens sträckning (mörkblå linje) samt ungefärlig gräns för planområdet
Barkarbystaden II (röd linje).
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2.2

Dimensionerande nederbörd och flöden i Bällstaåns
avrinningsområde

2.2.1

Beräkning av dimensionerande flöde med en viss återkomsttid
Storleken på en nederbördshändelse eller ett flöde kan beskrivas av dess återkomsttid.
Återkomsttid motsvarar den tidsperiod över vilken händelsen i genomsnitt förväntas inträffa
minst en gång. Ett 100-årsflöde behöver inte inträffa under en 100-årsperiod, och det kan också
inträffa flera gånger under denna period. För att exemplifiera redovisas sannolikheter för att
händelser med återkomsttid 2-100 år inträffar under tidsperioderna 2-100 år i Tabell 1 nedan.
Tabell 1

Sannolikhet för att en händelse med given återkomsttid ska hända minst en gång under en
given tidsperiod.

Återkomsttid
(år)

Sannolikhet
under 2 år (%)

Sannolikhet
under 10 år (%)

Sannolikhet
under 50 år (%)

Sannolikhet
under 100 år (%)

1

100

100

100

100

2

75

100

100

100

10

19

65

99

100

50

4

18

64

87

100

2

10

39

63

Återkomsttider bestäms genom statistisk analys av historiska värden. Genom att observera
variationen i serier med årsmaximala värden av exempelvis nederbörd kan ett samband tas
fram mellan återkomsttid och nederbördsmängd. Med detta samband kan extrema händelser,
exempelvis regnmängden i ett 100-årsregn, härledas genom extrapolering utanför den period
som mätning har utförts. Detta innebär att man antar att sambandet är identiskt även för
extrapolerade värden. I Svenskt Vattens P104 ”Nederbördsdata vid dimensionering och analys
av avloppssystem” presenteras ett sådant samband för kortvariga (upp till ett dygn) intensiva
regn utifrån historiska mätningar över hela Sverige.
Denna utredning berör hantering av översvämningsrisker från Bällstaån, vilket innebär att det är
flödet i Bällstaån som är av intresse och inte intensiteten i ett enskilt regn. För att kunna få fram
exempelvis det verkliga 100-årsflödet i Bällstaån behövs, likt för nederbörd, en längre
sammanhängande mätserie över åtminstone ett par årtionden. Då någon sådan inte finns måste
flödet i vattendraget beräknas fram utifrån antaganden om de hydrologiska förutsättningar som
tillsammans leder till avrinning motsvarande ett 100-årsflöde. För avrinning vid regn är det
framför allt markslag och storleken på avrinningsområdet som är av stor betydelse. Små, urbana
avrinningsområden med mycket hårdgjorda ytor leder till en snabbare avrinning vid regn än
stora avrinningsområden med mycket naturmark och grönytor. I den senare typen av
avrinningsområden har de övre jordlagren en magasinerande effekt, vilket gör att det sällan är
enskilda regn utan istället längre perioder av regn och låg avdunstning som ger störst avrinning,
då marken inte kan magasinera mer vatten. Dessutom dämpas effekterna vid kortvariga
intensiva regn av de långa rinntiderna, vilket leder till en mer utjämnad avrinning. Detta innebär
att det för avrinningsområden med stora andel naturmark är svårt att uppskatta ett flöde med en
viss återkomsttid, eftersom det är en kombination av olika förhållanden som måste inträffa för
detta flöde att ske.
Bällstaåns avrinningsområde däremot kännetecknas av en hög urbanisering, där en stor andel
av marken är hårdgjord och försedd med ledningsnät vilket innebär att avrinningen som respons
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till kortvariga intensiva regn blir relativt hög. Bällstaån utgör recipient för en stor andel av Järfälla
kommuns totala dagvattenutsläpp och fungerar rent hydrauliskt likt ett öppet dagvattensystem, i
det att avrinningsförloppet är relativt snabbt och magasineringsvolymen begränsad. För
beräkning av dagvattenflöden från hårdgjorda ytor är praxis att utgå från markens
hårdgöringsgrad, rinntid och regnintensitet från ett enskilt regn, vilket innebär att det
resulterande flödet får samma återkomsttid som för regnet. Med hänsyn till Bällstaåns
avrinningsområde har det bedömts att det just är kortvariga (storleksordningen 1 dygn eller
mindre) och intensiva regn som leder till dimensionerande flöden i Bällstaån, till följd av den
stora hårdgöringsgraden och den snabba avrinningen från dagvattenledningar. I Figur 4 visas
en karta över Bällstaåns avrinningsområde där det framgår att den merparten av
avrinningsområdet idag är bebyggt.
Därmed bedöms ett enskilt intensivt regn vara dimensionerande för flödet i Bällstaån.
Beräkningar av exempelvis 100-årsflödet i Bällstaån görs därför genom att belasta
beräkningsmodellen med ett 100-årsregn med kort varaktighet (≤ 1 dygn).

Figur 4

2.2.2

Bällstaåns avrinningsområde med planområdet markerat med rött (Topografiska Webkartan,
Lantmäteriet, 2017).

Beräkning av högsta flöde enligt Flödeskommitténs riktlinjer
Utöver resonemanget ovan har hydrologiska beräkningar gjorts vid framtagande av det s.k.
Beräknade Högsta Flödet (hädanefter BHF) för Bällstaån, vilket har gjorts i enlighet med de
riktlinjer som föreskrivs av Flödeskommittén (Svenska Kraftnät et al., 2015). Med denna metodik
kombineras ett flertal ogynnsamma hydrologiska förhållanden så som snömagasin, en
nederbördsrik period, markfuktighet och avdunstning för att skapa det högsta tänkbara
avrinningen till ett vattendrag som vida överstiger exempelvis ett 100-årsflöde. Ett led i denna
metodik är att variera förhållandena över året för att se vilken typ av förhållanden som leder till
det högsta flödet. Under vinter- och vårperioden justeras nederbördsintensiteten i dygnet med
maximal nederbörd ned medan snömagasinet antas vara som störst då. Under sommarperioden
når maximal nederbördsintensitet sitt maximum medan snömagasinet antas vara tomt. Tidigare
genomförda beräkningar av BHF för Bällstaån som har utförts av DHI visar att det är under
sommarperioden som det största flödet uppstår. Detta innebär att avrinningen är mindre känslig
för förhållanden som traditionellt sett är de som leder till störst avrinning i naturmarksområden,
och mer känsligt för kortvariga intensiva regn, likt avrinningen i urbana områden.

9

Framtida klimatförändringar spås ge mer nederbördsrika vintrar, och högre intensitet i de skyfall
som tenderar att inträffa under sommarperioden, vilket medför ökade översvämningsrisker för
vattendrag av Bällstaåns karaktär. En klimatanalys för BHF för Oxundaån, ca 1 mil norr om
Bällstaån, gjord av SMHI och känslighetstestad för olika årstider visar att det sannolikt är under
sommarperioden som det högsta flödet kommer inträffa framåt slutet av detta sekel (SMHI,
2015). För Bällstaåns avrinningsområde, som är både mindre än Oxundaåns, och saknar sjöar,
kommer framtida klimatförändringar sannolikt även här medföra att sommarperioden ger det
högsta flödet.

2.3

Beskrivning av beräkningsmodellen

2.3.1

Befintlig modell för Bällstaån
I denna utredning används en befintlig hydraulisk modell för Bällstaån som ursprungligen sattes
upp 2007. Modellen beskriver avrinningen inom hela Bällstaåns avrinningsområde samt större
ledningsnät och kulvertar, inklusive Bällstaån åfåra, ända ned till utloppet i Mälaren.
Beräkningsmodellen har uppdaterats och kompletterats efterhand. Under 2017, i arbetet med
Järfälla kommuns vattenplan, har modellen uppdaterats och kompletterats med ny
modelleringsmetodik i programvaran MIKE URBAN och MIKE 21 som bland annat bättre kan
representera ytavrinning vid kraftiga och extrema regn. Dessutom har hårdgjorda ytor kalibrerats
efter flödesmätningar gjorda 2016 vilket sammantaget bör innebära en förbättrad beskrivning av
avrinning både i ledningsnät och på markytan än föregående versioner.
Modellen är definierad i koordinatsystem Sweref 99 1800 och höjdsystem RH2000. Samtliga
resultat och värden i denna utredning redovisas i dessa system.

2.3.2

Komplettering av modellen med utbyggnadsalternativ för Barkarbystaden II
Befintlig beräkningsmodell används som nollalternativ i föreslagna beräkningar. Utifrån det
gällande planförslaget för Barkarbystaden II har följande förändringar arbetats in i befintlig
beräkningsmodell som scenario för ”utbyggnadsalternativet”:
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Färdigt golv för planerad bebyggelse ligger på nivå +10,8 och över, medan delar av
allmän mark ligger lägre, på nivå +10,5 och uppåt (se bl.a. Figur 5).
Beräkningsmodellen uppdateras utifrån denna planerade höjdsättning.



Nya hårdgjorda ytor läggs in i beräkningsmodellen för avrinningsberäkningar samt
tilldelas en låg ytråhet som övriga hårdgjorda ytor i modellen.



Utfyllnaden under planerad bebyggelse föreslås vara grovkornig med en porvolym på ca
30 %. Denna utfyllnad har en magasinerande förmåga vid höga flöden i Bällstaån och
beskrivs i modellen som ett utjämningsmagasin som står i direkt kontakt med Bällstaån.



Befintlig kulvert under planområdet (se Figur 1) slopas och ersätts med en öppen
meandrande fåra för Bällstaån enligt underlag från URBIO (se Figur 5).
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Figur 5

2.3.3

Förslag till utformning av ny åfåra som beskrivs i modellscenariot för utbyggnad av
Barkarbystaden II (URBIO, 2017). Under ny bebyggelse har marken höjts så att färdigt golv
ligger på +10.8 eller högre.

Beräkningsmetodik
I beräkningsmodellen beräknas både avrinningen vid regn, samt de flöden och nivåer som
uppstår i Bällstaån med tillhörande kulvertar och ledningsnät. Flödet i Bällstaån till följd av
avrinning från regn beräknas med en kombination av tre olika modelltekniker för att på bästa
möjliga vis beskriva effekterna av den kombination av hårdgjorda ytor och naturmark som
förekommer i avrinningsområdet:
1. Snabb avrinning från hårdgjorda ytor beräknas enligt Tid-Area-metoden i MIKE Urban
och har kalibrerats mot flödesmätningar 2007 och 2016. När regnintensiteten
överskrider den för ett 10-årsregn antas ledningsnätets kapacitet vara fullt, och
nederbörd på hårdgjorda ytor läggs istället in i MIKE 21-modellen. Denna modell
beskriver avrinningen på ett distribuerat sätt, utifrån marknivåer, hårdgöringsgrad,
ytråhet mm för celler med en upplösning av 12x12 m för hela avrinningsområdet.
2. Avrinning från naturmark beräknas inledningsvis med en konceptuell modell benämnd
RDII (DHI, 2016). Denna ger en beskrivning av bl.a. magasinering på ytan och i de övre
jordlagren, och den avrinningsrespons som sker vid nederbörd. RDII-modellen har
kalibrerats mot flödesmätningar 2007 för en 9 månader lång period med relativt normal
nederbörd utan extrema händelser.
3. När regnintensiteten ökar så pass mycket att RDII inte antas ge en representativ
beskrivning av avrinning från naturmark belastas istället MIKE 21-modellen med
nederbörd. I MIKE 21 beskrivs nederbörden för naturmark på samma vis som för
hårdgjorda ytor, men med den skillnaden att en infiltrationskapacitet ansätts utifrån
jordart och att ytråheten ökas, vilket ger ett långsammare avrinningsförlopp än för
hårdgjorda ytor.
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Då avrinningen beräknas med en distribuerad metodik i MIKE 21, över hela avrinningsområdet,
kan flöden och nivåer både i och utanför Bällstaån beräknas. Även om planområdet förväntas
vara mest sårbart för översvämning från Bällstaån ger denna typ av beräkning även svar på vad
som händer vid skyfall i de delar av planområdet som inte direkt drabbas av översvämning från
Bällstaån utan via överbelastade ledningsnät eller indirekt via uppdämda utlopp. Genom att
vattnets väg ned till Bällstaån beräknas och redovisas fås även en bättre och tydligare
beskrivning av översvämningsbilden inom området.
Utifrån beräknade flöden kan nivåer i Bällstaån beräknas. De nivåer som beräknas påverkas av
hydrauliska förhållanden som exempelvis åfårans storlek och kapaciteten i nedströms belägna
kulvertar. Vid väldigt höga flöden, så som vid ett BHF, kan även väldimensionerade kulvertar ge
en stor dämmande effekt, då dessa generellt dimensioneras för återkomsttider i
storleksordningen 50-200 år. Tidigare översvämningsutredning av DHI visar att en sådan trång
sektion har identifierats strax nedströms Barkarbystaden II, i en kulvert invid Notarievägen,
uppströms E18. Här kan stora nivåökningar ske då flöden som överskrider kulvertens kapacitet
inträffar. Vid Bällstaåns utlopp i Mälaren har en vattennivå på +1,23, motsvarande ett högt
vattenstånd i Mälaren, ansatts. Höga nivåer i Mälaren ger dock ingen påverkan på
vattennivåerna i Bällstaån vid Barkarbystaden II på grund av hur vattendraget faller mellan
Barkarbystaden II och Mälaren och hydrauliska förluster i nedströms strukturer. Detta innebär att
resultaten från beräkningsmodellen invid Barkarbystaden II är okänsliga för valet av
dimensionerande vattennivå i Mälaren.
Dagens och framtida 100-årsflöde beräknas utifrån dagens och framtida 100-årsregn med ett
dygns varaktighet och ett intensitetsförlopp under den mest intensiva delen av regnet enligt
Figur 6. Framtida klimat innebär ökad regnintensitet för kortvariga regn, framför allt för de
intensiva regn som studeras i denna utredning. För att hur det framtida 100-årsregnet ser ut
appliceras en klimatfaktor på dagens 100-årsregn, med vilken regnintensiteten skalas upp. I
Järfälla kommun används klimatfaktor 1,25, vilket innebär att nederbördsintensiteten över hela
regnets varaktighet likformigt har skalats upp med 25 %. Totala regnvolymer (24 h) för dessa
regn är 111 mm respektive 139 mm.

Figur 6

Regnintensitet under den mest intensiva 2 h-perioden av det 100-årsregn utan och med
klimatfaktor 1,25 som ligger till grund för beräkning av dagens och framtida 100-årsflöde.

BHF har beräknats utifrån Flödeskommitténs riktlinjer för dammar i riskklass 1. Vid
konstruktionen av ett BHF används en regnserie på 14 dygn, där regnvolymen under det nionde
dygnet är störst. Enligt riktlinjerna för BHF skall man undersöka vilken årstid som ger det största
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flödet. Under senhöst och vinter är marken som blötast (i södra Sverige) och ger därmed en
större avrinning vid en given regnvolym jämfört med under sommaren. Samtidigt varierar
regnvolymen för regnserien beroende på när på året den appliceras enligt riktlinjerna. För ett
kraftigt urbaniserat avrinningsområde innebär detta att den farligaste situationen enligt BHFdefinitionen alltid kommer att inträffa i mitten av juli då regnvolymen enligt riktlinjerna är som
högst (16/7 – 15/8) samtidigt som växtligheten ännu inte hunnit torka ut jorden i samma
omfattning som under sensommaren. Enligt riktlinjerna skall även regndata korrigeras med en
arealkorrektionsfaktor som innebär att mindre områden belastas med kraftigare nederbörd än
för stora avrinningsområden. Sammantaget innebär detta att dimensionerande BHF-situation för
Bällstaån definieras av en regnserie i mitten av juli enligt Tabell 2 nedan. Enligt riktlinjerna för
BHF kan regnvolymen under det nionde dygnet (maxdygnet) distribueras med timupplösning
över 15 timmar, om detta visar sig vara ett farligare fall för studerat avrinningsområde (gäller för
Bällstaån). Regnets fördelning under maxdygnet visas i Tabell 3.
Tabell 2

Regnserie för 14 dygn i Stockholmsregionen enligt definition för BHF.

Dygn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Regnvolym
8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 13,6 13,6 54,4 204 34,0 13,6 13,6 8,2 8,2
(mm/dygn)
Tabell 3

Regnvariation över 15 timmar under maxdygnet enligt definition av BHF.

Timme

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Regnvolym
6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 20,4 51,0 30,6 20,4 20,4 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
(mm/h)

2.4

Avgränsning av vattenområdet
All verksamhet i form av t ex grävning och utfyllnad i ett område som definieras som
vattenområde anses vara vattenverksamhet, och är i den skala som är aktuell i planområdet
tillståndspliktig enligt granskningsyttrande från Länsstyrelsen (beteckning 4022-26439-2016,
daterat 2016-10-12). Ett vattenområde definieras enligt miljöbalken som ett område som täcks
av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande angivit
att vattenområdet inom Barkarbystaden II utgörs av det område som täcks av vatten vid ett 100års flöde. Då vattenområdet invid planområdet inte är kartlagt sedan tidigare görs detta i denna
utredning.
För att avgränsa vattenområdet genomförs en beräkning med ett 100-årsflöde för dagens
förhållanden. Med utgångspunkt i tidigare resonemang om återkomsttider för dimensionerande
flöden i Bällstaån görs detta med ett 100-årsregn utan klimatfaktor, som antas falla under
sommarperioden.

2.5

Höjdsättning av ny bebyggelse och viktiga tillfartsvägar
För höjdsättning av ny bebyggelse har rekommendationer tagits fram för Stockholms län av
Länsstyrelsen 2017 (Länsstyrelsen Stockholm, 2017). Häri anges att (direkt citat):


Ny sammanhållen bebyggelse samt samhällsfunktioner av betydande vikt behöver
placeras ovanför nivån för beräknat högsta flöde.



Enstaka byggnader av lägre värde behöver placeras ovanför nivån för ett 100-årsflöde.
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Här avses ett Beräknat Högsta Flöde beräknat enligt den metodik som har redovisats tidigare.
Då Barkarbystaden II utgör sammanhållen bebyggelse blir BHF styrande för grundläggningsnivå
för ny bebyggelse, om rekommendationerna från Länsstyrelsen ska följas. I
rekommendationerna definieras grundläggningsnivån som underkant på grundkonstruktionen.

2.6

Planförslagets påverkan på översvämningsrisker utanför
planområdet
Vad gäller ny bebyggelses påverkan på översvämningsrisk för omkringliggande områden anges
i Länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå att ”Kommunen behöver
också säkerställa att den nya bebyggelsen eller dess skyddsåtgärder inte förvärrar
översvämningsrisken för omkringliggande strukturer” (Länsstyrelsen Stockholm, 2017). Det finns
däremot ingen koppling till återkomsttid på samma vis som vid dimensionering av lägsta
grundläggningsnivå. Den nya bebyggelsen med underliggande utfyllnad kommer innebära ett en
andel av befintligt översvämningsområde vid exempelvis ett 100-årsflöde trängs undan. Detta
kan innebära ett högre flöde med högre nivåer nedströms planområdet, då flöden i Bällstaån
inte kan dämpas lika effektivt. I samband med planförslaget föreslås att befintlig kulvert under
planområdet slopas, och att Bällstaån får en ny meandring med en större åfåra sydost om
planområdet. Detta kompenserar till stor del för utfyllnaden inom planområdet, där utfyllnaden
innebär en minskning av tillgängliga översvämningsvolymer på ca 60 000 m3, medan den nya
åfåran har beräknats ge en ökning av tillgängliga översvämningsvolymer på ca 50 000 m3.
Vid dimensionering av kulvertar och rörbroar i vattendrag brukar normalt sett en återkomsttid på
50-200 år användas (Trafikverket, 2014). När dessa överbelastas kan de bidra till dämning av
Bällstaåns nivåer med ökad risk för översvämning i uppströms belägna områden.
Dimensionering för flöden med återkomsttid 50-200 år har utgjort praxis under en längre tid,
varför existerande kulvertar i Bällstaån sannolikt har dimensionerats för flöden i denna
storleksordning. Detta har dock inte kontrollerats. I Svenskt Vattens publikation P110 som berör
avledning av bl.a. dagvatten anges att kommunen ansvarar för att återkomsttiden för
marköversvämning med skador på byggnader till följd av överbelastade dagvattensystem är
åtminstone 100 år. Detta innebär att dagvattensystem, höjdsättning av gator, byggnader mm
måste dimensioneras så att marköversvämning med skador på byggnader inte sker med en
återkomsttid på mindre än 100 år. I Figur 7 visas de tre dimensioneringsnivåer som gäller för
dagvattensystem enligt P110, och i Figur 8 en tabell med angivna lägsta återkomsttider för
respektive nivå. Med hänsyn till dessa krav och praxis har det bedömts att ny bebyggelse inte
får påverka översvämningsrisken negativt för omkringliggande områden upp till och med ett
framtida 100-årsflöde. Framför allt är det viktigt att säkerställa att ny bebyggelse inte leder till
någon negativ påverkan på samhällsviktig infrastruktur i form av E18 och Mälarbanan.
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Förutsättningar och metodik

Figur 7:

De tre dimensioneringsnivåerna fylld ledning, trycklinje i marknivå samt kritisk nivå för skydd
av byggnad, som anges i Svenskt Vattens P110.

Figur 8:

Riktlinjer för återkomsttider för de tre dimensioneringsnivåerna fylld ledning, trycklinje i
marknivå samt kritisk nivå för skydd av byggnad, som anges i Svenskt Vattens P110.

För denna beräkning används enligt tidigare beskriven metodik ett 100-årsregn med klimatfaktor
samt ett modellscenario med Barkarbystaden II fullt utbyggd, för att beskriva förväntade framtida
förhållanden. Resultaten från denna beräkning jämförs med en beräkning med 100-årsregn med
klimatfaktor men utan utbyggnad av Barkarbystaden II i syfte att se vilka effekter som planerad
utbyggnad medför.
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3

Resultat och diskussion

3.1

Avgränsning av vattenområdet
Vattenområdet motsvarar det område som översvämmas vid ett 100-årsflöde med dagens
förutsättningar. Beräknade översvämningsdjup vid detta scenario visas i Figur 9. Utbredning av
vattenområdet utgörs av det område som översvämmas vid detta scenario. Inom planområdet
når vattennivån upp till ca +9,8 till +9,9 m, vilket innebär att områden belägna under denna nivå
översvämmas.
Av resultaten framgår att stora delar av det område som ska exploateras idag är särskilt utsatt
för översvämningsrisk vid höga flöden.

Figur 9

3.2

Vattenområdets utbredning enligt definitionen av vattenområde: det område som täcks av
vatten vid ett 100-årsflöde med dagens förhållanden.

Höjdsättning av ny bebyggelse och viktiga tillfartsvägar
Som grund till höjdsättning av ny bebyggelse har som tidigare nämnts ett BHF studerats, och
detta har beräknats i enlighet med beskrivningen i 2.3.3.
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Maximal nivå som beräknas inträffa vid BHF är +10,8. Denna nivå styrs till stor del av den
tröskel som bildas då kapaciteten i nedströms belägen kulvert begränsas, och vattnet stiger upp
till och över marknivån på ca +10,5 m.
I tidigare beräkningar genomförda 2016 (DHI, 2016) beräknades maximal nivå till följd av ett
BHF till +10,6, d.v.s. ca 0,2 m lägre vattennivå än senaste beräkningar. Den uppdaterade
modellen som använts till denna utredning bedöms ge en förbättrad beskrivning av
ytavrinningen, framför allt från gröna (icke-hårdgjorda) ytor.
Ny bebyggelse planeras sedan den tidigare utredningen läggas med färdigt golv på nivå +10,8.
De uppdaterade beräkningarna visar att nivån på färdigt golv fortfarande inte underskrider
maximal beräknad vattennivå, men att byggnadsdelar så som grundkonstruktionen kan hamna
under denna nivå. För att minimera risk för skada vid översvämning bör grundkonstruktionen
utformas av vattentåliga material och utformas så vattentät som möjligt.
Utöver byggnader rekommenderas även att samhällsfunktioner av betydande vikt höjdsätts för
ett BHF (Länsstyrelsen, 2017). Detta innefattar exempelvis viktiga transportleder och
tillfartsvägar. Gatorna inom planområdet måste utformas och höjdsättas på ett sätt som medför
att de kan användas som utrymningsvägar även under en pågående översvämning. De
transportleder som anses vara av betydande samhällsvikt bör höjdsättas på nivå +10,8 eller
över, i linje med Länsstyrelsens rekommendationer.

3.3

Planförslagets påverkan på översvämningsrisker utanför
planområdet

3.3.1

Nollalternativ utan utbyggnad
Som jämförande alternativ till utbyggnad av Barkarbystaden II har ett framtida 100-årsflöde med
dagens förhållanden beräknats. Beräknade översvämningsdjup redovisas i Figur 10. Resultaten
bekräftar att området är utsatt för stor översvämningsrisk och att detta förväntas förvärras i ett
framtida klimat med mer intensiv korttidsnederbörd. Vid detta scenario uppgår vattennivån inom
planområdet till ca +10,1 och maximala flöden i kulvert under E18 ca 500 m nedströms
planområdet till ca 8,2 m 3/s.
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Figur 10

3.3.2

Utbredning och översvämningsdjup vid ett framtida 100-årsflöde utan utbyggnad av
Barkarbystaden II.

Utbyggnadsalternativet
Vid utbyggnad av Barkarbystaden II minskar tillgängligt utrymme för översvämningsytor i den
nordvästra delen av området, medan ny utformning av Bällstaån med en bredare, meandrande
åfåra innebär större utrymme för översvämning i den sydöstra delen. I Figur 11 redovisas
översvämningsdjup för utbyggnadsalternativet. Här ses effekterna av att ny bebyggelsen höjs
upp samt att Bällstaån ges en bredare åfåra. Maximal vattennivå i Bällstaån inom planområdet
beräknas fortsatt vara ca +10,1 efter utbyggnadsalternativet, medan maximalt flöde i kulvert
under E18 ca 500 m nedströms planområdet ökar från 8,2 m3/s utan utbyggnad till ca 8,3 m3/s
efter utbyggnad. Detta innebär en ökning av framtida 100-årsflödet på ca 1 %. Maximala flöden i
övriga närliggande trummor och kulvertar påverkas inte heller i någon nämnvärd grad av
planerad utbyggnad. Utbyggnadsförslaget bedöms därmed inte medföra några nämnvärda
effekter på vattennivåer, hastigheter och erosionsrisk i Bällstaån med tillhörande kulvertar och
rörbroar vid det utvärderade flödesscenariot.
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Figur 11

Utbredning och översvämningsdjup vid ett framtida 100-årsflöde med utbyggnad av
Barkarbystaden II och ny åfåra för Bällstaån.

För att se eventuell ökning i översvämningsutbredning och vattendjup till följd av utbyggnaden
presenteras resultaten som skillnader i utbredning och vattendjup i Figur 12-Figur 13. I Figur 12
framgår att utbyggnadsalternativet leder till en minskad utbredning av översvämningsytor, där
gröna ytor, som motsvarar ytor som inte längre översvämmas efter utbyggnad, har en större
utbredning än röda ytor, som översvämmas först efter att utbyggnad har skett.
Utbyggnadsalternativet leder heller inte till någon utökad utbredning utanför utredningsområdet.
I Figur 13 ses att översvämningsdjupen både minskar och ökar inom utredningsområdet, men
att det inte sker någon nämnvärd påverkan på vattendjup utanför utredningsområdet. Av figuren
framgår att översvämningsdjupen ökar kraftigt i föreslagen ny åfåra för Bällstaån (se Figur 5 för
utformning). Detta beror enbart på utformningen av den nya djupa åfåran, då maximal
vattennivå efter utbyggnad som tidigare nämnt beräknas vara oförändrad. Skillnader på ned till
+- 5 cm har redovisats i dessa figurer.
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Figur 12

20

Skillnad i översvämningsutbredning mellan utbyggnads- och nollalternativet vid ett framtida
100-årsflöde. Gröna områden visar ytor som innan utbyggnaden översvämmades men efter
utbyggnaden inte längre översvämmas, medan röda områden visar ytor där
utbyggnadsalternativet innebär att områden som förr inte översvämmades nu översvämmas.
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Figur 13

3.3.3

Skillnad i översvämningsdjup mellan utbyggnads- och nollalternativet vid ett framtida 100årsflöde. Gröna områden visar ytor där vattendjupen minskar medan orange-röda områden
visar ytor där vattendjupen ökar.

Höjning av Enköpingsvägen och flytt av utlopp från Kyrkparken
I utbyggnadsalternativet som presenteras ovan har Enköpingsvägen antagits ligga på samma
nivå som idag, d.v.s. ca +9,7. Det kan bli aktuellt att höja Enköpingsvägens nivå till +10,5. Detta
skulle tillsammans med Norrviksvägen skapa en barriär runt Kyrkparkendammen och leda till ett
minskat inflöde från områden norr om utredningsområdet.
Vidare planeras utloppsledningen från Kyrkparken att flyttas. Från detta utlopp kommer flödet
öka upp till 3,7 m3/s vid ett 10-årsregn till följd av exploatering om utflödet ska följa Järfälla
kommuns dagvattenpolicy om fördröjning av dagvatten. I nuvarande beräkningsmodell har
utloppet från Kyrkparkendammen samma dimension som i nuläget, vilket innebär en maximal
kapacitet på ca 1.5 m3/s. Modellen riskerar därför att underskatta flöden i ledningen härifrån. Vid
höga nivåer i Kyrkparkendammen och Bällstaån (nivåer som överstiger dagens nivå för
Enköpingsvägen) utgör utloppets kapacitet dock inte någon begränsning eftersom vattnet istället
rinner över markytan. Underskattningen av flödet i ledningen bör därför inte ha någon betydande
effekt på flöden och nivåer till planområdet och Bällstaån från Kyrkparkendammen vid
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beräkningarna med ett 100-årsregn med klimatfaktor, eftersom en mycket stor del av flödena
går via markytan.
Sammantaget bedöms en höjning av Enköpingsvägen, kombinerat med uppdimensionering av
utloppet från Kyrkparkendammen, inte utgöra en ökad översvämningsrisk för planområdet
Barkarbystaden II. Vid ett 100-årsregn med klimatfaktor eller mer extrema händelser så utgör en
höjning av Enköpingsvägen snarare ett skydd mot översvämning i Barkarbystaden II.
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Sammanfattning och rekommendationer
Denna utredning har syftat till att utreda översvämningsrelaterade frågeställningar för
detaljplanen för Barkarbystaden II
Kartläggning av det som utgör vattenområdet i Bällstaån har gjorts genom beräkning med 100årsflödet med dagens förhållanden. Denna visar att en stor del av planområdet är beläget i
vattenområdet och därmed också utsatt för översvämningsrisk. Stora delar av området som ska
exploateras ligger på nivå +8,5 till +10,0 medan nivån vid ett 100-årsflöde idag ligger på ca +9,9.
I framtiden förväntas dessutom flöden öka till följd av mer intensiv nederbörd.
För höjdsättning av ny bebyggelse har hänsyn tagits till Länsstyrelsens rekommendationer vilka
anger att bebyggelse ej bör placeras under maximal nivå vid ett Beräknat Högsta Flöde (BHF).
Beräkningarna i denna utredning visar att en maximal nivå på +10,8 inträffar vid ett BHF. I
gällande planförslag är nivå på färdigt golv planerad till +10,8 genom utfyllnad av mark under ny
bebyggelse. Med en anpassning av de lägst liggande byggnadsdelarna med vattentåliga
material bedöms planförslaget klara ett BHF.
Utfyllnaden av mark i det som idag utgör vattenområdet innebär att tillgängliga
översvämningsvolymer minskar, vilket kan leda till en minskad dämpning av höga flöden i
Bällstaån med följd att flöden och nivåer nedströms planområdet ökar. Beräkningar av ett
framtida 100-årsflöde visar att vattennivåer i Bällstaån inom planområdet beräknas ligga kvar på
ca +10,1 även efter utbyggnad, medan flöden i kulvert under E18 ca 500 m nedströms
planområdet beräknas öka från 8,2 till ca 8,3 m3/s (ca 2 % ökning) efter utbyggnad. Storleken på
ökningen ligger inom felmarginalen för denna typ av modellberäkningar, och påverkan på nivåer
och flöden utanför planområdet kan därför sägas vara försumbara.
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