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Inledning

1

Inledning
DHI har tidigare genomfört beräkningar för Bällstaån och anslutande dagvattensystem för att
bedöma risken för översvämning i det framtida bostadsområdet Barkarbystaden II. Resultaten
visade på en betydande risk för översvämning vid ett beräknat högsta flöde i ån, trots att
fördröjande åtgärder införts uppströms. Med anledning av detta har Järfälla kommun i samråd
med de konsulter som arbetar med detaljplanområdet tagit fram förslag på ytterligare åtgärder
för att minska översvämningsrisken. Effekten av dessa åtgärder behöver kontrolleras genom
nya beräkningar, vilket har gjorts i denna utredning.
Därutöver behövs även säkerställas att de nya tunnelbanenedgångar som kommer att byggas i
området i samband med förlängningen av tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby, inte
kommer att svämmas över vid ett framtida 100-årsregn. För utbyggnaden av tunnelbanan
ansvarar FUT (Förvaltning utbyggd tunnelbana) vid Stockholms läns landsting, och projektet
samordnas med Järfälla kommun samt flera olika involverade konsulter. Förutsättningarna för
denna utredning avtalades vid ett telefonmöte med Järfälla kommun 2015-12-08, samt ett
samordningsmöte med Järfälla kommun, FUT och Tyréns 2016-01-11.
Slutligen behöver utredningen även visa hur utbyggnaden av Barkarbystaden II påverkar
omkringliggande och nedströms områden.
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1.1

Syfte
Syftet med denna utredning är att ta fram maximala dämningsnivåer och maximal
översvämningsutbredning för området kring Barkarbystaden II och tunnelbanans entréer och
öppningar, vid följande situationer:
•
•
•

10-årsregn med klimatfaktor 1.2
100-årsregn med klimatfaktor 1.2
Beräknat högsta flöde (BHF) i Bällstaån

Resultaten ska tas fram för en situation som motsvarar framtida exploateringsnivå, dvs
inkluderar både befintlig bebyggelse och planerad framtida bebyggelse i Bällstaåns
avrinningsområde. Dessutom ska planerade framtida fördröjningsvolymer inkluderas
motsvarande de volymer som redovisades i rapporten ”Fördröjningsvolymer i Järfälla inom
Bällstaåns avrinningsområde” (DHI, 2015).
Därutöver ska motsvarande resultat tas fram för BHF och ett scenario där Barkarbystaden II inte
är utbyggt. Detta för att kunna visa hur utbyggnaden av Barkarbystaden påverkar
omkringliggande och nedströms områden.

1.2

Förutsättningar
För beräkningarna används den beräkningsmodell för Bällstaån i Järfälla kommun som
användes i den förra översvämningsutredningen, och som ursprungligen togs fram av DHI år
2011. Modellen har använts vid ett flertal tillfällen sedan den sattes upp, och även uppdaterats i
ett antal omgångar för att så korrekt som möjligt beskriva de kommande förhållandena efter
utbyggnad av framtida planerad bebyggelse. En detaljerad beskrivning av beräkningsmodellen,
samt vilka ändringar som gjorts i samband med denna utredning, finns i kapitel 2.
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Metodik
Metodiken baseras till stor del på de befintliga beräkningsmodeller som finns för Bällstaån och
Veddestabäcken och som togs fram år 2007 (hela Bällstaån) och 2011 (specifikt för Järfälla).
Dessa har använts och uppdaterats vid ett flertal tillfällen sedan de ursprungligen sattes upp, för
att så korrekt som möjligt spegla dagens respektive planerade framtida situation. Modellen för
Järfälla, samt de ändringar som gjorts i samband med denna utredning, beskrivs i de
kommande avsnitten.

3

2.1

Beräkningsmodellen för Bällstaån i Järfälla
Beräkningsmodellen beskriver avrinning, vattennivåer och flöden för Bällstaån, Veddestabäcken
och anslutna dagvattenledningar i Järfälla kommun, samt i förekommande fall även nivå och
utbredning för marköversvämningar när systemet blir överbelastat. Modellen är uppdaterad för
att så korrekt som möjligt beskriva en framtida situation, inklusive de utökade hårdgjorda ytor
som förväntas när hela Barkarbystaden är utbyggt, och när planerade fördröjningsmagasin och
dammar är utbyggda.
Figur 1 visar en kartbild över ledningsnät och vattendrag som är inkluderade i modellen, samt
det avrinningsområde som bidrar med flöde till systemet.

Figur 1.

4

Översikt över beräkningsmodellen för Bällstaån och Veddestabäcken i Järfälla.
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Utöver det område som visas finns även naturmarksavrinning från oexploaterade områden
inlagt i modellen, det vill säga den långsamma avrinning som ger vattendragen dess basflöden,
samt tillrinning från området kring Barkarby flygfält som beskriver både ett befintligt flöde samt
förväntat framtida flöde från ytterligare exploatering i området.
Den sammanlagda summan bidragande yta i hela modellområdet är ca 690 ha för snabb
avrinning (hårdgjorda ytor) och 420 ha för långsam avrinning (naturmark).

2.1.1

Avrinning och nederbörd
Beräkningen av flöden för olika typer av regnsituationer görs på två kompletterande sätt i
modellen – dels snabb avrinning från hårdgjorda ytor, dels långsam avrinning från naturmark.
Ytornas egenskaper har uppdaterats med hänsyn till planerad exploateringar, vilket innebär till
exempel att området för Barkarbystaden II har en högre andel hårdgjord yta i modellen jämfört
med dagens situation.
Vid beräkningar för framtida 10- och 100-årsregn och BHF används regnserier som innehåller
en kombination av korta regn med hög intensitet och långa regn med stora volymer, vilket
innebär att resultaten inkluderar både effekter från snabb avrinning och från långsam avrinning.
Som klimatfaktor på 10- och 100-årsregnen används 1.2. För BHF används ingen klimatfaktor
då denna situation inte är relaterad till en specifik statistisk sannolikhet.
Det framtida 10-årsregnet har en total volym på 74 mm över ett dygn, med maximal intensitet 35
µm/s. Det framtida 100-årsregnet har en total volym på 133 mm över ett dygn, med maximal
intensitet 69 µm/s. Dessa regn antas följa på en torr period utan regn, dvs när det är låga
basflöden i Bällstaån.
Det fiktiva BHF-regnet har en total volym på ca 400 mm på två veckor. Under det mest intensiva
dygnet faller 220 mm, maxintensitet 116 µm/s (mikrometer per sekund), detta föregås av en
vecka med totalt 122 mm regn, och följs av en knapp vecka med ytterligare regn med 60 mm
regn.
Figur 2 visas de tre regn som har använts i beräkningarna (för BHF-regnet visas det mest
intensiva dygnet). Metodiken för att beräkna BHF redovisas mer detaljerat i den tidigare
rapporten Översvämningsutredning Barkarbystaden II (DHI, 2014-05-08). I denna utredning har
samma metodik, och samma regnserie för BHF använts.
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2.1.2

10- och 100-årsregn med klimatfaktor 1.2, samt det mest intensiva dygnet av BHF-regnet.

Ledningsnät och vattendrag
Avrinningen från hårdgjorda ytor och naturmark leds till närmaste dagvattenledning eller direkt
till något av vattendragen. Baserat på nivåer, dimensioner, material, fördröjningsvolymer etc
beräknas därefter flöden och vattennivåer i hela systemet med ledningsnät och vattendrag för
samma period som regnet samt en period efter regnets slut för att få med fördröjda flöden.
Ledningsnätsmodellen inkluderar befintliga ledningsnät, vattendrag och fördröjningsmagasin
samt framtida kända eller planerade förändringar, huvudsakligen följande:
1. De fördröjningsvolymer som redovisades i en tidigare utredning åt Järfälla
kommun, (Fördröjningsvolymer i Järfälla inom Bällstaåns avrinningsområde, DHI,
2015). Den planerade framtida meandringen uppströms Barkarbystaden II är
3
också inlagd med en volym på 17 000 m (utöver befintlig volym i området),
denna var inte inkluderad i utredningen om fördröjningsvolymer. Därför har
fördröjningsvolymerna vid Hammarparken och uppströms Kyrkparkendammen
3
3
minskats från 13 000 m till 6 000 m (Hammarparken) och från 34 000 till 24 000
3
m (uppströms Kyrkparken) så att de sammanlagda framtida
3
fördröjningsvolymerna motsvarar 61 000 m .
Valet att minska på volymerna just för Hammarparken och uppströms Kyrkparken
dammen har gjorts baserat på förslag från kommunen (vad gäller
Hammarparken) samt baserat på att flödena uppströms Kyrkparkendammen
beskriver naturmarksavrinning som kan vara svår att fördröja med centralt
placerade magasin. Dessutom ligger fördröjningsvolymen uppströms
Kyrkparkendammen i nära anslutning till Barkarbystaden II, precis som
meandringen gör, och dessa två placeringar kan alltså antas ha liknande effekter
på översvämningssituationen vid Barkarbystaden II, vilket gör att resultaten från
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

denna utredning och den tidigare blir mer likvärdiga. Minskningen av
fördröjningsvolymer i Hammarparken och uppströms Kyrkparken är alltså inte en
rekommendation, utan tvärtom är det för Barkarbystaden II positivt med så
mycket fördröjning som möjligt uppströms.
Ledningsnät och antagna fördröjningsvolymer för Barkarbystaden II
(förprojekterat). Underlagen för detta ledningsnät har erhållits 2015-10-01 från
kommunen. Fördröjning inom Barkarbystaden II är satt till 20 l/s per reducerad
hektar.
Ledningsnät och infiltrationslösningar i Barkarbystaden I (de senare endast
översiktligt inlagt för att motsvara den effekt de förväntas ha på Barkarbystaden
II).
Nya markhöjder i Barkarbystaden II, erhållet från kommunen 2015-12-18, där all
kvartersmark höjts upp till nivån +10.8
Ny dragning och å-fåra av Bällstaån genom Barkarbystaden II, samma som i
utredningen från 2014
Reviderad dragning och öppen å-fåra för Veddestabäcken öster om E18 där den
ansluter till Bällstaån, i enlighet med vad som överenskommits i mailkonversation
med Järfälla kommun 2015-11-16
Biflöde för Bällstaån längs med E18 (östra sidan) som ska avlasta huvudfåran vid
flöden högre än 10-årsflödet. Inlagt i enlighet med instruktioner/kommentarer från
kommunen i mailkonversation 2015-11-16

Den befintliga backventilen på utloppet från Kyrkparkendammen har lagts till i modellen, då
denna saknades i tidigare versioner.
Placering av de framtida fördröjningsvolymerna samt biflödet (punkt 1 och 7) är inritade på en
3
karta i Figur 3. Små fördröjningsvolymer (mindre än 2000 m ) som lagts in för att lösa lokala
problem på annat håll i avrinningsområdet, är inte inkluderade i kartan men finns med i
3
modellen. Av denna anledning är summan av de volymer som visas i kartbilden 59 000 m , men
3
den totala summan av framtida fördröjningsvolymer i modellen är 61 000 m .

7

Figur 3.

Framtida fördröjningsvolymer samt framtida kulverterat biflöde som har inkluderats i
modellbeskrivningen.

Modellen inkluderar även framtida planerade exploateringar (exempelvis ytterligare utbyggnad
av Barkarbystaden i öster) i form av hårdgjorda ytor som är kopplade med viss fördröjning till
närliggande sträcka i Bällstaån. Dessa är dock av naturliga skäl relativt osäkra.

8
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2.1.3

Marköversvämningar
Om vattennivåer i ledningsnät eller i vattendrag överstiger den angivna marknivån kommer
vatten att rinna ut på den terrängmodell som är kopplad till ledningsnäts- och
vattendragsmodellen. Från den översvämmade punkten kan vatten sedan rinna vidare i
terränglutningens riktning och ansamlas i lågpunkter, eller rinna tillbaka i ledningsnät eller
vattendrag på något annat ställe där det finns kapacitet.
Terrängmodellen har uppdaterats i samband med denna utredning med ny höjddata för hela
området från en laserscanning som utfördes i november 2015. För Barkarbystaden II har dock
de laserscannade höjderna ersatts med en ny höjdsättning, i enlighet med vad som beskrivs i
punkt 4 i avsnitt 2.1.2. Höjdsättningen för Barkarbystaden II levererades som enskilda
höjdpunkter, men terrängmodellen behöver vara en kontinuerlig yta för att kunna användas till
beräkningarna. Av denna anledning har värden för områden mellan punkterna interpolerats fram
med hjälp av GIS-verktyg och även justerats manuellt på en del ställen för att så väl som möjligt
representera tänkta framtida höjder.
Viss manuell justering har även gjorts på andra områden, framför allt i Barkarbystaden I samt i
närheten av Jakobsbergs station, där laserscannad höjddata visar på djupa gropar i terrängen,
sannolikt byggschakt. Då dessa gropar antas vara tillfälliga, och dessutom kan leda till numerisk
instabilitet i översvämningsberäkningarna, har groparna helt enkelt fyllts upp så att marknivån
där motsvarar nivån på omkringliggande terräng.
Terrängmodellen för området kring Barkarbystaden II visas i Figur 4.

9

Figur 4.

Terrängmodell för beräkning av marköversvämningar, baserad på föreslagna markhöjder för
Barkarbystaden II (rödmarkerat område) samt laserscannad höjddata.

Efter avslutade beräkningar har det framkommit att de slutliga gatuhöjderna i Barkarbystaden I
inte var färdigställda i samband med att laserscanningen utfördes, och de gatuhöjder som
använts i modellen kan därför skilja sig något mot förväntade framtida gatuhöjder. En jämförelse
mellan scannade och projekterade gatuhöjder visar dock på mycket små skillnader generellt (i
storleksordningen några centimetrar, upp till 2 decimeter), för de gatusträckor som kan antas
påverka situationen i Barkarbystaden II.
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översvämningsutredning_barkarbystaden_ii_och_tunnelbanan.docx / mrn / 2016-04-27

Metodik

Beräkningsmodellen för hela Bällstaån
Nivån i Bällstaån vid kommungränsen mellan Järfälla och Stockholm beror både på avrinning
från Järfälla och från Stockholm. Denna nivå har därför räknats fram med hjälp av den modell
som täcker hela Bällstaån (både Järfälla och Stockholm) men som är för odetaljerad för att
ensamt kunna användas vid detaljerade studier i Järfälla kommun. Modellen sattes
ursprungligen upp år 2007 för Stockholm Vatten AB, och beskrivs i rapporten ”Bällstaån –
Uppbyggnad av hydrologisk modell samt beräkningar av kapacitet, översvämningsrisk och
vattenkvalitet” (DHI, 2007).
Denna modell har uppdaterats och anpassats vid ett flertal tillfällen efter att den sattes upp, för
att exempelvis kunna beskriva olika framtida scenarier. Den modellversion som används i
samband med denna utredning inkluderar följande:
1.
2.

Samtliga kända planerade exploateringar i Stockholms kommun och Järfälla kommun i
form av utökade anslutna hårdgjorda ytor.
Planerad utbyggnad av fördröjning i Järfälla kommun men inte i Stockholms kommun

För Stockholmsdelen kan modellen alltså sägas beskriva ett slags värsta framtidsscenario där
nya bostadsområden byggs ut eller förtätas, men ingen utbyggnad av fördröjning sker.
Figur 5 visar den beräknade vattennivån i Bällstaån vid kommungränsen som har använts som
randvillkor till den detaljerade modellen för Järfälla.
11
Nivå i Bällstaån vid kommungränsen (m, RH2000)
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Figur 5.

Beräknad vattennivå i Bällstaån vid kommungränsen för de tre hydrologiska situationerna
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2.3

Beräkningsfall och resultatutvärdering
För framtida utbyggnadsscenario, inklusive fördröjningsvolymer och Barkarbystaden II, har
flöden och nivåer beräknats för de tre regnsituationer som beskrivs i avsnitt 2.1.1. Resultat har
utvärderats med avseende på maximala vattendjup, maximala vattennivåer och maximal
översvämningsutbredning. Följande kriterier har även använts i resultatanalysen:
•

•
•

Bebyggelsen i Barkarbystaden II måste klara en BHF-situation, dvs kvartersmarken här ska
inte översvämmas vid BHF. De olika kvarteren med nummer visas i Figur 6. (Kvarter nr 16
har tillkommit efter att beräkningarna utfördes så här har marken inte höjts upp i modellen.
Vilken effekt detta får för resultaten och slutsatserna diskuteras i resultatdelen).
Tunnelbanans entréer och tunnelöppningar måste klara ett 100-årsregn med klimatfaktor
1.2. De entréer och tunnelöppningar som finns i området, samt deras planerade höjder, är
markerade på Figur 6.
Utbyggnad av Barkarbystaden II bör inte bidra till markant förhöjd översvämningsrisk
nedströms i Stockholms kommun.

Figur 6.
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Planerade entréer och mynningar till tunnelbanan samt kvartersnummer i Barkarbystaden II
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För scenariot utan Barkarbystaden II inlagt har beräkning gjorts endast för BHF-situationen. I
detta scenario har följande ändringar gjorts i modellen:
•
•
•
•
•

Framtida marknivåer i Barkarbystaden II har tagits bort och ersatts med befintliga höjder
från den senaste laserscanningen.
Å-fåran har givits samma utformning som den har idag
Biflödet mellan Barkarbystaden II och E18 har tagits bort
Hårdgjorda ytor i Barkarbystaden II har tagits bort
Ledningsnätet för dagvatten i Barkarbystaden II har tagits bort

Övriga planerade framtida förändringar, som utbyggnad av ytterligare områden, framtida
fördröjningsmagasin etc., har behållits i modellen. Därefter har resultaten utvärderats och
jämförts med BHF-beräkningen som inkluderar Barkarbystaden II för att på så sätt kunna
bedöma påverkanseffekter i omkringliggande områden.
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3

Resultat och kommentarer

3.1

10-årsregn med klimatfaktor 1.2
Figur 7 visar beräknat maximalt översvämningsdjup för ett 10-årsregn med klimatfaktor 1.2 för
hela området från Viksjöleden ner till kommungränsen. Figur 8 visar motsvarande för endast
Barkarbystaden II och uppgångar samt nedfarter till tunnelbanan. Som kartbilderna visar är
översvämningarna koncentrerade till området kring Kyrkparkendammen, vid viadukter och
underfarter samt i svackan nedströms Barkarbystaden II.

Figur 7.

14

Beräknade maximala ytöversvämningsdjup vid ett 10-årsregn med klimatfaktor 1.2 för
området från Viksjöleden ner till kommungränsen.
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1

Kv16
3

2

Figur 8.

Beräknade maximala ytöversvämningsdjup vid ett 10-årsregn med klimatfaktor 1.2 för
området kring Barkarbystaden II och tunnelbanan.

I viadukterna under E18 (markerade med 1 och 2 i Figur 8) ansamlas en hel del vatten, som
mest 1-1.5 m. Ansamlingen av vatten precis nedströms Barkarbystaden II (markerad med 3 i
Figur 8) ligger väldigt nära kvarter 16, det kvarter som inte var inkluderat i underlaget och
således inte har fått förhöjd marknivå. Under förutsättning att kvartersmarken här höjs upp till
+10.8 m som övriga kvarter, kommer denna inte att översvämmas vid ett 10-årsregn.
Bällstaåns maximala nivå vid ett 10-årsregn med klimatfaktor 1.2 beräknas till+ 9.4 m, vilket kan
jämföras med nivån på entréerna till tunnelbanan som ligger på +10.8 m som lägst. Några lokala
översvämningsytor syns inte heller intill någon av entréerna eller tunnelöppningen.
Kyrkparkendammens högsta nivå beräknas till ca +10.3 m. Maxnivå visas i Figur 9.
10-årsregnet bedöms således inte ha någon påtaglig effekt på vare sig bebyggelsen i
Barkarbystaden II eller tunnelbanan. Däremot kan det finnas risk för negativa effekter vid
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Kyrkparkendammen, om nivån stiger över den nivå som dammen och dess broar är
konstruerade för. Detta bör utredas vidare, och vid en sådan utvärdering av effekter på
Kyrkparkendammen kan de nivåer som redovisas här användas som underlag.

Figur 9.
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Beräknad maximal översvämningsnivå (m RH2000) vid 10-årsregn med klimatfaktor 1.2, för
området kring Barkarbystaden II.
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3.2

100-årsregn med klimatfaktor 1.2
Vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1.2 syns översvämningar på något fler ställen, vilket visas i
Figur 10 och Figur 11. Som tidigare är det stora vattenmängder vid Kyrkparkendammen,
dessutom en del i lågstråket mellan Barkarbystaden II och E18.

Figur 10.

Beräknade maximala ytöversvämningsdjup vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1.2 för
området från Viksjöleden ner till kommungränsen.

Runt kvarter 2 i norra delen av Barkarbystaden bildas en mindre översvämningsyta. Denna är
inte orsakad av översvämning från ån, utan av marköversvämningar från Barkarbystaden I som
rinner ytledes ner mot ån. Det är därmed fråga om en mycket kortvarig översvämning och inte
stående vatten. Under förutsättning att höjdsättning görs så att gatunivåer runt kvarter 2 ligger
lägre än kvartersmarken så kommer kvartersmarken inte översvämmas här, utan det ytliga
flödet kommer att ske på vägen. Eventuellt är detta redan åtgärdat i och med höjdsättningen av
gatorna i Barkarbystaden I. En jämförelse mellan laserscannad höjddata och projekterade
gatuhöjder visar att mittendelen av Enköpingsvägen i framtiden kommer att ligga lägre än de
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laserscannade höjderna visar just i detta område, med ca 0.2 m som mest. Den framtida
höjdsättningen av Enköpingsvägen kan alltså göra så att ytvatten leds längs med gatan mot
Kyrkparkendammen istället för via Barkarbystaden II och ner mot Bällstaån, som beräkningen
visar.
Även vid kvarter 16 syns (liksom för 10-årsregnet) en viss översvämning. Som tidigare nämnts
beror detta på att kvarter 16 inte var inkluderat i underlaget för beräkningarna, och därmed har
marken här inte höjts upp till +10.8 m som övrig kvartersmark. Under förutsättning att
kvartersmarken för kvarter 16 höjs upp till +10.8 m kommer detta kvarter inte att översvämmas.
Vid höjning av marknivåer i områden som fungerar som översvämningsytor finns det en risk att
det påverkar omkringliggande områden som istället får ökade översvämningar. För 100årsregnet bedöms dock en höjning av marken vid kvarter 16 leda till en minimal eller obefintlig
effekt på omgivningen, eftersom det bara är en liten del av kvarteret som översvämmas och
vattendjupen är mycket små.

Kv2

Kv16

Figur 11.
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Beräknade maximala ytöversvämningsdjup vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1.2 för
området kring Barkarbystaden II och tunnelbanan.
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Bällstaåns maximala nivå vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1.2 beräknas till+ 9.9 m, vilket
kan jämföras med nivån på entrén till tunnelbanan och kvartersmarken i Barkarbystaden II, som
ligger på +10.8 m, samt öppningarna B och C som ligger på +13.2 m respektive +10.93 m. Inte
heller här syns lokala översvämningsytor intill någon av öppningarna. Maximal nivå i
Kyrkparkendammen beräknas till +10.4 vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1.2. Beräknade
maximala nivåer (plushöjder) visas i Figur 12.

Figur 12.

Beräknade maximala ytvattennivåer vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1.2 för området
kring Barkarbystaden II och tunnelbanan.

100-årsregnet bedöms således inte ha någon påtaglig effekt på vare sig bebyggelsen i
Barkarbystaden II eller tunnelbanan, under förutsättning att eventuella marköversvämningar vid
Enköpingsvägen i norra hörnet av Barkarbystaden II leds via gator och inte över kvartersmark,
samt att kvartersmarken på kvarter 16 höjs upp till +10.8 m. Däremot finns det risk för negativa
effekter vid Kyrkparkendammen, om nivån stiger över den nivå som dammen och dess broar är
konstruerade för. Detta bör utredas vidare, och vid en sådan utvärdering av effekter på
Kyrkparkendammen kan de nivåer som redovisas här användas som underlag.
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3.3

Beräknat högsta flöde
Figur 13 och Figur 14 visar maximala översvämningsdjup vid ett beräknat högsta flöde i
Bällstaån. Figur 15 visar maximala översvämningsnivåer (plushöjder) för samma situation och
området kring Barkarbystaden II och tunnelbanan.

Figur 13.

Beräknade maximala ytöversvämningsdjup vid en BHF-situation, för området från
Viksjöleden ner till kommungränsen.

Precis som vid 100-årsregnet syns en liten lokal, tillfällig översvämning i närheten av kvarter 2,
vilken kommer från marköversvämningar på Enköpingsvägen som rinner ner mot ån över
kvartersmarken. Denna översvämning är alltså inte orsakad av Bällstaåns nivå, och kan med
hjälp av anpassad höjdsättning styras så att vattnet leds via Enköpingsvägen till
Kyrkparkendammen, alternativt via gatorna i Barkarbystaden II ned mot Bällståan. Eventuellt är
den framtida höjdsättningen av Enköpingsvägen, som innebär en sänkning av mittdelen med
upp till 0.2 m jämfört med de höjder som finns i beräkningsmodellen, tillräcklig för att motverka
denna tillfälliga avledning över kvartersmarken i Barkarbystaden II.
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Kv2

Kv16

Figur 14.

Beräknade maximala ytöversvämningsdjup vid en BHF-situation för området kring
Barkarbystaden II och tunnelbanan.

Kvarter 16 översvämmas här helt, vilket beror på att detta kvarter inte är upphöjt till nivån +10.8
som den övriga kvartersmarken, eftersom detta kvarter tillkom efter att beräkningarna gjorts. Om
kvartersmarken i kvarter 16 höjs upp till +10.8 m kommer detta kvarter inte heller att
översvämmas. Däremot kommer en viss mängd vatten att trängas undan och eventuellt skapa
ökat ytvattendjup i närliggande områden. Bedömningen är dock att denna effekt är försumbar,
eftersom kvarter 16 är en så liten yta i jämförelse med övriga översvämningsytor. Detta
resonemang gäller givetvis under förutsättning att det inte är stora delar av
översvämningsytorna i Figur 14 som höjs upp. Om stora markytor höjs upp kan nya beräkningar
behöva utföras för att kunna bedöma effekterna på närliggande områden.
Maximal dämningsnivå i Bällstaån vid denna situation beräknas till +10.6 m. Detta kan jämföras
med nivån på kvartersmark och entré till tunnelbanan i Barkarbystaden som ligger på +10.8 m.
Entré B till tunnelbanan, precis söder om järnvägsspåren ligger på +13.2 m och det finns heller
ingen lokal översvämningsyta i närheten. För tunnelöppningen C bildas en lokal
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översvämningsyta precis intill, där maximal vattennivå är ca +11.2 m, dvs ungefär 30 cm över
nuvarande marknivå. Med hjälp av anpassad höjdsättning lokalt kring tunnelmynningen kan
denna säkras även för en så extrem situation som BHF, om man vill gå utöver kravet på att
klara 100-årsregnet med klimatfaktor 1.2.
Maximal dämningsnivå i Kyrkparken beräknas till +10.8. I likhet med vad som diskuterats i
avsnitten för 10- och 100-årsregnet kan en utredning behöva göras för att bedöma om
Kyrkparkendammen och tillhörande strukturer klarar dessa nivåer.

Figur 15.

Beräknade maximala ytvattennivåer vid en BHF-situation för området kring Barkarbystaden
II och tunnelbanan, samt nivåer för tunnelöppningar och entréer till tunnelbanan markerade.

Både bebyggelsen i Barkarbystaden II samt tunnelbanan bedöms alltså kunna klara en BHFsituation, under förutsättning att höjdsättningen i norra delen av Barkarbystaden II anpassas så
att ytvatten inte leds över kvartersmark, samt att tunnelöppningen C höjdsätts till nivå +11.2 m
eller högre. För Kyrkparkendammen behövs ytterligare utredning för att bedöma effekterna av
dessa nivåer.
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3.4

Beräknat högsta flöde utan exploatering av Barkarbystaden II
Figur 16 visar maximalt ytöversvämningsdjup vid en BHF-situation och utan Barkarbystaden II
exploaterat. Detaljer kring hur denna beräkning skiljer sig från den BHF-beräkning som
inkluderar Barkarbystaden II redovisas i avsnitt 2.2.

Figur 16.

Beräknade maximala ytvattendjup vid en BHF-situation utan exploatering av Barkarbystaden
II.

För att tydliggöra skillnaden mellan situationen med och utan Barkarbystaden II har en
kompletterande kartbild (Figur 17) tagits fram som visar var översvämningsdjupet ökar
respektive minskar. Gröna nyanser visar områden där situationen förbättrats – dvs där
översvämningsdjupet minskar. Röda nyanser visar områden där situationen förvärras, dvs där
översvämningsdjupet ökar. De mörka nyanserna visar områden där skillnaden är större än 0.5
m, de ljusa där skillnaden är mellan 0.1 och 0.5 m. Områden där skillnaden i översvämningsdjup
mellan de två scenarierna är mindre än 0.1 m visas inte alls.
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Figur 17.

Skillnad i maximalt ytvattendjup vid en BHF-situation med och utan exploatering av
Barkarbystaden II. Gröna nyanser visar områden där situationen förbättras av
exploateringen (dvs översvämningsdjup minskar) Röda nyanser visar områden där
situationen förvärras av exploateringen (dvs översvämningsdjup ökar). Även i vattendragen
uppströms påverkas nivåerna något, två punkter är utritade med skillnad i nivå angivet.

Den största påverkan sker i Kyrkparkendammens område samt precis nedströms den planerade
markhöjningen. Även i cykelunderfarten under E18, nedströms Barkarbystaden II, samt i några
områden uppströms, sker en mindre påverkan på ytöversvämningsdjup. Kulverten under E18,
nedströms Barkarbystaden II, utgör dock en tydlig gräns för hur långt nedströms påverkan sker,
vilket kan ses i Figur 18, som visar dämningsnivåer i ån under BHF före och efter kulverten
under E18, samt med och utan Barkarbystaden II. I figuren syns en tydlig skillnad i maximal
dämningsnivå före kulverten, men efter kulverten är skillnaden mycket liten över lag och för den
maximala nivån syns ingen skillnad alls. Resultaten visar således på att utbyggnaden av
Barkarbystaden II har en mycket liten eller ingen effekt på områden nedströms
kommungränsen.
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Uppströms sker en generell uppdämningseffekt i både Bällstaån och Veddestabäcken. Strax
nedströms Bällstaåns passage under Järfällavägen blir exempelvis maximal dämningsnivå ca 5
cm högre efter exploatering av Barkarbystaden II. I Veddestabäcken i höjd med Byleden blir
motsvarande höjning runt 8 cm. I sammanhanget är detta dock väldigt små nivåer, eftersom
vattendjupet vid BHF är upp emot 3 m i dessa punkter.

10.5

Nivå, m RH2000

10

9.5

9

8.5
12:00

18:00

00:00

06:00

12:00

18:00

00:00

Uppströms E18, med Barkarbystaden II
Nedströms E18, med Barkarbystaden II
Uppströms E18, utan Barkarbystaden II
Nedströms E18, utan Barkarbystaden II
Figur 18.

Beräknade dämningsnivåer vid en BHF-situation med och utan exploatering av
Barkarbystaden II, uppströms samt nedströms kulverten under E18 (mellan Notarievägen
och nuvarande Barkarby station)

Sammanfattningsvis visar resultaten på att exploateringen av Barkarbystaden II har en effekt i
omkringliggande områden, framförallt i närområdet men även till en mindre del längre upp i
systemet (Bällstaån och Veddestabäcken). Nedströms kulverten under E18 bedöms effekten
vara försumbar på grund av att kulverten fungerar som en flödesbegränsning.
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4

Sammanfattning och slutsatser
Beräkningsresultaten visar att både bebyggelse och tunnelbana i Barkarbystaden II klarar ett
10-årsregn med klimatfaktor 1.2 utan risk för översvämning i tunnlar eller intill byggnader.
Motsvarande gäller för ett 100-årsregn med klimatfaktor 1.2, under förutsättning att höjdsättning
av kvarter 2 och kvarter 16 i Barkarbystaden II görs så att gator ligger lägre än kvartersmark och
att kvartersmark ligger på +10.8 m. För en situation med beräknat högsta flöde i Bällstaån
beräknas också tunnelöppningar och byggnader i Barkarbystaden II klara sig från
översvämning, under förutsättning att kvarter 2 och 16 i Barkarbystaden II anpassas enligt ovan,
samt att tunnelmynningen vid Äggelundavägen (kallad C i figurerna ovan) höjdsätts så att
öppningen ligger på minst +11.2 m.
Under förutsättning att samtliga byggnader ligger på +10.8 m eller högre så klarar de sig från
översvämning vid ett beräknat högsta flöde i Bällstaån.
Maximala dämningsnivåer i Bällstaån för de tre beräknade regnhändelserna ligger på +9.4 m
(10-årsregn med klimatfaktor 1.2), +9.9 m (100-årsregn med klimatfaktor 1.2) samt +10.6 m
(BHF). Detta kan jämföras med resultat den tidigare utredningen år 2014 som utfördes för
samma situationer, för att få en uppfattning om vilka åtgärder som har effekt i de olika
situationerna. Tabell 1 nedan visar en sammanställning av dessa resultat.
Tabell 1

Jämförelse av maximala nivåer i Bällstaån vid Barkarbystaden II, för beräkningarna utförda
år 2014 respektive år 2016, samt en beskrivning av vad som huvudsakligen skiljer
modellerna åt.

Scenario

2014

2016

Kommentar

10-årsregn med
klimatfaktor 1.2

+9.7

+9.4

100-årsregn m
klimatfaktor 1.2

+10.0

+9.9

BHF

+10.4

+10.6

Beräkningen från år 2014 inkluderade inga framtida
fördröjningsvolymer. Däremot inkluderade den en
avsänkning av marknivåer vid Notarievägen
nedströms Barkarbystaden II för att öka utflödet
från området i samband med mycket höga flöden.

Tabellen visar tydligt att vid 10-årsregnet (med klimatfaktor 1.2) har fördröjningsvolymerna en
klart förbättrande effekt på vattennivåerna i Bällstaån, vilket kunde förväntas eftersom
fördröjningsvolymerna är dimensionerade utifrån denna situation. Vid ett 10-årsregn är
marköversvämningarna mycket begränsade, och därmed har en sänkning av marknivån vid
Notarievägen liten eller ingen effekt på nivåerna i ån.
Vid BHF är det tvärtom högre vattennivåer i Bällstaån i denna utredning jämfört med
utredningen år 2014. Detta är högst sannolikt på grund av att området nedströms
Barkarbystaden II har fått behålla dagens marknivå i denna utredning. Sydöstra hörnet av
parkeringen vid Notarievägen hade sänkts till +9.5 m i utredningen år 2014, men är idag upp
emot +10.5 m. Ytvatten som inte ryms i Bällstaåns å-fåra och kulvert under parkeringen måste
alltså passera denna nivå för att kunna rinna vidare. Detta styr därmed vilken dämningsnivån blir
i området uppströms parkeringsplatsen. Med bibehållen marknivå här (+10.5 m) blir alltså
dämningsnivån i Barkarbystaden II ca +10.6 m vid BHF, men man förhindrar också därmed att
utbyggnaden av Barkarbystaden II får effekter på nivåer och flöden nedströms, vilket skulle bli
fallet om marknivån på parkeringsplatsen sänks. Utbyggnad av fördröjningsvolymer har en
mycket begränsad effekt på BHF, eftersom dessa är dimensionerade för ett framtida 10-årsregn,
och således redan är fyllda med vatten långt innan ”maxdygnet” för BHF inträffar.
Som tidigare nämnts i avsnitt 2.1.2 är de modellerade fördröjningsmagasinen utformade för att
motsvara det som framkom i en tidigare utredning om vilka framtida fördröjningsvolymer som
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behövs för att undvika marköversvämningar vid ett framtida 10-årsregn. Volymerna i
Hammarparken och uppströms Kyrkparken har minskats för att kompensera för den
tillkommande fördröjningen i meandringen, men det bör noteras att all uppströms fördröjning är
positiv för Barkarbystaden II. Rekommendationen är därför att om möjligt ändå planera för den
3
större volymen (34 000 m ) uppströms Kyrkparken.
Vad gäller effekter i omkringliggande områden visar resultaten att utbyggnaden av
Barkarbystaden II, och framförallt markhöjningen, har en lokal effekt på
översvämningssituationen på så sätt att översvämningarna kraftigt minskar i bostadsområdet,
och ökar något i områdena runtomkring, framförallt vid Kyrkparkendammen och i
cykelunderfarten under E18 nedströms Barkarbystaden II. Effekterna syns även längre
uppströms i systemet med något förhöjda dämningsnivåer i Bällstaån och Veddestabäcken (510 cm). Detta gäller för en situation med beräknat högsta flöde. Däremot är effekterna
nedströms E18 och vid kommungränsen mycket små eller obefintliga.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund
Detaljplaneområdet Barkarbystaden II i Järfälla kommun ligger i ett område med hög risk för
översvämningar från Bällstaån, som rinner genom området, och från ytlig avrinning av dagvatten
från omkringliggande områden. Med anledning av detta togs en översvämningsutredning fram
av DHI 2014, som angav maximala dämningsnivåer i ån och maximal utbredning av
marköversvämningar vid olika typer av regn. Sedan denna utredning togs fram har det
framkommit flera olika planer på förändringar i Bällstaåns avrinningsområde, som påverkar
flöden och nivåer i Bällstaån. DHI har därför på uppdrag av Järfälla kommun tagit fram denna
kompletterande utredning, där samtliga planerade och i nuläget kända förändringar av
avrinningsförhållandena (som kan tänkas ha effekt för Barkarbystaden II) har inkluderats.

1.2

Syfte
Syftet med denna utredning är att ta fram uppdaterade resultat för:
•
•
•

Hydraulisk area för Bällstaån genom Barkarbystaden II vid ett framtida 10-årsregn
Maximala dämningsnivåer i Bällstaån och omkringliggande områden vid ett beräknat
högsta flöde (BHF) samt vid ett framtida 10-årsregn
Maximal utbredning av översvämningar i samband med beräknat högsta flöde (BHF) samt
ett framtida 10-årsregn

Med framtida 10-årsregn avses ett regn med återkomsttid 10 år och klimatfaktor 1.2 (se även
avsnitt 2.1.1).
Resultaten ska tas fram för två alternativa scenarier enligt följande:
•
•

1.3

3

Full utbyggnad av framtida fördröjningsmagasin i ledningsnätet uppströms (ca 61 000 m , i
enlighet med vad som redovisats i rapporten Fördröjningsvolymer i Järfälla inom Bällstaåns
avrinningsområde, DHI 2015)
3
50 % utbyggnad av framtida fördröjningsvolymer (ca 30 500 m ) i ledningsnätet uppströms.

Förutsättningar
För beräkningarna används den beräkningsmodell för Bällstaån i Järfälla kommun som
användes i den förra översvämningsutredningen, och som ursprungligen togs fram av DHI år
2011. Modellen har använts vid ett flertal tillfällen sedan den sattes upp, och även uppdaterats i
ett antal omgångar för att så korrekt som möjligt beskriva de kommande förhållandena efter
utbyggnad av framtida planerad bebyggelse. En detaljerad beskrivning av beräkningsmodellen,
samt vilka ändringar som gjorts i samband med denna utredning, finns i kapitel 2.

1

2
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2

Metodik
Metodiken baseras till stor del på de befintliga beräkningsmodeller som finns för Bällstaån och
Veddestabäcken och som togs fram år 2007 (hela Bällstaån) och 2011 (specifikt för Järfälla).
Dessa har använts och uppdaterats vid ett flertal tillfällen sedan de ursprungligen sattes upp, för
att så korrekt som möjligt spegla dagens respektive planerade framtida situation. Modellen för
Järfälla, samt de ändringar som gjorts i samband med denna utredning, beskrivs i de
kommande avsnitten.

3

2.1

Beräkningsmodellen för Bällstaån i Järfälla
Beräkningsmodellen beskriver avrinning, vattennivåer och flöden för Bällstaån, Veddestabäcken
och anslutna dagvattenledningar i Järfälla kommun, samt i förekommande fall även nivå och
utbredning för marköversvämningar när systemet blir överbelastat. Modellen är uppdaterad för
att så korrekt som möjligt beskriva en framtida situation, inklusive de utökade hårdgjorda ytor
som förväntas när hela Barkarbystaden är utbyggt, och när planerade fördröjningsmagasin och
dammar är utbyggda.
Figur 1 visar en kartbild över ledningsnät och vattendrag som är inkluderade i modellen, samt
det avrinningsområde som bidrar med flöde till systemet. Utöver det område som visas finns
även naturmarksavrinning från oexploaterade områden inlagt i modellen, det vill säga den
långsamma avrinning som ger vattendragen dess basflöden.

Figur 1.

4

Översikt över beräkningsmodellen för Bällstaån och Veddestabäcken i Järfälla.
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Avrinning och nederbörd
Beräkningen av flöden för olika typer av regnsituationer görs på två kompletterande sätt i
modellen – dels snabb avrinning från hårdgjorda ytor, dels långsam avrinning från naturmark.
Ytornas egenskaper har uppdaterats med hänsyn till planerad exploateringar, vilket innebär till
exempel att området för Barkarbystaden II har en högre andel hårdgjord yta i modellen jämfört
med dagens situation.
Vid beräkningar för framtida 10-årsregn och BHF används regnserier som innehåller en
kombination av korta regn med hög intensitet och långa regn med stora volymer, vilket innebär
att resultaten inkluderar både effekter från snabb avrinning och från långsam avrinning. Som
klimatfaktor på 10-årsregnet används 1.2. För BHF används ingen klimatfaktor då denna
situation inte är relaterad till en specifik statistisk sannolikhet.
Det framtida 10-årsregnet har en total volym på 74 mm över ett dygn, med maximal intensitet 35
um/s. Regnet antas följa på en torr period utan regn.
Det fiktiva BHF-regnet har en total volym på ca 400 mm på två veckor. Under det mest intensiva
dygnet faller 220 mm, maxintensitet 116 µm/s (mikrometer per sekund), detta föregås av en
vecka med totalt 122 mm regn, och följs av en knapp vecka med ytterligare regn med 60 mm
regn.
Figur 2 visar de två regn som har använts i beräkningarna (för BHF-regnet visas det mest
intensiva dygnet). Metodiken för att beräkna BHF redovisas mer detaljerat i den tidigare
rapporten Översvämningsutredning Barkarbystaden II (DHI, 2014-05-08). I denna utredning har
samma metodik, och samma regnserie för BHF använts.
140
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Framtida 10-årsregn samt det mest intensiva dygnet av BHF-regnet.
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2.1.2

Ledningsnät och vattendrag
Avrinningen från hårdgjorda ytor och naturmark leds till närmaste dagvattenledning eller direkt
till något av vattendragen. Baserat på nivåer, dimensioner, material, fördröjningsvolymer etc
beräknas därefter flöden och vattennivåer i hela systemet med ledningsnät och vattendrag för
samma period som regnet samt en period efter regnets slut för att få med fördröjda flöden.
Ledningsnätsmodellen inkluderar befintligt ledningsnät, vattendrag och fördröjningsmagasin
samt följande planerade eller nyligen genomförda åtgärder som lagts till i modellen sedan den
förra översvämningsutredningen för Barkarbystaden II:
1. De fördröjningsvolymer som redovisades i en tidigare utredning åt Järfälla
kommun, (Fördröjningsvolymer i Järfälla inom Bällstaåns avrinningsområde, DHI,
2015).
2. Den meandring som planeras precis uppströms Barkarbystaden II och E18 och
som är tänkt att fungera som kompletterande fördröjningsmagasin.
3. Ledningsnät för Barkarbystaden II (förprojekterat). Underlagen för detta
ledningsnät har erhållits 2015-10-01 från kommunen.
4. Nya markhöjder i Barkarbystaden II, baserat på förprojekterade gatuhöjder,
erhållet samtidigt som förprojekterat ledningsnät.
5. Nya markhöjder i Barkarbystaden I, baserat på projekterade gathöjder. Erhållet
från kommunen 2015-10-14
6. Ledningsnät i Barkarbystaden I (samt på en del andra ställen). Erhållet från
kommunen 2015-06-16
7. Ny dragning och å-fåra av Bällstaån genom Barkarbystaden II, samma som i
utredningen från 2014
8. Reviderad dragning och öppen å-fåra för Veddestabäcken öster om E18 där den
ansluter till Bällstaån, i enlighet med vad som överenskommits i mailkonversation
med Järfälla kommun 2015-11-16
9. Biflöde för Bällstaån längs med E18 (östra sidan) som ska avlasta huvudfåran vid
flöden högre än 10-årsflödet. Inlagt i enlighet med instruktioner/kommentarer från
kommunen i mailkonversation 2015-11-16
Infiltrationslösningar i Barkarbystaden I är inte inkluderade i modellen, då underlag för dessa
inte fanns tillgängligt när modellen uppdaterades. Efter uppdateringen har även framkommit att
det är en backventil på Kyrkparkendammen, vilken inte heller har inkluderats i modellen.
Figur 3 visar en mer detaljerad översikt över modellen i området kring Barkarbystaden II, med
markeringar för de uppdateringar som gjorts i samband med denna utredning.
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Figur 3.

2.1.3

Detaljerad översikt över beräkningsmodellen i området kring Barkarbystaden II. Siffror
hänvisar till listan i avsnitt 2.1.2. Punkt 1, fördröjningsvolymer uppströms, är inlagda på ett
flertal ställen utanför det område som visas i bilden.

Marköversvämningar
Om vattennivåer i ledningsnät eller i vattendrag överstiger den angivna marknivån kommer
vatten att rinna ut på den terrängmodell som är kopplad till ledningsnäts- och
vattendragsmodellen. Från den översvämmade punkten kan vatten sedan rinna vidare i
terränglutningens riktning och ansamlas i lågpunkter, eller rinna tillbaka i ledningsnät eller
vattendrag på något annat ställe där det finns kapacitet.
Terrängmodellen är i huvudsak baserad på laserscannad höjddata som erhölls i samband med
utredningen 2011. För området kring Barkarbystaden I och II har dock de laserscannade

7

höjderna ersatts med en ny höjdsättning, baserad på gatuhöjder som erhållits av kommunen
2015-10-14 (Barkarbystaden I) och 2015-10-01 (Barkarbystaden II). Gatuhöjderna levererades
som enskilda höjdpunkter, men terrängmodellen behöver vara en kontinuerlig yta för att kunna
användas till beräkningarna. Av denna anledning har värden för kvarteren mellan gatorna
interpolerats fram med hjälp av GIS-verktyg, vilket därmed innebär att terrängmodellen för
kvarteren kan avvika något från de faktiska nya eller planerade höjderna.
Terrängmodellen visas i Figur 4, med en avgränsning kring det område som reviderats med
hjälp av gatuhöjder.

Figur 4.

8

Terrängmodell för beräkning av marköversvämningar, baserad på projekterade gatuhöjder
(svart streckat område) samt laserscannad höjddata.
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Vid den tidigare utredningen (Översvämningsutredning Barkarbystadaen II, DHI 2014-05-08)
fanns inga projekterade eller förprojekterade markhöjder framtagna, utan endast information om
att marken skulle höjas upp från nuvarande nivå. Vid denna tidigare utredning höjdes därför
marken i hela planområdet upp till +12 m (RH2000) för att säkerställa att ingen
marköversvämning skulle ske på grund av nivåerna i Bällstaån.

2.2

Beräkningsfall
De två regnsituationer beskrivna i avsnitt 2.1.1 har kombinerats med två olika
utbyggnadsscenarier för fördröjningsvolymer (100 % utbyggnad respektive 50 % utbyggnad) till
fyra separata scenarier. För varje scenario har beräkningsmodellen körts, och resultat
utvärderats med avseende på maximala vattendjup, maximala vattennivåer, maximal
översvämningsutbredning samt hydraulisk area för å-fåran genom Barkarbystaden II.
Beräkningsfallen har namngetts enligt följande:
•
•
•
•

10a
10b
BHFa
BHFb

Framtida 10-årsregn med fullt utbyggd fördröjningsvolym uppströms
Framtida 10-årsregn med 50 % utbyggd fördröjningsvolym uppströms
BHF-situation med fullt utbyggd fördröjningsvolym uppströms
BHF-situation med 50 % utbyggd fördröjningsvolym uppströms

Det bör noteras att scenario 10a beräknades i en tidigare etapp av utredningen, där en del av de
planerade åtgärder som listas i avsnitt 2.1.2 inte är inkluderade. Det gäller i huvudsak punkt 2-5
samt punkt 8 i listan i ovan nämnda avsnitt. Vilken betydelse detta kan tänkas få för resultaten
diskuteras i avsnitt 3.3.
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3

Resultat och kommentarer

3.1

Maximal dämningsnivå och hydraulisk area för Bällstaån genom
Barkarbystaden II
Tabell 1 visar maximala dämningsnivåer och -djup i ån samt beräknad maximal hydraulisk area
för ån för de fyra beräkningsfallen.
Tabell 1.

10a
10b
BHFa
BHFb

Beräknade maximala dämningsnivåer, maximala vattendjup samt maximal hydraulisk area i
Bällstaån genom Barkarbystaden II

Nvå (m, RH200)
9.1 – 9.2
9.3 – 9.4
10.4 – 10.5
10.5

Vattendjup (m)
1-4 – 2.4
1.6 – 2.6
2.6 – 3.6
2.7 – 3.7

2

Hydraulisk area (m )
7.5 - 17.5
9 – 20.5
20.5 – 38
22 – 39

Hydraulisk area motsvarar tvärsnittsarean för den vattenfyllda delen av å-fåran, och denna
varierar både över tid och beroende på vilken del av ån som studeras, då det maximala
vattendjupet inte är konstant överallt i å-fåran genom Barkarbystaden II. Vattendjup och
hydraulisk area är som störst längst nedströms i området, men vattennivå är högst längst
uppströms. Figur 5 visare en längdprofil för hela Bällstaån öster om E18 (infälld bild visar
sträckning).

Figur 5.

Längdprofil för Bällstaån genom Barkarbystaden II (sektionen mellan trummorna under E18)
med maximala dämningsnivåer för de fyra beräkningsfallen. Grön linje indikerar marknivå
och svart linje bottennivå samt i förekommande fall trummors övre kant.
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3.2

Maximala översvämningsdjup och –utbredning för Barkarbystaden II
Figur 6-9 visar maximala översvämningsdjup och –utbredning för Barkarbystaden II och
närliggande områden för de fyra scenarierna.
Resultaten visar att det vid ett framtida 10-årsregn blir översvämningar i området kring
Kyrkparksdammen, men i övrigt är det begränsat med ytöversvämningar. Vid ett beräknat
högsta flöde blir däremot stora ytor översvämmade, delvis även i Barkarbystaden II. Att
marköversvämningar sker vid en sådan situation, vilken beräknas inträffa ungefär en gång var
10 000:e år, är helt förväntat och mycket svårt eller omöjligt att undvika.

Figur 6.

12

Maximala ytöversvämningsdjup (m) vid ett framtida 10-årsregn samt fullt utbyggda
fördröjningsvolymer uppströms (scenario 10a).
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Figur 7.

Maximala ytöversvämningsdjup (m) vid ett framtida 10-årsregn samt 50 % utbyggda
fördröjningsvolymer uppströms (scenario 10b).
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Figur 8.

14

Maximala ytöversvämningsdjup (m) vid ett beräknat högsta flöde, samt fullt utbyggda
fördröjningsvolymer uppströms (scenario BHFa).
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Figur 9.

Maximala ytöversvämningsdjup (m) vid ett beräknat högsta flöde samt 50%
fördröjningsvolymer uppströms (scenario BHFb).
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3.3

Kommentarer till resultaten
En jämförelse med den tidigare översvämningsutredningen visar att beräknade dämningsnivåer
och vattendjup i Bällstaån genom Barkarbystaden II är lägre för det framtida 10-årsregnet, men
högre för BHF-situationen. Eftersom ett antal planerade åtgärder och förändringar införts i
modellen sedan förra utredningen är det svårt att peka ut enskilda orsaker till dessa skillnader,
men för 10-årsregnet är det sannolikt att de föreslagna fördröjningsmagasinen uppströms är en
huvudsaklig anledning. Dessa fördröjningsvolymer är dimensionerade för ett framtida 10årsregn och kan därmed antas ha som bäst effekt just för denna situation.
Vid ett framtida 10-årsregn och endast 50 % utbyggda fördröjningsmagasin syns en viss
marköversvämning vid norra gränsen mellan detaljplaneområdet och Kyrkparksdammen.
Marknivåerna i modellen för Barkarbystaden II är avsevärt lägre i denna utredning (runt cirka +
10 – 10.5 m) jämfört med förra utredningen (+ 12 m). I den tidigare utredningen noterades att
marknivåerna måste höjas till minst den maximala vattennivån i Bällstaån för att undgå
översvämningar. Detta gäller fortfarande, vilket innebär att marken behöver höjas till +10.5 m
eller högre för att undgå översvämningar. I översvämningskartorna kan ses att det är just de
delar av området som ligger lägre än ca +10.5 m som drabbas av översvämning. Det bör dock
noteras att marknivåerna har interpolerats fram baserat på projekterade gatuhöjder i
Barkarbystaden II, befintliga gatuhöjder i Barkarbystaden I samt befintliga markhöjder i
omkringliggande områden. Det innebär att enstaka mindre områden mellan gator kan hamna på
en nivå som inte nödvändigtvis är representativ för hur det kommer att byggas.
De nya marknivåerna är också det som sannolikt har störst betydelse för att dämningsnivåer vid
BHF-situationen har ökat något sedan förra utredningen. Jämfört med den tidigare modellen så
är marknivåerna nu lägre vid Barkarbystaden II, men högre vid Barkarbystaden I (uppströms
Barkarbystaden II). Fördröjningsvolymerna uppströms i ledningsnätet är av mindre betydelse vid
så pass extrema flöden som BHF, dessa är som tidigare nämnts dimensionerade för ett framtida
10-årsregn vars volym bara är en liten del av en BHF-situation.
Beräkningsresultaten visar även att biflödet för Bällstaån längs med E18 tar hand om en stor del
av flödet uppströms ifrån, vilket avlastar den övre delen av Bällstaåns huvudfåra. Biflödet
ansluter till Veddestabäcken som sedan går ihop med Bällstaån i den södra delen av
Barkarbystaden II, och därmed har den inte någon avsevärd avlastande effekt på området som
helhet, utan bidrar i första hand med extra utjämningsvolym samt att de övre delarna av
Bällstaån genom Barkarbystaden II får lägre flöden.
Slutsatsen är att Barkarbystaden II väl tycks klara av ett framtida 10-årsregn, men att det blir
översvämningar vid ett beräknat högsta flöde, med runt 0.5 m ytvattendjup som mest i området,
och de delar som översvämmas är de som ligger lägre än +10.5 m (den beräknade högsta
vattennivån i Bällstaån vid BHF). För att undvika marköversvämning i Barkarbystaden II med de
nu projekterade höjderna behöver ytterligare åtgärder genomföras för att öka utgående flöde
från området, då de åtgärder som redan föreslagits (och som redovisades i den tidigare
utredningen) inte är tillräckliga för att dessa extrema flöden ska kunna ta sig vidare i samma takt
som de kommer in. Ett exempel på en potentiell sådan lösning skulle kunna vara att låta det
planerade biflödet (och Veddestabäcken) ansluta längre nedströms, en bit nedströms
Barkarbystaden II. Att öka flödet ut från området kan å andra sidan ge negativa konsekvenser
nedströms, varför sådana åtgärder bör utredas noga innan de genomförs. Det är dessutom inte
säkert att det är tillräckligt, eftersom vattennivån i Bällstaån är högre än de nu projekterade
markhöjderna långt ner i systemet. Exempelvis är den beräknade maximala nivån i Bällstaån vid
kommungränsen +10.1 m (vid en BHF-situation) vilket är högre än delar av den höjdsättning av
Barkarbystaden II som denna utredning bygger på.
En alternativ lösning är att höja marknivåerna generellt i Barkarbystaden II så att de ligger på
minst +10.5 m. Därutöver kan även en genomtänkt höjdsättning inne i området, med gatorna
placerade lägre och byggnader högre, leda till att det endast är gatorna som översvämmas så
att skador på byggnader undviks.
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4

Slutsatser
Slutsatserna är att Barkarbystaden II, med den senast föreslagna utformningen, med god
marginal klarar av ett framtida 10-årsregn, under förutsättning att markhöjderna ligger på +10 –
10.5 m. Vid en BHF-situation översvämmas stora delar av området med runt 0.5 m vattendjup
som mest. För att undslippa översvämning vid en BHF-situation krävs höjning av marknivån till
minst +10.5 m, vilket motsvarar den maximala beräknade nivån i Bällstaån vid denna situation.
Åtgärden med markhöjning kan kombineras med ökad transportkapacitet genom och nedströms
området och/eller ytterligare magasinering uppströms för att sänka nivåerna i Bällstaån, det bör
dock noteras att flöden och volymer i samband med en BHF-situation är så extrema att det är
svårt att få någon större effekt på vattennivåerna med hjälp av fördröjningsmagasin.
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1 Orientering
1.1 Bakgrund
Järfälla kommun planerar att exploatera planområdet Barkabystaden II, beläget mellan
E18 och Enköpingsvägen i Järfälla kommun. Området är idag helt oexploaterat, med
undantag för ett mindre område där delar av en tillfällig parkering finns.
Området som planlagts för exploatering enligt Barkabystaden II är idag relativt frekvent
utsatt för översvämningar av Bällstaån, något som observerats från kommunens sida.
Veddestabäcken ansluter även till Bällstaån i detta område. I princip hela exploateringsområdet är betydligt mer låglänt än omkringliggande mark, och fungerar som ett naturligt fördröjningsmagasin vid höga flöden i Bällstaån.
Järfälla kommun vill undersöka konsekvenserna av översvämningar vid olika flödeshändelser, dels för dagens förhållanden och dels för olika scenarion där Barkabystaden
II är fullt utbyggt. DHI har anlitats av kommunen för att utföra en detaljerad översvämningskartering av planområdet med omnejd.

1.2 Förutsättningar
DHI har i tidigare uppdrag för Järfälla kommun byggt en beräkningsmodell över stora
delar av dagvattennätet inom Järfälla kommun i verktyget MIKE Urban CS. Denna modell är sedan tidigare kalibrerad för att på ett så korrekt sätt som möjligt påvisa ledningsnätets kapacitet och förmåga att avleda avrunnen nederbörd. Inom uppdragets ramar ska denna modell uppdateras med ny information som kommunen tillhandahåller,
rörande exempelvis nyexploateringar, dikesutgrävningar m.m. Modellen ska även uppdateras till koordinatsystemet SWEREF99_1800 samt höjdsystemet RH2000.
Till ledningsnätsmodellen kopplas en tvådimensionell hydraulisk markavrinningsmodell, skapad i programmet MIKE21. Denna modell möjliggör markvattentransport då
ledningsnätets kapacitet överskrids och dämningseffekter uppstår.
Tre olika scenarion, S1-S3, undersöks, enligt:
 S1; Nuläge
 S2; Exploatering 1. Barkabystaden II utbyggd
 S3; Exploatering 2. Barkabystaden II utbyggd, och ytterligare översvämningsmagasin utbyggda.
Mälarens nivå ansätts till +0,82 m för S1 och +1,22 m för S2 och S3.
För varje scenario utförs fyra olika belastningsfall/beräkningsfall:
 Q10; Dimensionerande 10-årsflöde
 Q50; Dimensionerande 50-årsflöde
 Q100; Dimensionerande 100-årsflöde
 BHF; Flöde beräknat enligt flödesdimensioneringsklass 1
DHI Sverige AB / JAL/
C:\Users\jal\Desktop\Rapport_140407_ver3.docx
Uppdragnsnr: 12802547
Utskriftdatum: 2014-05-08

1

Detaljerad översvämningskartering Barkabystaden II

BHF hänvisar till vad som ofta benämns Beräknat Högsta Flöde, eller mer officiellt
flöde beräknat enligt flödesdimensioneringsklass I vid dimensionering av klass Idammar.
Som mått på översvämningsrisken används ofta begreppet återkomsttid, vilket betecknar den genomsnittliga tiden mellan två översvämningar av samma omfattning. Med ett
10-årsflöde menar man t.ex. ett flöde med återkomsttid 10 år. Begreppet återkomsttid
ger dock en falsk känsla av säkerhet, eftersom det anger sannolikheten för ett enda år
och inte den sammanlagda sannolikheten för en period av flera år.
Tabell 1 visar den sammanlagda sannolikheten för att ett flöde med en viss återkomsttid
ska överskridas under en längre tidsperiod. Ett flöde med återkomsttiden 100 år har till
exempel 40 % sannolikhet att inträffa under en 50-årsperiod och ett flöde med återkomsttiden 10 000 år har 1 % sannolikhet att inträffa under en 100-årsperiod.
Tabell 1 - Sannolikhet för att ett visst flöde inträffar, uttryckt i % under
en period av år.
Flöde

Period av år
10 år

50 år

100 år

200 år

500 år

1 000 år

10-årsflöde

63

99

100

100

100

100

20-årsflöde

40

92

99

100

100

100

50-årsflöde

18

64

87

98

100

100

100-årsflöde

10

40

63

87

99

100

200-årsflöde

5

22

39

63

92

99

1 000-årsflöde

1

5

10

18

39

63

10 000-årsflöde

0,1

0,5

1

2

5

9,5

För S1 (Scenario 1, Nuläge) används flöden beräknade utifrån dagens rådande meteorologiska och hydrologiska förhållanden. För scenarierna S2 och S3 används däremot en
generaliserad klimatfaktor om 20 % för nederbörden, d.v.s. det antas att nederbördsintensiteten ökar med 20 % i framtiden. Denna faktor gäller för alla beräkningsfall utom de
för BHF.
Totalt ger detta 12 olika modellberäkningar, där ett randvillkor utifrån nuvarande förhållanden eller med en framtida klimatanpassad nederbörd utnyttjats enligt Tabell 2 nedan.
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Tabell 2 – Översikt över de scenarion och förhållanden som använts vid
respektive modelleringsfall.

Belastningsfall

Förhållande för scenario
(dagens nederbörd eller framtida klimatfaktor)
S1 Nuläge
S2 Exploatering 1
S3 Exploatering 2

Q10

Dagens förhållande

Klimatfaktor 1,2

Klimatfaktor 1,2

Q50

Dagens förhållande

Klimatfaktor 1,2

Klimatfaktor 1,2

Q100

Dagens förhållande

Klimatfaktor 1,2

Klimatfaktor 1,2

BHF

Dagens förhållande

Dagens förhållande

Dagens förhållande

Projektet innefattar att dels undersöka hur dagens förhållanden ser ut vid de olika belastningsfallen, samt att föreslå åtgärder för att minska risken för översvämningar i exploateringsområdet med omnejd. Dessa föreslagna åtgärder inkluderas i de båda exploateringsscenariona (S2 och S3), för att säkerställa att en erforderlig effekt uppnås av de
samma.
P.g.a. det stora antalet modellfall föreslås övergripande åtgärder med uppenbar effekt på
flödeskapaciteten inom området. En närmare undersökning av respektive föreslagna
åtgärder bör genomföras separat, fördelaktigen ur ett kostnads-nyttoperspektiv, för att
säkerställa att åtgärder fokuseras där störst nytta fås per spenderad krona.
Samtliga filer, modeller och resultat som skapas i projektet, och som omnämns i denna
rapport, är i koordinatsystemet SWEREF99_1800 samt höjdsystemet RH2000.
Det är idag inte helt klart hur alla delar av planområdet ska exploateras. Därför görs i
modellberäkningarna endast justeringar där det är klarlagt hur respektive delområde
kommer utnyttjas i framtiden, samt där det är definierat vilka åtgärder som får användas
för att eventuellt minska risk för översvämning. De områden som justeras i modellen
kommer hädanefter för enkelhetens skull att refereras till som ”planområdet”, även om
detta tekniskt sett endast är majoriteten av Barkabystaden II.

1.3 Metod
Beräkningsmodellen konverteras till förvalda koordinat- och höjdsystem. Markavrinningsmodellen (i MIKE21) skapas med hjälp av en digital höjdmodell av data från den
nationella höjdmodellen.
De hydrologiska förutsättningarna för flöde beräknat enligt flödesdimensioneringsklass
I, hädanefter hänvisat till som BHF (Beräknat Högsta Flöde), är för uppdraget beräknade i en fristående hydrologisk modell i modellverktyget MIKE11 NAM.
Markavrinningsmodellen och ledningsnätmodellen kopplas ihop i modellverktyget
MIKE Urban FLOOD, för att ge en detaljerad och väl beskrivande bild av händelseförDHI Sverige AB / JAL/
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loppet vid höga flöden i dagvattennätet och vattendragen, samt påvisa konsekvenserna
av de händelser som undersöks.
Alla resultat från beräkningsmodellerna bearbetas i ArcGIS och konverteras till rasterformat. Bearbetningen utförs i verktyget MIKE Flood Toolbox, som är en insticksmodul
till ArcGIS, speciellt framtagen för att bearbeta och redovisa utbredning av olika vattenmiljöer.
Vid beräkning av avrunna flöden används ett s.k. TYP1-regn. Detta är en nederbördsserie som är konstruerad på ett sådant vis att man får ut det värsta tänkbara flödet från den
händelse man tittar på, det dimensionerande flödet.
Beräkningsmodellen täcker hela Bällstaåns avrinningsområde ned till strax nedströms
det planlagda exploateringsområdet, efter det att Bällstaån korsar E18 och rinner över
på södra sidan motorvägen. Som randvillkor till beräkningsmodellen används ett dynamiskt vattenstånd, som framräknats med hjälp av en betydligt större beräkningsmodell,
som täcker in både Järfälla kommun och delar av Stockholm, Sundbyberg och Solna
kommun. Denna beräkningsmodell har lägre detaljeringsgrad än den som används i projektet för att beräkna utbredning av översvämning, men kan användas för att ta fram
ovan nämnda randvillkor.

1.4 Definition och beräkning av BHF
Det som vardagligt inom branschen kallas BHF (beräknat högsta flöde), benämns närmare officiellt flöde beräknat enligt flödesdimensioneringsklass I. För att beräkna ett
BHF-flöde måste vedertagna beräkningsgångar och antaganden följas, i enlighet med
publikationen Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar – Nyutgåva 2007 (Svensk Energi m.fl, 2007). Denna publikation ersatte år 2007
den tidigare samlingen av riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för
dammanläggningar, från Flödeskommittén, som utgavs 1990, samt de därefter gjorda
tilläggen 1-3.
Beräkningsgången inkluderar bl.a. beräkning och ansättning av ett stort snödjup, vattenmättad mark och användningen av en längre nederbördsperiod, i kombination med
verklig uppmätt meteorologisk data.
Då extrema ansättningar görs för ett flertal olika meteorologiska och hydrologiska faktorer som samverkar tillsammans för att bilda en extremt ogynnsam situation, är det
svårt att definiera precis vilken återkomstperiod som ett BHF motsvarar. Mest vedertaget är att beskriva BHF som ett flöde som har en återkomsttid i häraden 10 000 år. Detta
betyder att flödet är så stort att det statistiskt sett inte återkommer mer frekvent än en
gång på 10 000 år. Den samanlagda sannolikheten för att BHF ska inträffa under en
serie av år kan ses i Tabell 1, som då uppskattningsvis motsvaras av flödet ”10 000årsflöde” i denna tabell.
Inom projektet har det konstaterats att det dimensionerande fallet för beräkning av BHF,
alltså då flödet under varierande förutsättningar blir som störst, sker vid ett mycket kraftigt sommarregn. Då det aktuella avrinningsområdet har en stor exploateringsgrad, med
mycket hårdgjorda ytor och ett dagvattennät, utförs avrinningsberäkningen inte bara i
det hydrologiska modellverktyget MIKE11 NAM, utan även i MIKE Urban FLOOD.
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Detta för att ta hänsyn till framförallt ledningsnätets förmåga att transportera nederbördsvolymer, och markavrinningsmodellens möjlighet att detaljerat beskriva yttransport.
Som en tumregel används ofta relationen mellan ett 100-årsflöde och ett BHF, där det
sägs att BHF är ca dubbelt så stort som 100-årsflödet. I de hydrologiska beräkningar
som utförts erhålls kvoten 2,04 i relationen mellan BHF och 100-årsflödet. Detta ger en
fingervisning om att de hydrologiska beräkningarna för BHF är väl utförda och applicerbara i projektet.
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2 Resultat
Som tidigare nämnts ligger planområdet låglänt i terrängen, inom ett område som geografiskt och höjdmässigt är särskilt utsatt för påverkan från höga flöden i Bällstaån.
Området inom Barkabystaden II som inkluderas i modellen, där det finns tydliga direktiv för hur området planeras att exploateras, kan ses i Figur 1 nedan. Detta område
kommer hädanefter enkelt att refereras till som ”planområdet” eller ”Barkabystaden II”.

Figur 1 – Översikt av planområdet (innanför röd linje) samt den digitala
höjdmodellen som använts. Som kan ses ligger planområdet
distinkt lägre än omkringliggande byggnader. Svarta linjer visar
vägar.
För att ge en så komplett bild av möjliga konsekvenser som möjligt utförs en bearbetning av de beräkningsresultat som erhålls. Skulle man använda sig endast av en ”ögonblicksbild”, d.v.s. att man visar resultat från endast ett tillfälle, riskerar man att inte redovisa hur stor utbredning av översvämning som sker under hela händelseförloppet som
modelleras.
T.ex. så är det inte alls säkert att den största översvämningsutbredningen inträffar vid
samma tidpunkt inom hela området. Tvärtom är det sannolikt att maximal utbredning
inom olika områden inträffar vid skilda tidpunkter, då dämningseffekter, vattnets transportsträcka och andra faktorer fördröjer kulmen av utbredningen inom olika delar av
modellens beräkningsområde.
Därför har det valts att redovisa den sammanlagda maximala utbredningen som inträffar
någon gång under händelseförloppet. På detta vis kan man se exakt hur stora konsekvenserna blir vid respektive scenario och beräkningsfall. Detta betyder som sagt dock
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att den situation som redovisas inte är en representativ bild av en viss tidpunkt, utan för
det för samtliga områden värsta fallet som inträffar under respektive modellering.

2.1 Scenario 1, Nuläge
För dagens förhållanden erhålls mycket stor utbredning för de områden som översvämmas, även vid det lägre 10-årsflödet.
Begränsande sektioner återfinns vid korsningen med E18 nedströms om exploateringsområdet, vid de trummor som löper under parkeringen till sydöst, den kulvertering som
sker av Bällstaån strax uppströms om Veddestabäckens sammanflöde. Även Bällstaåns
och Veddestabäckens tvärsektioner är begränsande sektioner vid avledning av så pass
höga flöden som ingår i detta projekt, och skapar således bakdämningseffekter.
Konsekvenserna av samtliga belastningsfall blir att i princip hela det planerade Barkabystaden II ställs under vatten. P.g.a. den stora utbredningen av översvämningen uppstår
en sjöeffekt i området, d.v.s. vattnet blir i princip stillastående.

Figur 2 – Översiktsbild som visar den beräknade
översvämningsutbredningen för nulägesscenariots fyra
beräkningsfall. Planområdet är utritat enligt den röda linjen.
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P.g.a. den sjöeffekt som uppstår blir den maximala vattenståndsnivån i princip den
samma inom hela exploateringsområdet. En sammanställning över vattenstånd och ungefärliga djupförhållanden inom planområdet (djupet varierar över området p.g.a. olika
marknivåer) för nulägesscenariot (S1) kan ses i Tabell 3.
Tabell 3 – Sammanfattning över vattenståndsnivå (RH2000) och
djupförhållanden inom planområdet enligt beräkningsresultatet.
Maxdjup, ca
Medeldjup, ca

S1-Q10
1,2 m
0,5 m

Vattenståndsnivå + 9,56 m

S1-Q50
1,6 m
0,8 m

S1-Q100
1,7 m
0,9 m

S1-BHF
2,3 m
1,6 m

+ 9,89 m

+ 10,03 m

+ 10,64 m

En översiktsbild som ger en uppfattning om hur djupkartan ser ut inom området, d.v.s.
vart de lägsta lågpunkterna finns etc., kan ses i Figur 3. Observera att i denna figur ser
det ut som att det går ett vattendrag under E18 till sydöst. Detta är en gång- och cykelväg som löper under motorvägen, som översvämmas.

Figur 3 – Djupkarta som visar djupförhållandena vid översvämning från
ett 10-årsflöde.
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2.2 Föreslagna åtgärder för att minska risk och konsekvens för
översvämning
Hela planområdet ska höjdsättas med utgångspunkt från bl.a. de översvämningsytor och
vattenståndsnivåer som skapas i beräkningsmodellen. För att kunna utreda vilken nivå
som kan anses fullgod för planläggning skapas en ny åsektion med stor höjd i beräkningsmodellen, och används genom hela planområdet, där den ersätter Bällstaåns befintliga utseende.
Denna åsektion ges så pass god tvärsektion att den kan avleda allt flöde i Bällstaån utan
att få övre släntkrön översvämmade. Sektionen blir då inte dimensionerande för hur
stort flöde som kan avledas, och sektionen är så pass väl tilltagen att mycket små fallförluster uppstår om vattenståndet stiger högt. I och med detta erhålls ett beräkningsresultat där man direkt kan se vilken nivå som området bör planläggas efter om man vill
undvika olika konsekvenser, sett utifrån de fall som utretts, då man kan se nivån i Bällstaåns föreslagna sektion. Den använda åsektionen kan ses Figur 4.

Figur 4 – Förslag på ny åsektion för Bällstaån längs sträckan igenom och
strax nedströms planområdet, för användning i
beräkningsmodellen.
Observera att sektionen i figuren ovan endast visar schematiskt hur stor sektion som
behövs vid ett visst vattendjup. För att se hur högt vatten står i sektionen för de olika
beräkningsfallen, se sektionen Scenario 3, exploatering av Barkabystaden II samt utbyggnad av extra fördröjningsmagasin.
Sektionen är anlagd med linjär lutning, där botten av Bällstaån antas ungefärligt tangera
bottennivå på de kulvertar och trummor som finns under motorvägen och parkeringen.
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Nivån på sektionen vid olika ändpunkter har antagits till:
1. Nedströmsdelen av trumman under E18 som ligger uppströms planområdet
+7,81 m
2. Uppströmsdelen av kulvertar vid parkeringen +7,01 m
3. Nedströmsdelen av kulvertar vid parkeringen +7,17 m
4. Uppströmsdelen kulvert under E18 +7,31 m
Bällstaån grävs även om, och får en rakare rinnväg än tidigare. Detta är för att estetiska
skäl och är föreslaget i planprocessen.
Det går att använda ett annat utseende på den nya åsektionen, om så önskas, t.ex. av
estetiska eller landskapsarkitektoniska skäl. Dock är beräkningsresultaten gällande för
den föreslagna sektionen, och om man vill använda en annan design måste man försäkra
sig om att den hydrauliska kapaciteten minst motsvarar den hos den föreslagna sektionen. För ytterligare diskussion om hur man kan ändra åsektionen, vänligen se avsnittet
Diskussion. I detta avsnitt behandlas även möjligheten att använda exempelvis skibord
inom Barkabystaden II, för att skapa en kontinuerlig vattenspegel även vid tillfällen då
flödet är mycket lågt.
I och med att vattendraget ska klara att avleda ett visst flöde, måste exploateringsområdets mark höjas till minst motsvarande nivå. Säg t.ex. att vattennivån i vattendraget är
+9,5 m, då måste marken höjas till minst denna nivå för att undgå översvämning.
Alla åtgärder visas schematiskt i Figur 5 nedan, och är:
 Avsänkning av sydöstra delen av parkeringsplatsen vid Notarievägen
till nivå +9,5 m för att tillåta större marktransport av vatten
 Avsänkning av krönnivå för gång- och cykeltunnel på nedströmssidan
om E18 till nivån +8,9 m (vilket motsvarar krönnivå på uppströmssidan E18) för att tillåta större marktransport av vatten
 Dubblering av antal trummor under parkeringen vid Notarievägen
 Kulvertering av Veddestabäcken för att möjliggöra exploatering via
övertäckning av vattendraget (D2000 mm). Detta är en funktionell förändring för att tillåta exploatering, inte för att avhjälpa översvämning.
 Markhöjning inom Barkabystaden II
 Ny åsektion och sträckning
Ingen åtgärd för eventuella trummor som ägs av Trafikverket har undersökts, utan endast åtgärder som Järfälla kommun har rätt att utföra har inkluderats.
För ytterligare information om bakomliggande orsak till de föreslagna ändringarna, vänligen se avsnittet Diskussion.
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Figur 5 – Översikt över de åtgärder (exklusive landhöjningen inom
planområdet) som föreslagits och inkluderats i de hydrauliska
modellberäkningarna. (© www.OpenStreetMap.org)

2.3 Scenarion 2, exploatering av Barkabystaden II
I scenario S2 har de åtgärder som redovisades i avsnitt 2.2 införts i beräkningsmodellen.
Även resultaten av detta scenario påvisar kraftigt utbredda översvämningar i området.
Dock medför de utförda förändringarna att planområdet Barkabystaden II helt undgår
marköversvämning till följd av att Bällstaån går överfull. Detta beror på att marknivån
höjts till en nivå som överskrider det högsta vattenstånd som uppstår, vilket kan ses i
Figur 6.
Observera, att även om det i bilden ser ut som att vissa byggnader påverkas av översvämning är detta endast en grafisk tillfällighet. Beräkningsmodellen visar tydligt att
byggnader är opåverkade av marköversvämning.
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Figur 6 – Översiktsbild av beräkningsresultat för scenario 2, där
Barkabystaden II är utbyggt. Observera att beräkningsmodellen
visar att inga byggnader inom Barkabystaden II påverkas av
översvämning.
Då landhöjning sker av planområdet Barkabystaden II, så försvinner delar av det fördröjnings-/översvämningsmagasin som idag finns på platsen (se resultat från Scenario 1).
Detta kan medföra förhöjda flöden nedströms, då en mindre volym vatten kan fördröjas
från att nå nedströms till belägna områden.
För de fyra olika belastningsfallen inom Scenario 2 beräknas vattenståndet inom de
olika områdena till nivåer enligt Tabell 4. Det framgår också av tabellen att det återigen
skapas en lugn strömmiljö, p.g.a. den väl tilltagna åsektionen, som medför att i princip
inga strömförluster uppstår längs sträckan som går genom Barkabystaden II.
Översvämningen breder ut sig över det område som redan är planlagt som Barkabystaden I, norr om det aktuella planområdet. Här kommer i framtiden inte översvämningar
tillåtas. Effekten på beräkningsresultatet av detta förutspås dock bli mycket liten, p.g.a.
den relativt lilla andelen som detta område representerar i förhållande till hela den yta
som översvämmas. Ytan där Barkabystaden I är planlagd ”aktiveras” även först i slutet
på flödeskulmen, och hinner inte svämmas över till fullo. Undantaget är BHF-fallet, där
något större utbredning sker.
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Figur 7 – Överblick var punktredovisning av resultat sker.

Tabell 4 – Beräknat maximalt vattenstånd för Scenario 2. Observera att
de tre lägre flödesscenariorna är klimatjusterade med en faktor
1,2 jämfört med Scenario 1. BHF är dock beräknat på samma
sätt för Scenario 1 och Scenario 2.
Vattenståndsnivå
P1
P2
P3
Differens
P1-P2

S2-Q10
+ 9.96 m
+ 9,86 m
+ 9,86 m

S2-Q50
+ 10,16 m
+ 10.02 m
+ 10.02 m

S2-Q100
+ 10,24 m
+ 10.07 m
+ 10.07 m

S2-BHF
+ 10,60 m
+ 10,43 m
+ 10,43 m

0,1 m

0,14 m

0,17 m

0,17 m
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2.4 Scenario 3, exploatering av Barkabystaden II samt utbyggnad
av extra fördröjningsmagasin
Mellan Scenario 2 och Scenario 3 är den enda skillnaden att ett större fördröjningsmagasin byggts ut uppströms om Barkabystaden II, innan Bällstaån korsar under E18 och
in i planområdet, se Figur 8. Magasinet är i modellen infört enligt det designförslag som
idag är under revidering, daterat 2013-06-20.

Figur 8 – Bild över skissat översvämningsmagasin som inkluderats i
Scenario 3.
Detta magasin ger förutsättningar för ytterligare fördröjning av toppflöden, och även för
minskade maxflöden.
Då magasinet byggs som en kraftig meandring, där Bällstaån tillåts rinna i en S-form,
betyder detta att vattenståndet uppströms om detta magasin generellt höjs, jämfört med
då magasinet ej byggs ut. Detta beror på att det för varje längdenhet av åsträcka skapas
friktions- och andra strömningsförluster, vilket medför att vattenståndet ges en
dämningseffekt uppströms. I detta fall blir dock dämningseffekten relativt liten, då det
är en kortare sträcka som byggs om. Vid mycket höga flöden, då magasinet fylls upp,
blir även fallförlusterna som skapas på den extra sträckan mycket små, eller försumbara.
Beräkningsresultatet visar att utbyggnaden av det extra översvämningsmagasinet ger en
relativt god påverkan på vattenståndet inom Barkabystaden II. Det maximala vattenståndet för varje beräkningsfall sjunker, jämfört med om magasinet ej byggs ut, se Tabell 5. Störst differens mellan Scenario2 och Scenario 3 fås vid de lägre flödena, vilket
är rimligt, då fördröjningsmagasinet får störst effekt vid lägre flöden (eftersom det endast kan fördröja en viss volym vatten). Vid BHF blir effekten av magasinet liten, då det
redan är i princip uppfyllt när toppflödet inträffar, och dess kapacitet då i stort redan är
uttjänt.
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Tabell 5 – Beräknat maximalt vattenstån för punkterna P1-P3 inom
Scenario3. P1-P3 tagna ur samma punkt som för Scenario2.
Vattenståndsnivå
P1
P2
P3
Differens
P1-P2

S3-Q10
+ 9.93 m
+ 9.71 m
+ 9.71 m

S3-Q50
+ 10.12 m
+ 9.91 m
+ 9.91 m

S3-Q100
+ 10.22 m
+ 10.01 m
+ 10.01 m

S3-BHF
+ 10.58 m
+ 10.41 m
+ 10.41 m

0,21 m

0,21 m

0,21 m

0,17 m

Men situationen blir vid de lägre beräkningsfallen betydligt bättre om magasinet byggs.
Utbredningsmässigt blir dock skillnaden liten, vilket kan ses vid jämförelse mellan Figur 6 och Figur 9, som visar utbredningen för Scenario2 respektive Scenario3.

Figur 9 – Översiktsbild av beräkningsresultat för scenario 3, där
Barkabystaden II är utbyggt. Observera att beräkningsmodellen
visar att inga byggnader inom Barkabystaden II påverkas av
översvämning.
DHI Sverige AB / JAL/
C:\Users\jal\Desktop\Rapport_140407_ver3.docx
Uppdragnsnr: 12802547
Utskriftdatum: 2014-05-08

15

Detaljerad översvämningskartering Barkabystaden II

Översvämningen breder ut sig över det område som redan är planlagt som Barkabystaden I, norr om det aktuella planområdet. Här kommer i framtiden inte översvämningar
tillåtas. Effekten på beräkningsresultatet av detta förutspås dock bli mycket liten, p.g.a.
den relativt lilla andelen som detta område representerar i förhållande till hela den yta
som översvämmas. Ytan där Barkabystaden I är planlagd ”aktiveras” även först i slutet
på flödeskulmen, och hinner inte svämmas över till fullo. Undantaget är BHF-fallet, där
något större utbredning sker.

2.5 Jämförelse mellan de olika scenariona och belastningsfallen
Eftersom endast belastningsfallet BHF är räknat på samma vis sett till de hydrologiska
förutsättningarna för samtliga tre Scenarion, är detta det enda belastningsfall som kan
jämföras för att se vilka konsekvenser utbyggnaden av Barkabystaden II får. Detta är
även det enda beräkningsfall där man ser vilka effekter de föreslagna åtgärderna får.
Det är dock viktigt att poängtera att trots att de hydrologiska förutsättningarna är de
samma, d.v.s. att t.ex. samma nederbördsserie används, så finns det andra saker som
skiljer sig. Detta beror på att den modell som används för att ta fram randvillkor för
nedströmsranden i beräkningsmodellen i Scenario2-3 tar hänsyn till exploateringar som
sker inom Stockholms län, och inte bara inom Järfälla kommun. Nivån i Mälaren skiljer
sig även mellan scenariorna, se avsnittet Förutsättningar.
Beräkningarna för att ta fram randvillkor visar att det för Scenario2-3, d.v.s. de båda
framtidsscenariona då Barkabystaden II är utbyggt, uppstår en mer ogynnsam situation
till följd av att exploateringar inom Stockholms län bidrar till en ökad markavrinning till
Bällstaån, se Figur 10. Denna ökade tillrinning skapar nya dämningseffekter uppströms
i systemet som sträcker sig ända till Barkabystaden II. Detta i sin tur medför att en mer
ogynnsam situation uppstår, där förutsättningarna för att undvika översvämning i planområdet försämras. I figur 10 visas resultat från den tidsperiod som beräkning av BHF
modellerats för. I de hydrologiska beräkningarna infinner sig BHF enligt beräkningsprocessen under år 1991 (det är då antaganden och uppmätt data samverkar för att skapa
den värsta händelsen).
Som mest stiger vattenståndet vid modellranden med 0,6 m, jämfört med fallet då inga
exploateringar sker inom Stockholms län nedströms om Järfälla kommun. Detta medför
t.ex. att översvämnings/fördröjningsmagasin fylls upp snabbare p.g.a. att vattenståndet
ökar, än vad de annars skulle gjort.
Detta visar ett bra exempel på att exploateringar som medför ökad markavrinning, och
åtgärder i vattendrag, inte bara påverkar situationen nedströms i systemet, utan även kan
ha effekter uppströms.
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Nedströms randvillkor för beräkningsmodellen
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Figur 10 – Beräkningsresultat från framtagande av nedströms randvillkor
till beräkningsmodellen. P.g.a. exploateringar nedströms
området uppstår en ökad tillrinning till Bällstaån, vilket skapar
dämningseffekter uppåt i vattendraget. Till följd av detta uppstår
generellt en mer ogynnsam situation inom exploateringsområdet
för de framtida scenarierna 2-3, vid jämförelse med
nulägesscenariet (Scenarie1).
Randvillkoret för exploateringsscenariorna är alltså högre än vad det är för nulägesscenariot, men detta till trots blir det maximala vattenståndet vid BHF-beräkningarna lägre
för de båda exploateringsscenariorna. Längs hela Bällstaåns sträckning samt nedströms
om planområdet blir vattenståndet efter exploatering (och implementering av de åtgärder som föreslagits) ca 0,2 m lägre än nulägesscenario, vilket kan ses i Figur 11.
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Figur 11 – Jämförelse mellan utbredning och vattenståndsnivå för
beräkningsfallet BHF för alla tre scenarion.
För samtliga beräkningsfall och scenarion blir vattenståndet vid punkterna P1-P3 enligt
Tabell 6. Från tabellen kan ses att vattenståndet vid BHF blir lägre i Scenario 2 och 3
jämfört med Scenario 1 i samtliga punkter P1-P3.
Vid 100-årsflödet ger Scenario 3 lägre vattenstånd i punkterna P2 och P3, jämfört med
Scenario 1. Och redan vid 50-årsflödet ger Scenario 3 i princip samma vattenstånd som
Scenario 1 i punkterna P2 och P3, se Tabell 6. Detta till trots att randvillkoret för modellen är ”värre” för exploateringsscenariorna, samt att exploateringsscenariorna belastas med 20 % större nederbördsvolym för detta fall.
Detta visar tydligt att de åtgärder som föreslagits har positiva effekter på översvämningsrisken och konsekvenserna inom området, i alla fall vid höga flöden. Man kan
även se att det fördröjningsmagasin som inkluderats i Scenario 3 har relativt god effekt
för att minska översvämningsutbredning, speciellt vid de lägre flödena som modellerats.
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Tabell 6 – Sammanställning av resultat från samtliga scenarion och
beräkningsfall, där vattenstånd i punkterna P1-P3 redovisas.
Nivåer i grön och orange text visar fall där exploatering av
Barkabystaden II med föreslagna åtgärder ger lägre respektive
något högre vattenstånd som nulägesscenariot.
Punkt

P1

P2

P3

Scenario

Vattenståndsnivå (RH2000) vid beräkningsfall
Q10

Q50

Q100

BHF

S1

+9.56 m

+9.89 m

+10.03 m

+10.64 m

S2

+9.97 m

+10.16 m

+10.25 m

+10.60 m

S3

+9.92 m

+10.12 m

+10.22 m

+10.58 m

S1

+9.56 m

+9.89 m

+10.03 m

+10.64 m

S2

+9.86 m

+10.02 m

+10.07 m

+10.43 m

S3

+9.71 m

+9.91 m

+10.01 m

+10.41 m

S1

+9.56 m

+9.89 m

+10.03 m

+10.64 m

S2

+9.86 m

+10.02 m

+10.07 m

+10.43 m

S3

+9.71 m

+9.91 m

+10.01 m

+10.41 m

Det är dock inte endast vattenståndsnivån som är intressant att undersöka skillnaderna
för mellan de olika scenariorna. Det är även av intresse att se hur stora flöden som skapas i Bällstaån för respektive scenario. Detta har undersökts för de tre olika scenariorna
och för beräkningsfallet BHF. Återigen är det endast vid BHF-fallet som en jämförelse
kan vara rättvisande, då flödet beräknats enligt samma hydrologiska och meteorologiska
förutsättningar.
Då den beräkningsmodell som använts är en kombinerad lednings- och markavrinningsmodell måste man slå samman flödet från de två olika modellerna, för att kunna se
det totala flödet. Sektionen där maxflödet extraheras har valts till området där Bällstaån
korsar under E18, strax nedströms om Barkabystaden II. Nedströms om denna sektion
tillkommer inget betydande flöde, och förutsättningarna mellan de olika scenariorna är
de samma. Som kan ses av Tabell 7 blir differensen mellan de olika scenariorna relativt
liten, och för Scenario 3 blir faktiskt maxflödet lägre än för nulägesscenariot.
Tabell 7 – Maximalt flöde vid beräkningsfall BHF för de olika
scenariorna. Flödet är extraherat där Bällstaån korsar E18
nedströms Barkabystaden II och är avrundat till heltal.
Scenario
Maxflöde BHF (m3/s)

S1
27

S2
28
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Åsektionen som krävs för att avleda ett visst flöde visas illustrativt i figuren nedan. Figuren visar hur stor sektion som behövs för att avleda allt flöde genom planeringsområdet, utan att översvämning sker.

Figur 12 – Figur som visar hur högt vattenståndet (blå linje) stiger i den
föreslagna åsektionen vid olika flöden för Scenario 3.
Bilden visar djup i den föreslagna sektionen dit vattnet stiger i Scenario 3. Alltså om
sektionen byggs med djupet 3,4 m så klarar Bällstaån enligt beräkningarna precis att
avleda allt flöde utan att översvämmas. Sammantaget för alla beräkningsfall blir djupet
enligt Tabell 8.
Tabell 8 – Sammanfattning över hur stort vattendjup som behövs i den
föreslagna åsektionen för Bällstaån för att kunna avleda ett visst
flöde.
Scenario

Vattendjup (m) i föreslagen sektion vid beräkningsfall
Q10

Q50

Q100

BHF

S1

2,55

2,88

3,02

3,63

S2

2,85

3,01

3,06

3,42

S3

2,7

2,9

3,0

3,4

Observera att nivåerna i figuren och tabellen ovan är EXKLUSIVE säkerhetsmarginal,
se avsnittet Osäkerheter och validitet för beräkningsresultatet. Använder man en säkerhetsmarginal, vilket är starkt rekommenderat, måste alltså djupet ökas.
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3 Diskussion
3.1 Möjlighet till annan design för Bällstaån genom Barkabystaden
II än den i projektet föreslagna tvärsektionen
Som tidigare nämnts kan den åsektion som föreslagits för Bällstaån genom Barkabystaden II ändras, om den hydrauliska kapaciteten att avleda vatten inte sänks. Dock så behöver inte den hydrauliska kapaciteten vara lika hög vid alla nivåer. Det som är viktigt
är att kapaciteten är den samma vid en viss nivå som man beslutar om.
Vill man t.ex. inte att högsta släntkrön ska översvämmas vid ett 100-årsflöde, och ansätter detta som krav, går det bra om en ny åsektion har sämre kapacitet än den i denna
rapport föreslagna sektionen vid lägre flöden, vilket ger ett högre vattenstånd i Bällstaån
generellt. Men vid ett 100-årsflöde ska minst samma kapacitet finnas i den eventuellt
nya åsektionen som man föreslår. Detta resonemang visas schematiskt i Figur 13.

Figur 13 – Schematiska designexempel på åsektion genom
Barkabystaden II som klarar att avleda olika stora flöden vid
lägre vattenstånd (nivå 1 och 2) men samma flöde vid den
vattenståndsnivå som sätts som dimensionerande (nivå 3).
Man bör även försäkra sig om att man inte skapar ogynnsamma bakdämningseffekter
längre uppströms i Bällstaån och kommunens dagvattennät, om man väljer en annan
åsektion.
Bottennivån bör även den vara den samma som använts i beräkningsmodellen, då denna
är anpassad till bl.a. vattengångsnivåer på vägtrummor.

3.2 Användning av mindre dämmande strukturer för att skapa vattenspegel vid lågflöde
Av estetiska och landskapsarkitektoniska skäl vill man ofta ha en stående vattenspegel
vid alla tider om året i ett vattendrag som rinner genom nya exploateringsområden.
Detta kan vid lågflöden vara svårt att uppnå i en uniform åsektion.
Ett sätt att skapa vattenspegel är att använda sig av en serie skibord (t.ex. en sorts
skärm) eller liknande, som skapar ett porlande vattenflöde där vattenytan vid lågflöde
blir som en serie trappsteg. Användandet av sådana skibord tar dock en andel av den
hydrauliska kapaciteten från åsektionen i anspråk. Ska man använda sådana strukturer
bör man därför kompensera för detta bortfall genom att t.ex. bredda åsektionen lokalt
där dessa strukturer används. Återigen bör man utgå från en dimensionerande nivå där
den hydrauliska kapaciteten är återvunnen.
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Sådana strukturer behöver inte nödvändigtvis bestå av skärmar, utan man kan använda
naturmaterial såsom stenkross över en tätkärna m.m. Ett exempel på skibord visas Figur
14.

Figur 14 – Exempel på skibord som skapar vattenspegel uppströms vid
lågflöden i vattendrag. Flera skibord kan användas för att få en
trappliknande effekt.

3.3 Påverkan från övriga åtgärdsförslag
Utöver förslaget om ny åsektion har det även föreslagits att en avsänkning av markkrön
sker vid parkeringsplatsen och nedströmssidan av gång- och cykelvägen. Detta föreslås
för att tidigare tillåta marktransport av vatten, som ska minska konsekvenserna av höga
flöden i Barkabystaden II och uppströms i systemet.
Avsänkningen av släntkrön vid gång- och cykelvägen kommer dock aldrig att leda till
att denna passage översvämmas oftare än vad som skulle skett enligt dagens förhållanden. Detta beror på att krönnivån endast avsänks till samma nivå som råder på uppströmssidan. Då ingen större tillrinning sker nära nedströms om denna passage, betyder
detta att vattenståndet alltid kommer vara högre på uppströmssidan om passagen. Alltså
kommer uppströmssidan passagen vara den del som översvämmas först, och inte nedströmssidan.
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3.4 Osäkerheter och validitet för beräkningsresultatet
I alla beräkningsmodeller finns osäkerheter och fel av varierande omfattning. Sådana
osäkerheter och fel kan bero på underlagets kvalitet, t.ex. vilken felmarginal den höjdmodell som använts har, hur väl dokumenterade inmätningar som använts är, hur väl
råheten i ledningar och vattendrag uppskattats, etc.
Ofta sägs för att osäkerheterna blir större ju längre återkomsttid man tittar på för sina
händelser. Vid användning av beräkningsresultat för t.ex. höjdsättning inom exploateringsområden, som i detta fall, rekommenderas att en säkerhetsmarginal används, för att
ta höjd för möjliga felaktigheter i underlag eller beräkningsutfall. En sådan säkerhetsmarginal sätts i detta fall lämpligen till ca 0,1-0,2 m.
Beräkningsresultatet förutsätter även att kontinuerligt underhåll av framförallt trummor,
kulvertar och Bällstaån utförs, där vegetation rensas och klipps ned, skräp tas bort etc.
Om inte sådant underhållsarbete utförs regelbundet försämras vattendragets kapacitet att
avleda vatten, och kan påverka risken för översvämningar negativt.

3.5 Höjdsättning Barkabystaden II
Vid analys av detta beräkningsresultat som underlag till höjdsättning inom Barkabystaden II bör det säkerställas att området exploateras enligt samma antaganden som gjorts
inom detta projekt. Om betydande frånsteg görs från dessa antaganden kan beräkningsresultatens kvalitet sänkas i varierande grad.
Det är även viktigt att poängtera att höjdsättningen dels bör ta hänsyn till nivån för Bällstaån där denna står i kontakt med exploateringsområdet, samt den vattenståndsnivå
som uppstår norr om exploateringsområdet, där det nya ”fördröjningsmagasinet” uppstår enligt beräkningarna.
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4 Sammanfattning
I nuläget skapas mycket stora översvämningar för samtliga undersökta beräkningsfall,
där flöden med återkomsttid 10, 50, och 100 år undersökts, liksom det som benämns
Beräknat Högsta Flöde (BHF). I princip hela exploateringsområdet Barkabystaden II
ställs under vatten, där djupet redan för 10-årsflödet kan vara så mäktigt som upp emot
1,2 m eller mer.
Genom att utföra en serie flödeskapacitetshöjande åtgärder i beräkningsmodellen, som
ger verifierad effekt, kan hela exploateringsområdet Barkabystaden II säkras mot översvämning från Bällstaån och övriga vattenvägar.
Beräkningsresultatet visar, att trots att nederbördsmängden ökas med 20 %, och att det
nedströms ansatta randvillkoret stiger till följd av exploatering nedströms i Bällstaåns
avrinningsområde (bl.a. inom Stockholms stad), sker vid de högre modellerade återkomstperioderna en avsänkning av vattenståndet i modellen. Det är endast det lägsta
flödet, 10-årsflödet, som ger ett noterbart högre vattenstånd för exploateringsscenariot
där även ett nytt fördröjningsmagasin byggts ut, om man jämför med dagens förhållanden, trots att nederbördsbelastningen är betydligt högre. En sammanställning från tre
olika platser inom planområdet och de olika belastningsfallen kan ses i tabellen nedan:
Punkt

P1

P2

P3

Scenario

Vattenståndsnivå (RH2000) vid beräkningsfall
Q10

Q50

Q100

BHF

S1

+9.56 m

+9.89 m

+10.03 m

+10.64 m

S2

+9.97 m

+10.16 m

+10.25 m

+10.60 m

S3

+9.92 m

+10.12 m

+10.22 m

+10.58 m

S1

+9.56 m

+9.89 m

+10.03 m

+10.64 m

S2

+9.86 m

+10.02 m

+10.07 m

+10.43 m

S3

+9.71 m

+9.91 m

+10.01 m

+10.41 m

S1

+9.56 m

+9.89 m

+10.03 m

+10.64 m

S2

+9.86 m

+10.02 m

+10.07 m

+10.43 m

S3

+9.71 m

+9.91 m

+10.01 m

+10.41 m

De åtgärder som föreslagits går att utföra på andra vis, men det är då viktigt att verifiera
att den hydrauliska kapaciteten inte försämras mot vad som antagits i beräkningsmodellen. Om så är fallet blir beräkningsresultaten mer osäkra och kan i värsta fall bli
missvisande.
Man bör ha respekt för att hydrauliska modeller alltid innehåller osäkerheter och fel i
olika utsträckning. Det är därför att rekommendera att en säkerhetsmarginal används,
speciellt om beräkningsresultaten används för större åtgärds-, plan- eller skyddsarbete
m.m. En sådan säkerhetsmarginal sätts lämpligen till ca 0,1-0,2 m.
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