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SAMMANFATTNING  
 
Totalt ska anläggas 18 m3 för att uppnå fördröjningskravet på 20 mm våtvolym per reducerad 

area. Ytterligare 62 m3 volym, totalt 80 m3, bör anläggas för att kompensera för skyfallsvolymer 

som finns inom området idag.  

I förslaget anläggs fördröjningsvolymen dels i regnbäddar, ett makadamlager och 

överdämningsytor. När magasinen står fulla bräddar de över Mörbyvägen längs nuvarande 

skyfallsväg. 

Med föreslagna åtgärder bedöms översvämningsrisken inte förändras negativt för omgivande 

fastigheter eller fastigheter nedströms jämfört med nuvarande situation inkluderat anläggning av 

G/C-väg längs östra sidan av planområdet.  

Beräknade föroreningskoncentrationer och mängdutsläpp minskar betydligt för alla beräknade 

föroreningar förutom för löst fosfor vars koncentration beräknas öka marginellt, långt inom 

felmarginalen för beräkningarna (ca 3 % ökning). Möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna i 

recipienten förbättras.  
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1. SYFTE 

Detta PM är en komplettering till tidigare utförd dagvattenutredning (Dagvattenutredning Del 2 
av Rickebyhöjd, 2021-03-12). PM:et innehåller uppdaterade beräkningar på fördröjning, rening 
och förslag på dagvatten- och skyfallshantering.  
 

2. FÖRUTSÄTTNINGAR 

Fördröjningskrav enligt Roslagsvatten: 20 mm per reducerad area 
 
Erhållet underlag 
 

• Situationsplan, illustrationsplan, 2022-02-22 

• Laserdata, 2022-01-26 

• Dagvattenutredning för Del 2 av Rickebyhöjd, 2021-03-12 
 
Närliggande fastigheter som kommenteras på i utredningen visas i Figur 1. 
 

 
Figur 1 Situationsplan med närliggande fastigheter 
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3. BERÄKNINGAR 

3.1. BEFINTLIG OCH PLANERAD MARKANVÄNDNING 

Legender över marktyper och avrinningskoefficienter, φ, visas i Figur 2. I Figur 3 visas befintlig 

och planerad markanvändning och i Tabell 1 sammanställs area och reducerad area (reducerad 

area = area multiplicerat med avrinningskoefficient). 

 

Figur 2 Legend avrinningsytor 

  

Figur 3 Befintlig (t.v.) och planerad markanvändning (t.h.) 
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Tabell 1 Area och reducerad area för befintlig och planerad situation 

Markanvändning Avr.koeff. 
Area 

nuläge 
(m2) 

Red. area 
nuläge 

(m2) 

Area 
planerad 

(m2) 

Red. area 
planerad 

(m2) 

Takyta 0,90 200 180 735 660 

Grönyta 0,10 685 70 300 30 

Asfalt / väg 0,80 135 110 70 60 

Parkering 0,85 85 70 20 20 

Grusyta 0,50 80 40 0 0 

Gårdsyta inom kvarter 0,70 105 70 165 120 

  Summa: 1 290 540 1 290 890 

 

3.2. FÖRDRÖJNINGSVOLYMER 

Total fördröjningsvolym ska uppgå till minst 20 mm per reducerad area. 

Reducerad area: 890 m2 

Erforderlig volym: 18 m3 

 

4. SKYFALL 

4.1. BEFINTLIG SITUATION 

Inom planområdet finns idag ca 80 m3 ytlig fördröjningsvolym som kan fyllas upp vid skyfall 

(Figur 4). Denna volym bör behållas inom planområdet efter exploatering för att inte öka 

skyfallsbelastningen på bebyggelse nedströms.  

 

Figur 4 Ca 80 m3 ytlig volym inom planområdet idag, Scalgo Live 
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I befintlig situation leds skyfallsvatten över Mörbyvägen via fastighet Vallentuna-Mörby 1:115 

och vatten kan bli stående inom området och på gården sydväst om planområdet (fastighet 

Vallentuna-Rickeby 1:218) till en höjd på + 22,38 cm (Figur 5).  

 

Figur 5 Översvämning vid befintlig situation, till ca + 22,38 för gården på Vallentuna-Rickeby 1:218, Scalgo Live 

Entréer på fastighet Vallentuna-Rickeby 1:218 ligger till synes i marknivå vid de lägst liggande 

punkterna på gården (Figur 6).  

 

Figur 6 Entré till byggnad på fastighet Vallentuna-Rickeby 1:218 
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4.2. PÅVERKAN AV G/C-VÄG 

Utanför fastigheten ska en G/C-väg anläggas ca 12 cm över befintliga markhöjder på båda sidor 

om vägen. G/C-vägen finns inte i Scalgos höjddata. Genom att lägga in denna väg i Scalgo 

erhålls en situation som visar på en översvämningsnivå upp till + 22,49 på befintlig fastighet. 

Observera att beroende på hur bred sektionen är där skyfallsvattnet kan brädda så kan nivån 

temporärt stå högre än denna nivå.   

 

Figur 7 Översvämning efter anläggning av gångbana, upp till + 22,49 för gården på Vallentuna-Rickeby 1:218, Scalgo 

Live (röd sträcka indikerar sträcka som höjts 12 cm från befintlig marknivå) 
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4.3. NY BYGGNADS PÅVERKAN PÅ SKYFALLSSITUATIONEN 

I Figur 8 visas översvämningssituationen efter anläggning av nya byggnaden. Situationen mot 

befintlig situation inklusive G/C-vägen förblir oförändrad. Den nya byggnaden påverkar därmed 

sannolikt inte översvämningsnivån på fastighet Vallentuna-Rickeby 1:218. 

Den nya byggnaden tar bort en del av den ytliga översvämningsvolymen (80 m3 enligt avsnitt 

4.1). 

 

 

Figur 8 Översvämning efter anläggning av nya byggnaden, upp till + 22,49 för gården på Vallentuna-Rickeby 1:218, 
Scalgo Live 

4.4. FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 

4.4.1. Inte försämra översvämningssituationen med planerad bebyggelse 

För att den nya byggnaden inte ska försämra skyfallssituationen för angränsande eller 

nedströms bebyggelse behöver den skyfallsvolym som byggs bort, ca 80 m3, ersättas.  

4.4.2. Minska påverkan av gångbanan 

För att minska den ökade belastningen på fastighet Vallentuna-Rickeby 1:218 som uppstår vid 

anläggning av gångbana 12 cm högre än befintlig marknivå på vägen bör gångbanan inte vara 

upphöjd vid en sträcka söder om den nya byggnaden (Figur 9). Om marknivån bevaras där sker 

översvämningsnivån till ca + 22,43, ca 6 cm lägre än om gångbanan sträcker sig längre 

söderut.  
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Figur 9 Översvämning efter anläggning av nya byggnaden. Upphöjd gångbana anläggs inte vid nya byggnadens 
sydvästra hörn. Översvämning sker till ca + 22,43 för gården på Vallentuna-Rickeby 1:218, Scalgo Live 

4.4.3. Bevara nuvarande översvämningsrisk 

För att inte överstiga nuvarande översvämningsrisk på fastighet Vallentuna-Rickeby 1:218 

behöver vattnet kunna ledas förbi den nya byggnaden över Mörbyvägen till nuvarande 

avrinningsväg på andra sidan Mörbyvägen till fastighet Vallentuna-Mörby 1:115. Nivån vid 

fastighetsgräns till Vallentuna-Mörby 1:115 är ca + 22,35.  

Marknivån längs sträckan markerad i Figur 10 och Figur 11 bör planeras så att skyfallsvatten 

kan ledas vidare utan att öka nuvarande maximal översvämningsnivå hos fastighet Vallentuna-

Rickeby 1:218.  

 

Figur 10 Sträcka (röd) där markhöjder inte bör överstiga ca + 22,35 för att behålla eller minska högsta 
översvämningsnivå på Vallentuna-Rickeby 1:218. Marknivå vid fastighetsgräns på andra sidan Mörbyvägen är ca + 
22,35  
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Figur 11 Sträcka (blå pilar) där markhöjder inte bör överstiga ca + 22,35 för att behålla eller minska högsta 
översvämningsnivå på Vallentuna-Rickeby 1:218. Marknivå vid fastighetsgräns på andra sidan Mörbyvägen är ca + 
22,35 

G/C-väg ska även anläggas på östra sidan Mörbyvägen vilket föreslagen skyfallsväg korsar. 

Även denna sträcka G/C-väg bör inte överstiga + 22,35.  

 

4.5. SAMMANFATTNING SKYFALL 

• Den nya G/C-vägen försämrar översvämningssituationen på fastigheten väster om 

planområdet med översvämning från ca + 22,38 till + 22,49. Översvämningssituationen 

på Vallentuna-Mörby 1:115 på östra sidan Mörbyvägen förbättras då skyfallsvägen från 

planområdet stängs av 

• Anläggning av byggnaden försämrar inte översvämningsrisken för varken Vallentuna-

Rickeby 1:218 eller Vallentuna-Mörby 1:115 negativt om den befintliga 

översvämningsvolymen inom området (80 m3) bibehålls 

• För att minska översvämningsnivån från + 22,49 till ca + 22,43 bör det inte anläggas en 

upphöjd G/C-väg vid byggnadens sydöstra hörn 

• För att bibehålla nuvarande översvämningsrisk för både Vallentuna-Rickeby 1:218 och 

Vallentuna-Mörby 1:115 bör en skyfallsväg finnas från södra sidan fastigheten till 

Vallentuna-Mörby 1:115 (enligt Figur 11) där markhöjder generellt inte bör överstiga + 

22,35 och minst 80 m3 fördröjningsvolym ska finnas tillgängligt inom planområdet 
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5. FÖRSLAG ANLÄGGNING AV VOLYMER FÖR 

DAGVATTEN OCH SKYFALLSHANTERING 

Utöver de 18 m3 fördröjningsvolym som anläggs i förslaget bör ytterligare 62 m3 volym anläggas 

(se avsnitt 4). Volymen kan fördelas jämnt på fastigheten och anläggs med fördel i form av en 

ytlig överdämningsyta på västra sidan och regnbäddar samt makadammagasin på östra sidan. 

I Figur 12 visas ungefärliga avrinningsområden som uppstår och som ligger till grund för 

föroreningsberäkningarna i avsnitt 6. I Figur 13 illustreras avrinning och fördröjning av mindre 

regnvolymer, där fördröjning sker av 20 mm våtvolym. Avrinningsområde 1 avvattnas till 

regnbäddarna på västra sidan, område 2 till regnbäddar på östra sidan samt till makadamlagret 

och område 3 till en överdämningsyta. Dagvatten från område 4 leds ej via någon 

dagvattenanläggning. 

 

Figur 12 Avrinningsområden 
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Figur 13 Förslag på dagvattenhantering av mindre regn, 20 mm våtvolym. Total volym 31 m3  
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I Figur 14 visas exempel på hur resterande volym, 49 m3 kan uppnås genom att låta mark 

tillfälligt översvämmas vid skyfallsevent. Observera att det som anges är genomsnittligt djup och 

markhöjden inom området kan variera. Om volymen inte kan uppnås ytligt kan volymen läggas i 

samma område samt på södra sidan av byggnaden i underjordiska magasin så som 

kassettmagasin eller stenkista.  

 

  

Figur 14 Förslag på ytlig överdämningsyta på ca 49 m3. Om genomsnittligt djup på ytan uppgår till 19 cm uppnås den 
resterande erforderliga volymen på 49 m3 

 

 

6. FÖRORENINGAR 

I föroreningsberäkningar antas följande:  
 
 

• Avrinningsområde 1 renas i regnbäddar 

• Avrinningsområde 2 renas 50 % av takytan i regnbäddar och därefter i 
makadammagasin/skelettjord. Övriga delen av avrinningsområdet renas i 
makadammagasin/skelettjord  

• Avrinningsområde 3 renas i överdämningsyta 

• Avrinningsområde 4 räknas inte renas i det fall att dagvattnet från området inte leds till 
någon reningsanläggning (nedsänkt väg) 
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Föroreningsberäkningar är utförda enligt Stockholm Stads öppna data och beräkningsmetodik 

för föroreningstransport på kvartersmark (Dagvatten PM Beräkningsmetodik för dagvattenflöde 

och dagvattentransport, ver 1.0). Schablondata är hämtad från StormTac och baseras på 

vetenskapliga studier. Nederbördsmängd om 600 mm har antagits samt avrinningskoefficienter 

för respektive markanvändning enligt P110.  

Föroreningskoncentrationer och ytbelastning beräknas öka marginellt för löst fosfor utan 

reningsanläggningar och minska för övriga föroreningskoncentrationer. Med föreslagna åtgärder 

ökar koncentration av löst fosfor marginellt, inom felmarginalen, medan övriga koncentrationer 

minskar betydligt (Tabell 2). Ytbelastningen ökar för löst fosfor och minskar för övriga 

beräknade föroreningar (Tabell 3). Möjligheten att uppnå MKN i recipienten förbättras. 

Ökningen i koncentrationen i löst fosfor beror på att takyta och gårdsmark är de marktyper som 

har högst utsläpp av fosfor jämfört med de andra beräknade marktyperna och båda dessa ökar i 

area jämfört med nuvarande situation. Den beräknade ökningen är dock marginell och ligger 

inom felmarginalen. 

Tabell 2 Årsmedelkoncentration 

Årsmedelkoncentration Bef. situation Plan. situation Plan. sit. m. rening 

tot-P [mg/l] 0,145 0,170 0,081 

löst P [mg/l] 0,065 0,077 0,067 

tot-N [mg/l] 1,591 1,35 0,943 

tot-Cu [µg/l] 16,774 10,36 5,475 

löst Cu [µg/l] 6,709 4,14 3,326 

tot-Zn [µg/l] 41,347 29,79 10,388 

löst Zn [µg/l] 14,472 10,43 6,331 

SS [mg/l] 40,493 28,95 9,136 

oil [mg/l] 0,340 0,1185 0,073 

PAH16 [µg/l] 0,016 0,011 0,005 

 
Tabell 3 Ytbelastning 

Ytbelastning Bef. situation Plan. situation Plan. sit. m. rening 

tot-P [kg] 0,365 0,697 0,325 

löst P [kg] 0,164 0,314 0,267 

tot-N [kg] 4,01 5,52 3,77 

tot-Cu [g] 42,30 42,40 21,90 

löst Cu [g] 16,92 16,96 13,31 

tot-Zn [g] 104,28 121,91 41,56 

löst Zn [g] 36,50 42,67 25,33 

SS [kg] 102,13 118,50 36,55 

oil [kg] 0,857 0,485 0,292 

PAH16 [g] 0,041 0,043 0,018 
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7. HELHETSBILD 

Vid mindre regn så som regn upp till 20 mm våtvolym fylls regnbäddar och delar av 

överdämningsyta och makadammagasin (Figur 15). Total volym i dessa anläggningar beräknas 

till 31 m3 vilket överstiger förutsättningen på 20 mm våtvolym (18 m3).  

  

Figur 15 Förslag på dagvattenhantering av mindre regn, 20 mm våtvolym. Total volym 31 m3  
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Vid skyfall fylls överdämningsytan och makadammagasinet (Figur 15) och den större 

överdämningsytan på västra sidan fylls (

Figur 16). När överdämningsytorna står fulla bräddar vattnet över Mörbyvägen mot fastighet 

Vallentuna-Mörby 1:115 som i nuvarande situation.  
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Figur 16 När överdämningsytor och makadammagasin står fulla bräddar de över Mörbyvägen som i nuvarande 
situation  
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Om G/C-vägen blockerar flödesvägen upp till en nivå på + 22,49 (som beskrivet i Figur 8) 

bräddar endast mindre mängder skyfallsvatten från avrinningsområde 2, det som bräddar när 

makadammagasinet står fullt samt från överdämningsytan i avrinningsområde 3 (Figur 17). 

Vattennivån står då upp till ca + 22,49 runt byggnaden.  

 

Figur 17 Skyfallssituation om G/C-vägen blockerar skyfallsvägen söder om byggnaden till nivå + 22,49 
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8. REKOMMENDATIONER 

För att ge upphov till möjligheten att skyfallsvatten ska få passera via planområdet över 

Mörbyvägen utan att öka belastningen på Vallentuna-Rickeby 1:218 bör det regleras i 

plankartan att marknivå inom ett område på södra sidan om byggnaden inte överstiger + 22,35 

(Figur 18).  

 

Figur 18 Område där marknivåer ej bör överstiga + 22,35 

Enligt tidigare utförd dagvattenutredning för området (Dagvattenutredning för Del 2 av 

Rickebyhöjd, 2021-03-12) rekommenderades att lägsta golvnivå inte skulle understiga 0,5 m 

över marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten vilket i detta fall blir ca + 22,85 (marknivå ca 

+ 22,35). Denna rekommendation bör inte följas då det inte är sannolikt att byggnaden riskerar 

att påverkas negativt vid sådana nivåer. Det är osannolikt att översvämningsnivå sker över + 

22,49 inom området. För säkerhetsmarginal rekommenderas färdig golvnivå anläggas 20 cm 

över högsta sannolika översvämningsnivå och byggnadens konstruktion bör även vara säker för 

översvämning upp till denna nivå. + 22,70 rekommenderas som lägsta nivå för färdig golvhöjd 

(västra och södra sidan av byggnaden). Observera att det för mark rekommenderas 5 % lutning 

2 meter ut från fasad och därefter ca 2 % lutning till närmsta dagvattenanläggning (eller gata) 

som bräddar med tillräcklig lutning från byggnad (ej bilda lågpunkter med stående vatten mot 

fasad) när anläggningen står full vilket kan innebära lokalt högre nivåer för färdigt golv (norra 

och östra sidan av byggnaden).  
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