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1

Inledning

Framtidens klimat förändras. Klimatscenarier pekar mot ett varmare klimat i Sverige. Samtliga scenarier visar på ökad nederbörd i västra Sverige med ökad risk för översvämningar i
vattendrag och sjöar. För Mälaren och Hjälmaren visar scenarierna inte på några stora förändringar. Däremot visar klimatscenarierna på både större och intensivare nederbördsmängder. Detta leder sannolikt till en framtid med ökade problem med översvämningar och
ökad benägenhet för ras- och skred inom stora delar av landet.
Den ökade översvämningsrisken drabbar framförallt strandnära bebyggelse, vägar och järnvägar. Annan infrastruktur som dammar, industri och jordbruk är också utsatt. Dricksvattenförsörjningen riskerar att slås ut genom förorening av vattentäkter eller genom ledningsbrott
och översvämning av elstationer, vilket kan leda till långvariga elavbrott1.

2

Uppdrag och syfte

På uppdrag av Vallentuna Kommun har WSP utfört en översiktlig kartering av riskerna avseende ras, skred och översvämning inom Vallentuna kommun. Syftet är att utredningen ska
vara ett stöd i kommunens riskinventering och riskhantering samt utgöra underlag för kommunens översiktliga planering. Vidare kan utredningen ses som ett vägledande underlag vid
planering av bebyggelse- och infrastrukturprojekt då karteringen visar var behov av mer omfattande utredningar kan behövas.
Utifrån jordartsförhållanden, topografiska förhållanden samt riskerna orsakade av översvämningar till följd av skyfall och höga vattennivåer i sjöar och vattendrag på grund av höga flöden anges områden där:
förutsättningar för skred och ras bedöms finnas
förutsättningar för översvämning till följd av häftiga skyfall bedöms finnas
förutsättningar för översvämningar kring vissa sjöar till följd av höga vattenflöden
bedöms finnas.
förutsättningar för skred och ras inte bedöms finnas
En översiktlig skredriskkartering ger inte fullständiga svar om skredrisker. Metodiken identifierar endast om förutsättningar finns för skred och ras. Härvid avses endast så kallade initialskred, d.v.s. att skred och ras inträffar utan direkt mänsklig påverkan. Områden där schaktoch fyllningsarbeten utförs behandlas således inte i denna rapport.
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Underlag och förutsättningar

Underlag för att identifiera riskområden har varit höjddata, jordartskarta, markanvändningskarta (kommunens fastighetskarta), avrinningsområden och information om dikningsföretag
samt tidigare gjord översvämningsutredning. Därutöver har information från tidigare geotekniska utredningar insamlats och studerats översiktligt.

3.1

Höjddata

Information om höjdförhållanden inom kommunen är hämtad från Lantmäteriets nationella
höjddatabas. Produkten är framställd ur data från flygburen laserskanning. Höjdnoggrannheten är mycket hög och levereras i så kallade två meters grid (grid 2+). Gridet består av koordi-
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natsatta höjdpunkter i ett regelbundet rutnät med två meters upplösning och är en del av
NNH, Ny Nationell Höjdmodell 2.
Noggrannhet
Enligt Lantmäteriet är noggrannheten cirka 0,1 meter på plana hårdgjorda ytor men kan lokalt
vara sämre, till exempel i områden med starkt sluttande terräng.

3.2

Jordartskarta

Bedömningarna baseras på jordlagerförhållanden enligt SGUs geologiska karta och jordartskartan, vilken i sin tur baseras på ytlig kartering av jordarter på ett äldre kartunderlag i skala
1:50 000. Tillsammans med inmätning av terrängförhållandena kan kompletterande geotekniska fältundersökningar medföra en annan bedömning av skredrisker än vad som redovisas i
denna översiktliga utredning.
Jordartskartan baseras på jordlagergränser från SGUs äldre kartunderlag som har digitaliserats
(av SGU). Detta har medfört att gränserna för lösjordsområdena i denna utredning, som baseras på nyare kartor med bättre nivåuppgifter och fler höjdkurvor, delvis hamnat inom höjdpartier med sannolik förekomst av morän och/eller berg. Korrigering av sådan felinformation i
kartunderlaget har inte utförts och kan på kartorna i denna utredning ses i randzonerna till
flera fastmarkspartier, se bild 1 nedan.

Bild 1. Bilden till vänster visar jordartskartan där lera syns på branta bergpartier, där det sannolikt
förekommer morän och/eller berg. Bilden till höger visar att sådan felinformation kan leda till att områden med trolig fastmark karteras som att förutsättningar för skred finns. (Sjöns utbredning varierar i
de olika kartmaterialen).

Noggrannhet
Den geologiska kartan är mycket översiktlig, men bedöms utgöra ett fullgott underlag för att
översiktligt bedöma riskerna för ras och skred. Noggrannare kartering kan göras när kartunderlaget uppdateras eller efter geotekniska fältundersökningar.

3.3

Markanvändning

Sjöar och vattendrag har inhämtats från fastighetskartan. Även bebyggelse och infrastruktur
har inhämtats, för att enklare få en uppfattning om det geografiska läget vid framtagandet av
kartutsnitten.

3.4

Avrinningsområden

Delavrinningsområden hämtades från SMHI:s databas Svenskt Vattenarkiv (SVAR). Översvämningsrisken har beräknats för tre sjöar inom kommunen, se kapitel 7.
2
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3.5

Övrigt

Geologiskt och geotekniskt underlagsmaterial (arkivmaterial från kommunen) samt tillgängliga satellit- 3D- och gatubilder på nätet har bitvis studerats.

4

Områdesbeskrivning

Vallentuna kommun är belägen ca 3 mil norr om Stockholm.

Bild 2. Vallentunas geografiska läge. Källa: Vallentuna kommun

Vallentuna kommun består av låglänt terräng med bördiga marker. Området utgörs av sprickdalslandskap med sedimentfyllda dalgångar. Markförhållandena varierar från fastmarkspartier
med ytnära berg till lösjordsområden. Jordartskarta över området, se bilaga 1.

5

Ras- och skredriskkartering

Karteringen är utförd enligt MSB:s (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) metod
för översiktlig stabilitetskartering steg 1A, vilket betyder kartering av var förutsättning finns
för initialskred (startskred), d.v.s. där jordlager som lera och silt finns på områden där marklutningen överstiger 1:10. Marklutning 1:10 bedöms vara den lutning som krävs för att naturliga skred ska inträffa (Fallsvik och Viberg 1998). Karteringen redovisar inte var det finns
risk för skred utan var det finns förutsättningar för skred.

5.1

Metodbeskrivning

För att kartera förutsättningar för ras- och skredriskområden har GIS använts. Underlagsdata
har bearbetats och analyserats inom ramen för de olika stabilitetszonernas kriterier, se rubrik
5.4 Kriterier. Nedan följer en stegvis och förenklad beskrivning av metoden.
Steg 1. Höjdmodell och beräkning av lutningsförhållanden

Lantmäteriets höjddata (NNH) har använts för den höjdmodell som tagits fram. Höjdmodellen
ligger till grund för beräkningar av bland annat lutningar. Ur beräkningen har alla områden
med lutning större än 1:10 valts ut.
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Bild 3. Resultat av sluttningsanalys. Rött visar områden där marken lutar mer än 1:10. I bakgrunden
visas höjdmodellen.
Steg 2. Översvämning

Vallentunasjön, Garnsviken och Storsjön – Lillsjön har karterats med avseende på risken att
översvämmas med återkomsttiden 100 år. Höjdmodellen samt avrinningsområden från SMHI
har använts för beräkningen. Tillvägagångssätt finns beskrivet i kapitel 7.
För de sjöar där översvämningsområdena karterats är noggrannheten hög. För övriga sjöar
och vattendrag är noggrannheten betydligt lägre. Generella avstånd 3 har använts för få en bild
av vilka områden som kan översvämmas. Bedömningen är dock att de generella gränserna
utgör ett tillräckligt bra underlag för att användas i en kommunövergripande översiktlig kartering. Områden från de karterade sjöarna och de generellt framtagna områdena slogs ihop till
ett skikt.

Bild 4. Områden som kan översvämmas. Svartskrafferade ytor visar karterade områden som kan översvämmas med återkomsttiden 100 år. Orange- och rödskrafferade ytor visar översvämningsområden
med generella avstånd från mindre respektive större sjöar och vattendrag. De olika områdena slogs
senare ihop till ett skikt.

3

De generella avstånden är för sjöar och större vattenområden satt till 50 meter från strandlinje. För mindre vattendrag är gränsen satt till 25 meter på var sida om vattendragets mittlinje.
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Steg 3. Urval rån jordartskartan

Från jordartskartan selekterades lera, silt och organiska jordarter.

Bild 6. Bilden till vänster visar jordartskartan. Bilden till höger visar urval av lera, silt eller organiska
jordar (gul färg).

Steg 4. Jordartskartan plus marklutning

Analys utfördes för att urskilja vilka områden där förekomst av lera, silt eller organiskt
material finns där marken lutar mer än 1:10. Resultatet av analysen visar områden där förutsättningar för initialskred finns.

Bild 7. Rött visar var marken lutar mer än 1:10 på lera, silt eller organiska jordarter (stabilitetszon I).
Gult visar var marken lutar mindre än 1:10 på lera, silt eller organiska jordarter (stabilitetszon II).
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Steg 5. Översvämning på lera, silt eller organiska jordar

Områden som kan översvämmas adderas till områden med lera, silt och organiska jordarter
Där dessa områden sammanfaller finns förutsättningar för initialskred.

Bild 8. Skrafferade områden visar områden som kan översvämmas och där marken består av lera, silt
eller organiska jordarter (stabilitetszon IV).
Steg 6. Kartor och GIS-skikt

En kommuntäckande ras- och skredriskkarta är framtagen i skala 1:80 000 (A3) samt detaljkartor för sex områden i skala 1:10 000 (A3). Detaljområdena är; Vallentuna centrum, Lindholmen, Gillinge, Karby- Brottby, Garns- Ekskogen och Kårsta.
Stabilitetszon I, II och IV finns också som separata kommuntäckande GIS-skikt och kan användas som underlag vid fortsatt planering på översiktlig och detaljerad nivå. Och som tidigare nämnts ger karteringen en bild av var mer detaljerade stabilitetsutredningar kan behöva
utföras.

Bild 9. Kartan visar en sammanställning av var det finns risker för skred och översvämning (stabilitetszoner I-IV). För att tydliggöra topografi och markförhållanden redovisas kartorna med nivåkurvor,
vägar, spår och bebyggelse.
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5.2

Jordlagerförhållanden

I dalgångarna består jorden i huvudsak av lera (delvis överlagrad av organisk jord) ovan friktionsjord på berg och inom de mer höglänta områdena av friktionsjord på berg eller berg i dagen. Organiskt material förekommer främst runt vattendrag och sjöar men även inom vissa
låglänta partier. Höglänta områden med berg i dagen och skogspartier har i huvudsak jordfickor med ringa mäktighet.
Morän förekommer huvudsakligen inom de högre liggande partierna där lagertjockleken är
liten. Sammanhängande moränområden med större mäktighet finns dock mellan Issjön och
Vallentunasjön. Så kallade ändmoräner förekommer främst inom den västra delen av kommunen.
Finsediment med varierande mäktighet förekommer i dalgångarna och i terrängens lågpunkter. Sedimenten består huvudsakligen av glaciallera och/eller postglacial lera. Den glaciala
leran är avsatt direkt av landisen och dess smältvatten. Den postglaciala leran bildades genom
att det finkorniga materialet från moräner och glaciallera svalldes ut och sedimenterade på
djupt vatten.
Lera som förekommer inom fastmarkspartier har oftast ringa mäktighet (oftast mindre än 1
m).
Där leran är markerad i små områden är lerans mäktighet i regel endast några få meter. Leran
består till största delen av finlera och kan innehålla skikt av sand.
Svämsediment (silt-lera) förekommer främst vid sjön Garnsviken och längs med Husaån.
Torvmarker, kärr och mossar förekommer inom hela kommunen. Torvmarkerna har till
största delen bildats genom igenväxning av grunda vattensamlingar. Torven underlagras vanligtvis av gyttja, lergyttja och lera. Större sammanhängande gyttjeområden finns utmed Helgån, runt om Stor-Söderbysjön, Hedersviken, Sormen och Angarnssjöängen. Mindre gyttjeområden förekommer vid Stolp-Ekbysjön, Storsjön och Gävsjön. Normalt är att torvens mäktighet är liten men kan underlagras av mäktiga lerlager.

5.3

Stabilitet

Det är jordarternas egenskaper och sammansättning, grundvattenförhållandena samt de topografiska förhållandena (nivåskillnaderna) som avgör markens stabilitet. Den naturliga erosionsprocessen anpassar branter och slänter till ett jämviktsläge.
Skred inträffar genom att brott uppstår längs en glidyta i jorden. Jordlagren ovanför glidytan
påverkas dels av pådrivande krafter, dels av mothållande. Före skredet är dessa krafter i jämvikt. En rubbning av jämvikten kan utlösa skred. Jämvikten kan rubbas genom ökad belastning, minskad motvikt och försämrad hållfasthet i jorden. Under årens lopp kan därför stabilitetsförhållandena förändras. Om ett skred inträffar i någon del av slänten, rubbas balansen och
stabilitetsförutsättningarna. Om ett initialskred inträffar mitt i en slänt kan både bakåtgripande
och framåtgripande skred inträffa (bakom respektive framför initialskredet).
Faktorer som förändrar jämvikten och kan utlösa skred eller ras kan vara;
Nederbörd som kan orsaka höga portryck i jorden samt att eventuella sprickor vattenfylls. Vattenmängder kan även ansamlas lokalt där dränering är bristfällig och därmed orsaka höga tryck mot jorden. Vid ökad nederbörd vattenfylls topografiska sänkor (se skrafferade områden på bilagda ritningar). När vattnet sedan drar sig tillbaka
finns kvarvarande högt porvattentryck i leran vilket försämrar lerans skjuvhållfasthet
och därmed stabiliteten.
Erosion – vilket på sikt resulterar i minskad stabilitet, främst i vattendrag där erosionskydd saknas.
10 (31)
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Inbäddade skikt av löst lagrad sand eller silt, där portryck kan bli höga och minska
stabiliteten inom ett stort område. Även t.ex. pålningsarbeten kan utlösa förhöjda
portryck i skikten.
Människans påverkan på naturen – t.ex. utfyllnader, väg-, järnvägs- och husbyggen,
trafik (på väg och spår), avverkning, dränering, schaktning, spontning, pålning,
muddring m.m. medför att ras och skred även kan inträffa inom områden där förutsättningar för s.k. initialskred inte finns.
Huvudsakligen berörs endast områden med förekomst av finsediment (lera och silt samt organisk jord underlagrad av lera). Utvärdering av befintliga anläggningars (t.ex. vägar, järnvägar
och kajer) stabilitet eller påverkan på dess närområde ingår inte denna utredning.

Bild 10: Illustration av skred i jordmaterial såsom lera och silt (vänster) samt ras i friktionsmaterial ,
t.ex. grus och sand (höger). Källa MSB 2012.
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5.4

Kriterier

Kriterierna för MSB:s stabilitetskartering i etapp 1 baseras på jordlagerförhållanden, markytans topografi och läget för vattendrag, sjöar och kustlinjer. Inventeringsområdet har delats in
i fyra stabilitetszoner (I, II, III och IV). Stabilitetszonerna redovisas på kartor i bilaga 2-9.
Zon I: Förutsättningar finns för initiala, spontana eller provocerade skred och ras.
Zon II: Inga förutsättningar för skred eller ras finns, men om ras eller skred sker i angränsande område kan denna zon beröras.
Zon III: Lös jord förekommer inte i zonen, vilket betyder att förutsättningar för skred
inte finns. Däremot kan aktiviteter i zonen påverka andra zoner negativt.
Zon IV: Förutsättningar för initialskred finns. Området kan översvämmas.
Stabilitetszon

Jordart

Kriterier

Stabilitetsförhållanden

I

Lera och silt*)

Lutning >1:10

Det finns förutsättningar
för initialskred

IV

Lera och silt*)

Alla lutningar

Det finns förutsättningar
för initialskred. Området kan översvämmas
med återkomsttiden 100
år. Där detaljerad kartering av vattendrag och
sjöar saknas har en
schabloniserat avstånd
av 50 m från sjöar och
25 m från vattendrag
använts.

II

Lera, och silt *)

Lutning <1:10

Förutsättningar för initialskred saknas

III

Morän, sand, sten,
block eller berg

Alla lutningar

Förutsättningar för initialskred saknas

*) Lera och silt i dagen eller täckt med överlagrande jord

5.5

Riskområden

Riskfaktorer

Risken för skred förekommer huvudsakligen inom områden där lera och silt förekommer i
kombination med att marken lutar mer än 1:10. Särskilt riskfyllt är slänter mot sjöar eller vattendrag och/eller där erosion kan minska stabiliteten. Vid översvämning inom områden där
lera och silt förekommer (skrafferade området på bilagda ritningar) kan höga portryck dröja
kvar i jordlagren när vattnet sjunker undan. En minskad mothållande kraft i vattnet i kombination med en ökad kvarhållande vattenmängd i leran, minskar lerans skjuvhållfasthet varpå
risken för skred ökar.
Skred kan i undantagsfall inträffa i slänter flackare än 1:10, men då har i regel någon form av
ingrepp gjorts (tex pålning, schaktning eller uppläggning av massor). I brant terräng i fastmarkspartier kan ras förekomma.
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Sjöars närområden

Vallentunasjön och Garnsviken
Jordlagren runt sjön består omväxlande av fastmark (berg eller morän) och lera eller gyttjig
lera.
Storsjön och Lillsjön
Jordlagren runt sjöarna består i huvudsak av kärrmarker ovan lera. Några enstaka fastmarkspartier förekommer längs Storsjön.
Issjön
Jordlagren runt sjön består delvis av fastmark men till största delen av mossar ovan lera.
Norrsjön
Jordlagren runt sjön består i huvudsak av lera, gyttja ovan lera och delvis av fastmarkspartier.
Stora harsjön
Jordlagren runt sjön består omväxlande av fastmark och lera.
Stolp-Ekebysjön
Jordlagren runt sjön består av fastmark respektive organiska jord ovan lera.
Hersen och Fastarbysjön
Jordlagren runt sjöarna består omväxlande av fastmark, lera och organiskt material ovan lera.
Tärnan
Jordlagren runt sjön består i huvudsak av fastmarkspartier. Små partier av lera förekommer
också.
Gissjön
Jordlagren runt sjön består omväxlande av fastmarkspartier, lera och organiskt material på
lera.
Vivelstasjön
Jordlagren runt sjön består av gyttja ovan lera.
Långsjön och Malmsjön
Jordlagren runt sjöarna består i huvudsak av fastmarkspartier och i mindre omfattning av lera.
Hoven
Jordlagren runt sjön består av fastmarkspartier och lera.
Vattendrag

De större vattendragen förekommer oftast i botten av de sedimentfyllda dalgångarna. Risk för
skred förekommer ställvis längs Husaån, Helgöån, Holmbroån, Kyrkån, Lillån samt ån mellan
Hundsjön och Garnsviken.
Dalgångar

Infiltration av nederbörd från högre liggande partier till det under leran underliggande friktionsjordlager innebär förhöjda portryck och grundvattentryck i leran. Detta medför att lerans
skjuvhållfasthet försämras.
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Vägar och järnvägar

Det finns ett antal större trafikleder (vägar och järnvägar) som passerar genom kommunen.
Dessa ligger delvis inom lösjordsområden. Delar av järnvägen samt väg E18 går på bank
inom större eller mindre lerområden. Generellt betraktas detta som riskområden, men vi har i
denna utredning förutsatt att erforderliga förstärkningsåtgärder (stabilisering av jorden, tryckbankar m.m.) är utförda och att stabiliteten är tillfredställande. Järnvägen och vägar kan ha
slänter och bebyggda områden kan ha uppfyllda partier som markeras (rödmarkering) utan att
förutsättningar för skred och ras finns. Risk för skred kan dock öka om schaktning, uppläggning av massor eller annat byggverksamhet pågår nära sådana anläggningar.

5.6

Rekommendationer

Inom områden där förutsättningar för ras- och skredrisker bedöms förkomma behöver stabiliteten klargöras närmare. I tabellen nedan sammanfattas rekommendationerna för de olika stabilitetszonerna.
Stabilitetszon Rekommendationer för översiktlig planering
I och IV

Risken för skred skall ägnas särskild uppmärksamhet. Normalt
krävs att stabiliteten bedöms med hjälp av undersökningar och beräkningar.
Risken för erosion skall beaktas.

II

Normalt tillräckligt med erfarenhetsbaserad stabilitetsbedömning
av geotekniker.
Risken för erosion skall beaktas.

III

I brant terräng skall risken för ras beaktas.
Risken för erosion längs vattendrag skall beaktas.
Aktivitet, t ex sprängning, packning, spontning och pålning kan
påverka stabiliteten i angränsande stabilitetszoner.

Översvämning nära järnväg och vägar kan innebära erosion av friktionsmaterialet i järnvägseller vägslänten, vilket i sin tur minskar stabiliteten. Eventuella trummor under järnvägen eller vägarna bör kontrolleras så att det inte är igensatta och på så sätt dämmer upp vattnet som
kan skapa ett högt tryck mot banken. Eventuella brunnar längs med järnvägar och vägar ska
vara fria från löv och skräp. Vatten är en av de största riskerna för skred, därför ska vattenavledningssystemen i närheten av järnvägar och vägar ha fullgod funktion. Vid exploatering i
områden där förutsättningar för skred finns ska en detaljerad geoteknisk undersökning utföras. En detaljerad undersökning ska bland annat ge svar på lerans egenskaper, vatten- och
portrycksnivåer, förekomst av skikt och kvicklera samt markytans och närliggande vattendrags geometri (lodning för att bestämma bottengeometrin). Kritiska sektioner väljs ut och
stabilitetsberäkningar utförs.
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5.7

Förslag på skyddsåtgärder

Skred och ras i finkorniga jordar kan förebyggas genom följande åtgärder:
1. Erosionsskydd
Om släntens nedre del har urholkats genom erosion kan man återställa slänten och hindra
framtida erosion genom att lägga ut ett erosionsskydd längs vattendragets kant.

Återställning av slänt och utläggning av erosionsskydd. Från Skredkommissionens Rapport
5:95
2. Stödfyllning, avschaktning och utflackning
Om slänten är brant kan man lägga massor som stöder och jämnar ut branten, så kallad stödfyllning, eller så är det lämpligt att schakta av den övre delen av slänten och på det sättet ta
bort en del av belastningen. Man kan även flacka ut släntens geometri genom att flytta jordmassor.

Stödfyllning och avschaktning av släntkrön. Från Skredkommissionens rapport 5:95.

Utflackning av slänt. Från Skredkommissionens Rapport 5:95
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3. Förstärkning med kalk-/cementpelare
Slänten kan förstärkas genom installation av kalk/cementpelare som installeras ned i jordlagren till en nivå väl under det befarade skredets glidyta. Kalk/cementblandningen kan liknas
vid en "svag" cement.

Förstärkning av jord med kalk/cementpelare. Från Skredkommissionens Rapport 5:95
4. Sänkning eller begränsning av grundvattentryck
Att sänka eller begränsa grundvattentrycket kan också vara ett sätt att öka släntens stabilitet.

Sänkning eller begränsning av grundvattentryck. Från Skredkommissionens Rapport 5:95
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5. Jordspikning
Jordspikning är en metod att förstärka slänter. Liksom fallet är för kalk/cementpelarna är det
viktigt att jordspikarna når ner under den glidyta, som det möjliga skredet eller raset i de oförstärkta jordlagren skulle ha fått.

Jordspikning - från Skredkommissionens Rapport 5:95

5.8

Redovisning ras- och skredriskkartering

Redovisningen för de olika stabilitetszonerna I-IV presenteras som kartbilagor för sju geografiska områden samt två översikter, se bilagor 1-9.
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6

Översvämningskartering skyfall

En vanlig typ av översvämning är marköversvämningar orsakade av skyfall. Med rådande
klimatförändringar förväntas skyfallen bli mer vanliga och med det en ökande risk för marköversvämningar. Inom uppdraget ingick att utföra en översvämningskartering vid ett 100årsregn (under antagande att samtliga dagvattensystem och kulvertar går fulla) och ta fram
översvämningskartor. Syftet var att ringa in områden med befintlig och framtida bebyggelse
där åtgärder kan behövas för att undvika problem med översvämningar. Beräkningar har
gjorts för hela kommunen, men resultatpresentationen har fokuserat dels på områden i kommunen där befintlig bebyggelse och verksamhetser finns och dels på områden där exploatering planeras enligt kommunens översiktsplaner.

6.1

Metodbeskrivning

En hydraulisk modell har upprättats över de avrinningsområden inom och utanför kommungränsen som påverkar avrinningen. För beräkningarna användes programmet MIKE 21 som
är ett tvådimensionellt beräkningsprogram framtaget av DHI (Danish Hydraulic Institute).
Programmet beräknar nivå- och flödesförhållanden till följd av exempelvis nederbörd och
flöden. Beräkningarna baseras på numerisk lösning av Navier Stoke’s ekvationer.
Som underlag till de hydrauliska beräkningarna har terrängmodeller byggts upp för delavrinningsområden i och utanför kommunen. Delavrinningsområden hämtades från SVAR
(SMHI:s databas Svenskt Vattenarkiv). Vissa delavrinningsområden slogs ihop till större. För
samtliga avrinningsområden har laserskannade höjddata från lantmäteriets nya höjddatabas
(NNH) använts för att ta fram en höjdmodell med 5m-grid (d.v.s. en ruta på 5×5 m har samma
höjdvärde) som använts i simuleringarna. Denna höjddata har enligt lantmäteriet en noggrannhet i höjd på ca 5 cm på öppna hårdgjorda ytor, medan det generella medelfelet i höjd i
all terräng ligger på 20-25 cm (lokalt kan större fel förekomma). Noggrannheten i plan är 0,3
m.
Bild 11 visar uppdelningen och den totala utbredningen av delavrinningsområden.
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Bild 11. Avrinningsområden (ursprungligen från SVAR, Svenskt Vattenarkiv) som använts i beräkningarna. För alla områden har laserskannade höjddata från lantmäteriet (NNH) använts.

Respektive avrinningsområde har belastats med ett 100-årsregn med 30 minuters varaktighet
inklusive en klimatfaktor på 1,2, med detta menas att regnintensiteten i framtiden antas öka
med 20 %. I beräkningarna antas att dagvattensystemen går fulla och att all avrinning sker på
markytan. Vid vissa vägar och järnvägsavsnitt har terrängmodellen ”manipulerats” för att simulera/symbolisera kulvertar under dessa strukturer. Dessa är ofta är dimensionerade för betydligt högre flöden än de vanliga dagvattenledningarna i bostadsområden och kan därför till
viss del antas bidra och underlätta avrinningen kring vägar och järnvägar som annars ofta bildar naturliga barriärer för vattnet i terrängen. För att beskriva hur mycket som rinner av respektive infiltrerar över olika typer av markytor har regnet multiplicerats med avrinningskoefficienter som satts utifrån andelen hårdgjord yta. Befintlig markanvändning har använts i analysen. För 100-årsregnet har avrinningskoefficienterna ökats med 25 % jämfört med 10årsregnet för hänsyn till vattenmättnad i marken vid större regn, i enlighet med VVBM 3104.
Råheten/skrovligheten för olika marktyper har också differentierats för att beskriva avrinningsförloppen så verklighetstroget som möjligt.
Nedanstående tabell beskriver nederbörd/avrinningskoefficienter samt vilket Mannings tal
som har använts för respektive marktyp.
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Tabell 1 Avrinningskoefficienter och nederbörd (100-årsregn, 30 min varaktighet) för olika marktyper
samt Mannings tal (beskriver råhet).

Markanvändning

Avrinningskoefficient

Nederbörd
(mm/dygn)

Nederbörd total
volym (mm)

Mannings
tal

Skog

0,125

320

6,7

5

Vatten

1

2560

53,3

40

Annan öppen mark

0,125

320

6,7

20

Åker + fruktodling

0,125

320

6,7

25

Väg

1

2560

53,3

70

Hus (utanför bebyggelseomr.)

1

2560

53,3

20

Fritidsbebyggelse

0,3125

800

16,7

20

Hög bebyggelse

0,625

1600

33,3

20

Industribebyggelse

0,75

1920

40,0

20

Låg bebyggelse

0,625

1600

33,3

20

Bostadsbebyggelse

0,625

1600

33,3

20

6.2

Riskområden

Från resultaten av beräkningarna med ett 100-årsregn har marköversvämningar identifieras i
flera områden inom Vallentuna kommun. Exempelvis är det i de norra delarna av Vallentuna
risk för översvämningar längs järnvägen (särskilt kring bäcken/vattendraget), Väsbyvägen
samt i områdena kring Tellusvägen och väster om Lindholmsvägen. I de södra delarna av
Vallentuna visar beräkningarna att det är risk för översvämning längs flera delar av järnvägen
i Vallentuna, Stockholmsvägen (ex Bällstalund) samt delar av Bällstabergsvägen. Dessutom
kan översvämningsproblem uppstå kring diket och grönområdet söder om Björkesta och Vallskog. Beräkningarna visar också att det kan bli problem med översvämningar längs Husaån,
vid Garnsviken, vid delar av E18 samt området Hagaberg.

6.3

Rekommendationer

I de områden som översvämningsrisken är stor bör man inte exploatera ytterligare utan att
genomföra detaljerade utredningar eller vidta åtgärder.
Överlagringsanalyser bör genomföras för att hitta exempelvis samhällsviktig eller miljöfarlig
verksamhet som löper risk att översvämmas och därmed orsaka ytterligare problem.
Resultaten kan även användas tillsammans med kännedom om problem på VA-ledningsnätet
för att planera åtgärder på detta.

20 (31)

Vallentuna kommun
Översiktlig kartering av risker avseende ras, skred och översvämning.
Uppdragsnummer 10173649

6.4

Redovisning översvämningskartering skyfall

Resultaten presenteras som kartor för sju geografiska områden samt en översikt, se bilagor
10-17.
I kartorna redovisas översvämmade områden med maximala vattendjup (i respektive 5mgridcell) under beräkningen enligt följande legend:

I beräkningen har respektive avrinningsområde belastats med ett 100-årsregn med 30 minuters varaktighet inklusive en klimatfaktor på 1,2.
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7

Kartering av översvämning kring sjöar

Översvämningskartor för Storsjön – Lillsjön, Garnsviken samt Vallentunasjön har tagits fram.
Översvämningskartering för sjöarna utgår från 100-årsflödet, vattennivån ges av inflödet i
relation till utflödet. För att beräkna inflödet har här avrinningsområdet kring sjön beräknats
så att alla bidragande ytor till avrinningen fås med. Utflödet bestämdes av den begränsande
sektionen i sjöns utlopp.
För Issjön och Långsjön saknades information om utseendet på utloppens begränsande sektion (och på grund av snöfall har inte heller inmätningar kunnat genomföras). Endast avrinningsområdet och 100-årsflödet har tagits fram för Issjön och Långsjön. Inga översvämningskartor har tagits fram för dessa sjöar. För Vallentunasjön fanns information om 100årsvattennivån och därför har inte dess 100-årsflöde beräknats. Garnsvikens nivå styrs av nivån i Åkers sluss, för vilken 100-årsflödet fanns beräknad sedan tidigare. Avrinningsområdet
för både Garnsviken och Vallentunasjön har verifierats, men redovisas inte närmare i denna
rapport.

7.1

Metodbeskrivning

Steg 1. Avrinningsområden

Avrinningsområdet för sjöarna Issjön, Långsjön och Storsjön – Lillsjön har kontrollerats med
hjälp av en terrängmodell baserad på lantmäteriets NNH data. Terrängmodellen är uppbyggd
av gridceller (rutnät) och flödesriktningen i varje gridcell beräknas och läggs samman, vilket
ger alla bidragande avrinningsytor till en punkt. Analysen för att ta fram avrinningsområdet
är endast topografisk och tar exempelvis inte hänsyn till flöden genom kulvertar. De framtagna avrinningsområdena stämmer väl överens med de av SMHI framtagna avrinningsområdena. Nedanstående figurer visar avrinningsområden för Storsjön – Lillsjön, Långsjön och
Issjön.

Lillsjön

Storsjön

Bild 12. Avrinningsområdet till Storsjön – Lillsjön.
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Issjön

Bild 13. Avrinningsområdet till Issjön.

Långsjön

Bild 14. Avrinningsområdet till Långsjön (delen inom Vallentuna kommun).
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Steg 2. Beräkning av flöden

Flödet har beräknats som underlag till beräkning av översvämningskartering för Storsjön –
Lillsjön, Issjön och Långsjön. 100-årsnivån för Vallentunasjön och 100-årsflödet för Garnsviken har beräknats i tidigare utredningar och beräknas därmed inte inom WSP:s utredning.
För de sjöar där medelflödet och 100-årsflödet inte är känt har det beräknats med handboksformler enligt VVMB 3105. Hur flödet har beräknas är beroende av avrinningsområdets storlek. För Långsjön och Storsjön – Lillsjön har flödena beräknats utifrån en given formel som
gäller för små vattendrag i mellersta och södra Sverige och för Issjön har flödet beräknats
med hjälp av regnintensiteter enligt VAV P90 (enligt rekommendationer i VVMB 310). Regnintensiteterna har uppdaterats enligt Dahlström 2010. Nedanstående tabell visar beräknade
flöden.
Tabell 2 Beräknade flöden

Flöde

Storsjön - Lillsjön

Långsjön

Issjön

Medelflöde (m /s)

0,12

0,12

0,04

3

2,95

1,29

0,8

3

100 – årsflöde (m /s)

Steg 3. Översvämningskartering

Storsjön – Lillsjön

Medelvattenståndet och 100-årsvattenståndet har för Storsjön – Lillsjön beräknats utifrån
Mannings ekvation. Mannings ekvation beskriver sambandet mellan formen på vattendraget,
friktionsmotståndet och flödet. Genom att beräkna kapaciteten på sektionen vid sjöns utlopp
fås vattenståndet i sjöarna. Detta är ett konservativt sätt att räkna på eftersom man inte tar
hänsyn till att en del av vattnet kan svämma över dikeskrönen, vilket skulle kunna ge en lägre
vattennivå. Dessutom har flödet beräknats med ett konstant 100-årsflöde vilket också är konservativt, eftersom ett så extremt flöde som 100-årsflödet normalt följer en hydrograf, vilket
innebär att vattennivån i verkligheten blir något lägre. Eventuella förluster mellan Storsjön
och Lillsjön har försummats.
=

Mannings ekvation

Där Q är flödet, A är tvärsnittsarean, R är hydrauliska radien och S är lutningen på vattendraget.
För Storsjön - Lillsjön har tvärsektionen vid utloppet samt lutningen på vattendraget tagits
ifrån ritning ”sänkning af Lillsjön och Storsjön blad 3” (från år 1913). Höjdsystemet på ritningen har inte kunnat fastställas inom denna utredning. Istället har det antagits att det var
kring medelvattenstånd vid laserskanningen vilket sedan användes som medelvattenstånd för
ritningarna från 1913. Utifrån denna beräknades en vattennivåhöjning vid 100-årsflödet. För
att studera rimligheten i vattennivån har volymen som ska fylla upp Storsjön – Lillsjön vid ett
100-årsflöde kontrollerats mot en rimlig varaktighet på 100-årsflödet. Nivån som har karterats
för Storsjön - Lillsjön är +17,6 m i RH2000.
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Vallentunasjön

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd) har tidigare gjort en översvämningskartering för Oxundaån, inom vilken Vallentunasjön ingår 6. Det var en översiktig utredning där lantmäteriets
GSD-data användes med en noggrannhet i höjd på 2,5 m. Inom WSP:s uppdrag fanns tillgång
till lantmäteriets NNH-data (noggrannhet i höjd på ner mot 0,5- 1 dm för hårdgjorda ytor).
För översvämningskarteringen av Vallentunasjön har vattennivåerna som tidigare beräknats
använts, men nivåerna har karterats på nytt på det nya bättre höjddatat. Skillnad RH70 och
RH2000 har beräknats utifrån geoidhöjden och är satt till 0,15 m. Den karterade nivån för
100- årsflödet är + 8,75 och för beräknat högsta flöde +9,45 i RH2000.
Garnsviken

För Garnsviken bestäms vattenståndet till största del av hur Åkers sluss regleras. Medelvattenståndet samt 100-årsvattenståndet vid slussen beräknades i ett lokalt höjdsystem utifrån
flöden vid slussen som bestämdes av SMHI/Terralimnogruppen år 2009. För att bestämma
höjdskillanden mellan det lokala höjdsystemet och RH2000 mättes överkant sluss in inom
WSP:s uppdrag och jämfördes mot ritning (Garnsviken-Vadasjön-Helgösjön-Hederviken torrläggningsföretag från 1938) i det lokala höjdsystemet.
I Garnsviken har skillnader i vattennivå mellan de norra delarna och de södra delarna noterats,
på grund av fallförluster i bland annat Åkers kanal. För att försöka kvantifiera hur stora fallförlusterna kan vara mättes vattenståndet i de olika delarna av sjön. Vid tidpunkten för inmätningen var fallförlusterna endast några cm. För att ta höjd för högre förluster vid ett högre
flöde har en kartering också gjorts med 100-årsvattenståndet + 0,5 m. Stora vattenståndsskillnader mellan de norra och södra delarna av Garnsviken skulle också kunna uppkomma vid
höga flöden i Husaån. Enligt uppgift från Roslagsvatten har problem med översvämningar
förekommit vid Brottby trots att man hållit nivån vid dämningsgräns vid Åkers sluss. Nivåerna som karterats för Garnsviken är 100-årsnivån, +2,86 m och 100-årsnivån +0,5 m, +3,36 m
i RH2000.

7.2

Riskområden sjöar

Översvämningskarteringen av Storsjön – Lillsjön visar att stora områden kring sjön skulle
översvämmas vid ett 100-årsflöde, däribland flera hus. Det är mycket flackt kring sjön och
därmed behövs inte en så stor vattennivåhöjning för att stora delar ska översvämmas.
Översvämningskarteringen visar på att Garnsviken dämmer ända upp i Husaån vid höga vattennivåer. Nivåerna styrs av regleringen i Åkers sluss.
Översvämningskarteringen av Vallentunasjön baseras på nivåer från tidigare beräkningar utförda av MSB. Karteringen visar att det finns hus som ligger inom zonen för översvämning
både vid ett 100-årsflöde och vid ett BHF. Översvämningskarteringen mot nya NNH-data
stämmer väl överens med tidigare kartering på äldre höjddata både vad gäller 100-årsnivån
och nivån vid beräknat högsta flöde. Generellt gäller dock att en lite större yta hamnar i riskområdet för översvämning. Största skillnaderna syns i Uthamra, Kragsta och Bällsta.
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7.3

Rekommendationer

I de områden som översvämningsrisken är stor bör man inte exploatera ytterligare utan att
genomföra detaljerade utredningar eller vidta åtgärder. T.ex. bör överlagringsanalyser genomföras för att hitta exempelvis samhällsviktig eller miljöfarlig verksamhet som löper risk att
översvämmas och därmed orsaka ytterligare problem.
För att få en noggrannare kartering av 100-årsnivån för Storsjön – Lillsjön bör antingen höjdskillnaden mellan ritningen från 1913 och RH2000 fastställas eller än bättre bör nya tvärsektioner i Lillsjöns utlopp för att fastställa kapaciteten på utflödet. Eftersom sektionerna som
använts inom detta uppdrag är så gamla är det sannolikt att dess utseende och därav kapaciteten på utflödet har förändrats. Även här kan en modellering vara att rekommendera för att
fastställa nivån i sjöarna vid ett 100-årsflöde och för att dimensionera möjliga åtgärder.
Gällande översvämningskarteringen av Garnsviken utgår det från regleringen av Åkers sluss.
För att ta hänsyn till fallförlusterna i bland annat Åkers kanal har 0,5 m lagts på översvämningsnivån. Huruvida detta är rimligt bör säkerhetställas med modellering av Husaån och
Åkers kanal. Modellering av Husaån kan också möjliggöra test av olika åtgärder för att
minska översvämningsrisken i området norr om Garnsviken.
Kateringen för Vallentunasjön bedöms som tillförlitlig då den baseras på nivåer beräknade
med modellering. För att förbättra karteringen ytterligare krävs modellering med den nya
höjddatabasen som underlag även vid beräkningarna av vattennivåer.
Dessutom rekommenderas översvämningskartering av Issjön och Långsjön, för att de ska
kunna översvämningskarteras krävs inmätning av de begränsande sektionerna för deras utlopp.

7.4

Redovisning

Resultatkartor för översvämningskarteringen av Lillsjön-Storsjön, Vallentunasjön och Garnsviken visas nedan. För Storsjön – Lillsjön visas den beräknade 100-årsnivån. För Garnsviken
visas 100-årsnivån där 0,5 m lagts på som en buffert för vattennivåhöjningen till följd av fallförluster. För Vallentunasjön jämförs de nya karterande nivåer med de av MSB karterade nivåerna på det äldre höjddatat dels vid ett 100-årsflöde och dels vid ett högsta beräknat flöde
(BHF).

Bild 15. Översvämningskartering vid ett 100-årsflöde för Storsjön – Lillsjön.
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Bild 16. Översvämningskartering vid ett 100-årsflöde (med en buffert på 0,5 m på grund av fallförluster) för Garnsviken.
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Bild 17. Översvämningskartering vid ett 100-årsflöde (med en buffert på 0,5 m på grund av fallförluster) för området norr om Garnsviken.
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Vallentunasjön

Bild 18. Översvämningskartering för Vallentunasjön inom Vallentuna kommun vid ett 100-årsflöde.
Det blåstreckade markerar kartering mot ny höjddata och den röda linjen markerar tidigare kartering
på äldre höjddata.

Vallentunasjön

Bild 19. Översvämningskartering för Vallentunasjön inom Vallentuna kommun vid ett beräknat högsta
flöde, BHF. Det blåstreckade markerar kartering mot ny höjddata och den röda linjen markerar tidigare kartering på äldre höjddata.
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