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Sammanfattning 

En skyfallskartering har genomförts i Lindholmen, Vallentuna kommun för ett skyfall med 100-års 

återkomsttid och 30 minuters varaktighet samt med en klimatfaktor på 1,25. Beräkningar har 

genomförts för två olika scenarier med en tvådimensionell modell i programvaran MIKE 21. De 

scenarier som utretts är ett med befintliga förhållanden och ett med exploateringsytor. Syftet med 

skyfallskarteringen är att undersöka översvämningsrisken i Lindholmen till följd av skyfall. Idag finns 

en översvämningsproblematik i områden som främst är kopplat till vattennivåer i sjöarna Storsjön och 

Lillsjön som tidigare utretts i en översvämningskartering av WSP 2013. 

Resultatet från skyfallskarteringen visar att vatten ansamlas i flera utpekade exploateringsområden 

med befintliga förhållanden. Beräkningen som genomförts med exploateringsområden visar att 

översvämningssituationen förbättras i samtliga exploateringsområden. Detta beror framför allt på det 

avdrag som görs för ledningsnätets kapacitet efter exploatering. I några områden med befintlig 

bebyggelse försämras översituationen om inte åtgärder genomförs som fördröjer eller avleder vatten. 

Två större flödesvägar har identifierats genom centrala Lindholmen samt genom området Kullbacka 

som leder till att vatten ansamlas i exploateringsområdet Centrala Lindholmen S och längs med 

Roslagsbanan.  

Baserat på resultatet från skyfallskarteringen har en rad åtgärdsförslag tagits fram. Då de utpekade 

exploateringsområdena är schematiska och i ett tidigt stadium är föreslagna åtgärder övergripande. 

Vid fortsatt planarbete kan dimensionering och funktion av olika åtgärder utredas. Några utpekade 

exploateringsområden föreslås dock redan i detta skede reserveras som översvämningsytor då stora 

mängder vatten ansamlas. Dessa är de områden som i rapporten benämns Centrala Lindholmen S 

samt delar av områdena Ryan och Lindholmen NÖ V. Även åtgärder mot höga vattennivåer i sjöarna 

Storsjön och Lillsjön presenteras.  
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 Bakgrund 

 Omfattning och syfte 

Vallentuna kommun har i sin fördjupade översiktsplan (FÖP) för norra Vallentuna och Lindholmen 

utpekade ytor för exploatering av nya bostäder samt utrymme för verksamhet och handel och ämnar 

ta fram ett flertal detaljplaner. I nuläget är flertalet av exploateringsområden schematiska och kommer 

bestå av både kvartersmark samt allmän platsmark. Sjöarna Storsjön och Lillsjön belägna strax öster 

om Lindholmen är identifierade som ytor med risk för översvämningar vid 100-årsflöde och påverkar 

då vissa av de utpekade exploateringsområdena. Med anledning av detta vill Vallentuna kommun 

utreda översvämningsrisken i detalj med hjälp av skyfallskartering för ett 100-årsregn med hänsyn till 

framtida klimat. 

Skyfallskarteringen genomförs för två scenarier, ett för befintliga förhållanden och ett med framtida 

exploatering. Syftet är att för nulägessituationen identifiera översvämningskänsliga områden och 

utreda vilka effekter som blir till följd av ny exploatering. Simuleringarna av skyfall görs med en 

hydraulisk modell i programvaran MIKE 21 och analys samt bearbetning av resultat görs i ArcGIS. 

 Underlag 

Underlag som använts i skyfallskarteringen listas nedan:  

• Jordartskarta från SGU, erhållen av kommunen 2019-03-06. 

• Bergrundskarta från SGU, erhållen av kommunen 2019-03-06. 

• Fastighetskarta från Lantmäteriet, erhållen av kommunen 2019-03-06. 

• Höjdmodell från Lantmäteriet 2x2 m, erhållen av kommunen 2019-03-08. 

• Höjdmodell från laserskanning 1x1 m, erhållen av kommunen 2019-03-04. 

• Plankarta Strömgården, .DWG, erhållen av kommunen 2019-03-04. 

• Plankarta Uppsäter, .DWG, erhållen av kommunen 2019-03-04. 

• Exploateringsområden, .SHP, erhållen av kommunen 2019-03-08. 

• Verksamhetsområde och VA-ledningar dagvatten, .SHP, erhållen av kommunen 2019-03-04. 

• Lågpunktskartering Lindholmen, .SHP, erhållen av kommunen 2019-03-04. 

• Översvämningsrisk Storsjön och Lillsjön, .SHP, erhållen av kommunen 2019-03-04. 

• Hydroteknisk utredning Lindholmen. Jordbruksverket (2013), erhållen 2019-03-04. 

• Översiktlig översvämningskartering. WSP (2013) erhållen av kommunen 2019-03-04. 

• PM – Slutsatser Storsjön och Lillsjön. Structor (2014), erhållen av kommunen 2019-03-04. 

 Riktlinjer och vägledning 

Skyfallskarteringen i Lindholmen grundas på riktlinjer, rekommendationer och vägledning från Svenskt 

Vattens publikationer P104, P105 och P110 [1], [2], [3] samt Myndigheten för samhällsskydds och 

beredskaps (MSB) rapport ”Vägledning för skyfallskartering – tips för genomförande och exempel på 

användning” [4].   
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 Områdesbeskrivning 

Lindholmen är en tätort belägen ca 5 km norr om Vallentuna och ingår i ett delavrinningsområde som 

mynnar i Åkerströmmens avrinningsområde. Markanvändningen i delavrinningsområdet består främst 

av skogs- och jordbruksmark [5]. I tätorten består bebyggelse främst av bostadshus i form av småhus 

och radhus. Öster om Lindholmen finns sjöarna Storsjön och Lillsjön som har identifierats med 

betydande översvämningsrisk vid högflöden.  

För skyfallskarteringen har ett mindre delavrinningsområde tagits ut med utloppspunkt under väg 950, 

se Figur 1. Arean på det använda delavrinningsområdet är 18,45 km2.  

 

Figur 1. Delavrinningsområde för Lindholmen framtaget med den terrängmodell som använts i skyfallskarteringen. 
Bakgrundskarta är Lantmäteriets topografiska webbkarta. 

 Exploateringsområden 

Vallentuna kommun har tagit fram områden utpekade för exploatering i Lindholmen. Totalt är 18 

områden utpekade för exploatering, dessa redovisas i Tabell 1 och dess plats i Figur 2. Områdena är 

idag på ett tidigt stadium. Exploateringsytorna kommer förutom byggnader främst bestå av 

kvartersmark och öppen platsmark. En uppskattning av antal bostäder samt typ av bebyggelse för 

respektive område presentas i Tabell 1. För områdena Uppsäter och Strömsgården har planarbetet 

kommit längre med beskrivning av respektive område. 
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Tabell 1. Exploateringsområden i Lindholmen med beräknad area och uppskattad bebyggelsetyp och antal 
bostäder. 

Nummer Område Area 
(m2) 

Bebyggelsetyp Antal 
bostäder 

1 Kullbacka S 94485 Småhus 

60 
2 Kullbacka V 22704 Småhus 

3 Kullbacka C 9986 Småhus 

4 Kullbacka Ö 13138 Småhus 

5 Lindholmen 5:8, 5:13 17095 Småhus, radhus 18 
6 Västra Slumsta S 33411 Småhus, radhus, ev flerbostadshus 

80 
7 Västra Slumsta N 5355 Småhus, radhus, ev flerbostadshus 

8 Ryan 54867 Småhus, radhus, ev flerbostadshus 100 

9 Centrala Lindholmen S 8530 Flerbostadshus 

350 10 Centrala Lindholmen C 41595 Flerbostadshus 

11 Centrala Lindholmen N 2869 Flerbostadshus 

12 Uppsäter 3259 Småhus 8 

13 Strömgården 11139 Småhus, radhus 18 

14 Lindholmen NÖ V 13231 Småhus, ev radhus 
30 

15 Lindholmen NÖ Ö 24877 Småhus, ev radhus 

16 Mörbytorp S 6879 Småhus 
35 17 Mörbytorp Ö 8819 Småhus 

18 Mörbytorp N 56015 Småhus 

 

 

Figur 2. Planerade exploateringsområden i Lindholmen som utreds i skyfallskarteringen. Numreringen av 
respektive område presenteras i Tabell 1. Bakgrundskarta är Lantmäteriets topografiska webbkarta. 
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 Metod 

 Hydraulisk modell MIKE 21 

Skyfallskarteringen genomförs med en tvådimensionell hydraulisk modell i programvaran MIKE 21. 

Modellen baseras på ett beräkningsnät som beskriver topografin och vars upplösning till stor del styr 

noggrannheten i resultaten. En högre upplösning innebär mer noggranna resultat men får som 

konsekvens att beräkningstiderna blir längre. Beräkningar görs genom att lösa Navier-Stokes 

ekvationer och bygger på bevarandet av massa och rörelsemängd [6]. 

 Höjdmodell 

Två höjdmodeller har tagits fram för skyfallskarteringen i Lindholmen. Underlag till modellerna är 

laserskannade höjddata med 1x1 m upplösning [7] samt Lantmäteriets höjddata med 2x2 m 

upplösning [8]. Dessa har kombinerats för att skapa en heltäckande höjdmodell över området med 

upplösning 2x2 m, Figur 3.  

För att beskriva rinnvägar genom kulvertar och broar har terrängmodellen modifierats för att öppna 

upp dessa. Ritningar eller annat underlag för strukturer har inte funnits tillgängligt, terrängen har 

istället justerats genom att interpolera nivåer mellan upp- och nedströms terräng. Bearbetningen av 

dessa strukturer innebär en viss underskattning av dämningseffekter då kulvertar och broar har en 

begränsad vattenförande area. 

 

Figur 3. Framtagen terrängmodell med 2x2 m upplösning som använts i skyfallskarteringen med befintliga 
förhållanden. Terrängen har modifierats för att öppna upp rinnvägar för vatten genom kulvertar och broar. 
Bakgrundskarta är Lantmäteriets topografiska webbkarta. 
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 Nederbörd 

Skyfallskarteringen genomförs med 100-årsregn med 30 minuters varaktighet. För att ta hänsyn till 

framtida klimat används en klimatfaktor på 1,25 enligt P110 [1]. Regnet som används är ett 

designregn av typen CDS-regn som består av flera blockregn med olika varaktigheter och intensiteter 

för den valda återkomsttiden.  

Befintliga ledningsnät i Lindholmen beaktas genom ett avdrag motsvarande ett 2-årsregn vilket antas 

vara det de dimensionerats för enligt P90. Dessa områden inkluderar verksamhetsområden för 

dagvatten kopplade till Roslagsvattens ledningsnät samt ett område med privat dagvattenhantering, 

se Figur 4. De planerade exploateringsytor som utreds i Lindholmen antas dimensioneras enligt P110 

[1]. I Tabell 2 presenteras den volym som tillförs från regnet över olika ytor i skyfallskarteringen. För 

ledningsnätets kapacitet i exploateringsytorna har en klimatfaktor på 1,25 används på den avdragna 

volymen då dessa antas dimensioneras för framtida klimat. Områden som antas ha kapacitet för ett 

30-årsregn är Centrala Lindholmen S, C, N samt Uppsäter. I Kullbacka och Mörbytorp som antas ha 

gles bebyggelse görs ett avdrag motsvarande ett 10-årsregn. För resterande områden görs ett avdrag 

motsvarande ett 20-årsregn. 

Tabell 2. Volym som tillförs i skyfallskarteringen för 100-årsregn samt för avdrag av ledningsnätets kapacitet. Ett 
avdrag motsvarande 2-årsregn görs för områden med dagvatten kopplat till Roslagsvatten och privat 
dagvattenhantering. Avdrag motsvarande 10-, 20- eller 30-årsregn görs för exploateringsytor beroende på 
uppskattad täthet av bebyggelse.  

Återkomsttid 100 år ”98” år ”90” år ”80” år ”70” år 

Volym (mm) 55,58 43,25 29,54 22,89 18,22 

 

 

Figur 4. Områden i Lindholmen som idag är kopplade till Roslagsvattens verksamhetsområde samt till privat 
dagvattenhantering visas i blåa respektive gröna ytor. Områden som är planerade för exploatering i Lindholmen 

visas med rosa ytor. Bakgrundskarta är Lantmäteriets topografiska webbkarta. 
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 Markens råhet 

När vatten rinner över en yta uppstår energiförluster till följd av friktion mellan vattnet och ytan. Hur 

stor denna förlust blir beror till stor del på markens råhet och påverkar vattnets utbredning, djup och 

hastighet. Råheten beskrivs med Mannings tal, M, där ett högt värde motsvarar låg friktion medan 

lägre värden motsvarar högre friktion mellan vattnet och ytan. Som underlag för att bestämma 

markens råhet för olika ytor användes Lantmäteriets Fastighetskarta [9], värden presenteras i Tabell 

3. En karta över Mannings tal som används för olika ytor vid befintliga förhållanden presenteras i 

Bilaga 1. I beräkningen med exploateringsområden ökas Mannings tal för dessa ytor till 30 för att 

motsvara kvartersmark.  

Tabell 3. Beskrivning av Mannings tal för olika ytor som använts i skyfallskarteringen. Underlag för beskrivning av 
ytor är hämtade från Lantmäteriets Fastighetskarta [9]. 

Yta Mannings tal, M 

Skog 2 

Odlad åker 5 

Öppen mark 10 

Vatten 20 

Kvartersmark 30 

Byggnader 60 

Vägar 70 

 Infiltration 

Markens infiltrationskapacitet styr hur mycket och hur snabbt vatten kan infiltrera genom markytan. I 

skyfallsberäkningarna används en infiltrationsmodul som tar hänsyn till markens porositet, 

magasinskapacitet, perkolation och initial vattenhalt. Information om jordarter i området är hämtat från 

SGU:s Jordartskarta [10] och ett antagande görs att det översta jordlagret i bebyggda områden består 

av matjord med förhöjd infiltrationskapacitet medan perkolation från den omättade zonen 

överensstämmer mer med litteraturvärden som går att hitta för olika jordarter. Värden som använts i 

skyfallskarteringen presenteras i Tabell 4. 

Tabell 4. Värden som använts i infiltrationsmodulen för olika jordarter och beskriver dess infiltrationskapacitet, 
porositet, mäktighet, perkolation samt initial vattenhalt. Information om jordarter hämtade från SGU:s 
Jordartskarta [10]. 

Jordart Infiltration 
(mm/h) 

Porositet  
(-) 

Mäktighet 
(m) 

Perkolation 
(mm/h) 

Vattenhalt 
(%) 

Friktionsjord 180 0,4 0,3 180 10 

Sand 72 0,4 0,3 36 20 

Sandig morän 36 0,4 0,3 0,36 30 

Urberg med jordtäcke 36 0,4 0,1 0,04 20 

Torv 18 0,4 0,3 2 40 

Lera 4 0,4 0,3 0,4 45 

Vatten 0 0,05 0,1 0 0 

Hårdgjort 0 0,05 0,1 0 0 
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 Resultat 

Resultaten från skyfallskarteringarna visas som maximala vattendjup och vattenflöden under hela 

simuleringstiden. Detta innebär att maxdjupet inte nås samtidigt i samtliga punkter utan kan 

uppkomma under olika tidssteg. Skillnader i maximalt vattendjup samt vattenflöden mellan de två 

skyfallsberäkningarna presenteras i Figur 16 - Figur 19. Vattendjup och flöden presenteras som kartor 

i Bilaga 2A, Bilaga 2B, Bilaga 3A och Bilaga 3B samt som utklipp över känsliga områden. Vattendjup 

under 0,1 m presenteras inte då konsekvenser och skador vid dessa djup anses vara små. Detsamma 

gäller flöden under 0,05 m3/s/m då. Notera enheten för flöde som beskriver flöde per längdenhet.  

 Befintliga förhållanden 

 Maximala vattendjup 

Exploateringsområden i södra Lindholmen som påverkas av höga vattendjup är framförallt östra 

delarna av Ryan och Lindholmen 5:8, 5:13. Söder om Lindholmen 5:8, 5:13 samlas vatten på 

Roslagsbanans västra sida med vattendjup som på vissa platser överstiger 0,5 m. I Kullbacka samlas 

vattenmassor i närheten av områdena och är en större rinnväg för vatten. 

 

Figur 5. Beräknade maximala vattendjup vid 100-årsregn med klimatfaktor i södra Lindholmen vid befintliga 
förhållanden. Planerade exploateringsområden visas med rosa ytor. Bakgrundskarta är Lantmäteriets 
topografiska webbkarta. 

I norra Lindholmen påverkas befintlig bebyggelse mellan exploateringsområdena centrala Lindholmen 

C och Västra Slumsta. Vattendjupet överstiger på flera platser 0,5 m. Exploateringsområdet centrala 

Lindholmen S påverkas av stående vatten i hela området, detta beror på vatten som rinner från 

uppströms liggande områden samt en begränsning i vattnets väg ut från området som även ligger lågt 

i förhållande till kringliggande områden. Även en stor del av området benämnt som Lindholmen NÖ V 

samlas vattenmassor som även dämmer mot Roslagsbanan. I Lindholmen NÖ Ö samlas en del vatten 

i den norra delen av området. En större rinnväg finns i Västra Slumsta S där vatten rinner vidare mot 

befintlig bebyggelse norrut.  
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Figur 6. Beräknade maximala vattendjup vid 100-årsregn med klimatfaktor i norra Lindholmen vid befintliga 
förhållanden. Planerade exploateringsområden visas med rosa ytor. Bakgrundskarta är Lantmäteriets 
topografiska webbkarta. 

 Maximala vattenflöden 

Större flödesvägar presenteras i Figur 7 och Figur 8 vid befintliga förhållanden. I södra Lindholmen 

sker dessa främst vid exploateringsområdena i Kullbacka och längs med Roslagsbanan. Höga flöden i 

norra Lindholmen uppkommer förutom i Lillsjöns utlopp i befintlig bebyggelse längs med vägarna 

mellan Västra Slumsta och centrala Lindholmen C samt längs med centrala Lindholmen S. 

 

Figur 7. Beräknade maximala vattenflöden vid 100-årsregn med klimatfaktor i södra Lindholmen vid befintliga 
förhållanden. Planerade exploateringsområden visas med rosa ytor. Bakgrundskarta är Lantmäteriets 

topografiska webbkarta. 
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Figur 8. Beräknade maximala vattenflöden vid 100-årsregn med klimatfaktor i norra Lindholmen vid befintliga 
förhållanden. Planerade exploateringsområden visas med rosa ytor. Bakgrundskarta är Lantmäteriets 
topografiska webbkarta. 

 Nivåer i Storsjön och Lillsjön 

Nivåerna i Storsjön och Lillsjön stiger vid det beräknade skyfallet med 0,11 m samt 0,22 m. I 

beräkningarna där vattenytan vid start låg på +16,75 m (RH2000) i båda sjöarna stiger dessa således 

till +16,86 m samt +16,97 m. Vid dessa nivåer har ingen av sjöarna någon påverkan på befintlig 

bebyggelse. En del byggnader längs Bygdevägen ligger dock lägre och det kan tänkas att vatten 

tränger längre upp i terrängen än vad som visas i resultatet. Detta då området har tät vegetation som 

kan påverka noggrannheten i höjdmodellen. 

 Exploateringsområden 

 Maximala vattendjup 

De beräknade maximala vattendjupet i södra Lindholmen med hänsyn till exploateringsområden visar 

att vatten samlas på liknande platser som vid befintliga förhållanden, se Figur 9 och Figur 10. Tydliga 

skillnader ses främst i området Västra Slumsta S, Centrala Lindholmen C och S med lägre vattendjup 

än i beräkningen med befintliga förhållanden. Översvämningar i Centrala Lindholmen S är dock 

fortfarande omfattande och hela området drabbas av höga vattendjup. 
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Figur 9. Beräknade maximala vattendjup vid 100-årsregn med klimatfaktor i södra Lindholmen med 
exploateringsområden. Planerade exploateringsområden visas med rosa ytor. Bakgrundskarta är Lantmäteriets 
topografiska webbkarta. 

 

Figur 10. Beräknade maximala vattendjup vid 100-årsregn med klimatfaktor i norra Lindholmen med 
exploateringsområden. Planerade exploateringsområden visas med rosa ytor Bakgrundskarta är Lantmäteriets 
topografiska webbkarta. 
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 Maximala vattenflöden 

Större flödesvägar presenteras i Figur 11 och Figur 12 med hänsyn till exploateringsområden. Dessa 

är likt skyfallsberäkningen belägna i Kullbacka samt mellan Västra Slumsta S och Centrala 

Lindholmen C.   

 

Figur 11. Beräknade maximala vattenflöden vid 100-årsregn med klimatfaktor i södra Lindholmen med 
exploateringsområden. Planerade exploateringsområden visas med rosa ytor. Bakgrundskarta är Lantmäteriets 

topografiska webbkarta. 

 

Figur 12. Beräknade maximala vattenflöden vid 100-årsregn med klimatfaktor i norra Lindholmen med 
exploateringsområden. Planerade exploateringsområden visas med rosa ytor. Bakgrundskarta är Lantmäteriets 
topografiska webbkarta. 
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 Flödesvägar från exploateringsområden 

Större flödesvägar från och genom planerade exploateringsområden presenteras i Figur 13 - Figur 15. 

I en del befintliga diken i centrala Lindholmen där vatten ansamlas finns troligen mindre kulvertar och 

ledningar med syfte att leda vatten vidare. En del av dessa har inte justerats i terrängmodellen då 

dess dimensioner inte funnits tillgängliga. Samt att dess kapacitet bedömts överskattas mycket då den 

terrängmodell som använts i skyfallskarteringen har upplösning 2x2 m. 

Figur 13 visar större flödesvägar från och igenom exploateringsområden i södra Lindholmen. Flöden 

från exploateringsområden i Kullbacka ansamlas i befintliga diken innan de flödar vidare nedströms 

och ansamlas mot Roslagsbanan. Vatten från Lindholmen 5:8, 5:13 ansamlas mot Roslagsbanan och 

delvis i exploateringsområdet. 

 

Figur 13. Större flödesvägar genom och från planerade exploateringsområden i södra Lindholmen. 
Bakgrundskarta är Lantmäteriets topografiska webbkarta.  

Flödesvägar från exploateringsområden i centrala Lindholmen presenteras i Figur 14. Från Västra 

Slumsta S går en större vattenväg genom exploateringsområdet som rinner vidare mot befintlig 

bebyggelse nedströms. Vatten från Centrala Lindholmen C och Centrala Lindholmen S rinner i sydlig 

riktning och ansamlas i Centrala Lindholmen S. En del vatten fortsätter mot Ryan men begränsas av 

terrängens topografi och en kulvert under vägen. I exploateringsområdet Ryan ansamlas vatten i de 

östra delarna samt rinner vidare ut på åkermark söderut via befintliga diken. 
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Figur 14. Större flödesvägar från och genom planerade exploateringsområden i centrala Lindholmen. 
Bakgrundskarta är Lantmäteriets topografiska webbkarta. 

I norra Lindholmen presenteras större flödesvägar i Figur 15. Vatten från exploateringsområdena i 

Mörbytorp rinner ut i befintliga diken innan de når bäcken från Lillsjön. I Strömgården rinner vatten 

norrut via ett befintlig dike ut i samma bäck. Från Lindholmen NÖ Ö rinner ansamlas vatten i 

exploateringsområdets nordöstra del innan det rinner vidare. I Lindholmen NÖ V rinner vatten till 

områdets södra del och ansamlas i exploateringsområdet samt mot Roslagsbanan. Från området 

Centrala Lindholmen N rinner vatten ut i ett befintligt dike i sydlig riktning.  

 

Figur 15. Större flödesvägar från och genom planerade exploateringsområden i norra Lindholmen. 

Bakgrundskarta är Lantmäteriets topografiska webbkarta. 
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 Nivåer i Storsjön och Lillsjön 

Med hänsyn till framtida exploateringsytor stiger vattennivåerna i Storsjön och Lillsjön med 0,12 m 

samt 0,23 m. Detta är 0,01 m högre än för skyfallsberäkningen med befintliga förhållanden. Skillnaden 

i nivå beror troligen på den förändrade råheten på exploateringsytorna som använts i beräkningen 

vilket leder till snabbare flöden och större ansamlingar av vatten. Sjöarnas nivåer påverkar samma 

bebyggelseområden som vid befintlig förhållanden, se 3.1.3.  

 Differens vattendjup och vattenflöde 

Differensen mellan skyfallsberäkningarna visas i Figur 16 och Figur 17 för vattendjup samt Figur 18 

och Figur 19  för vattenflöde. Områden med små skillnader i vattendjup och flöde ritas inte ut. 

Generellt blir översvämningssituationen bättre i Lindholmen där de största skillnaderna sker i 

exploateringsområden där ledningsnätets kapacitet har störst påverkan. 

 Vattendjup 

Områden där vattendjupet är större till följd av planerad exploatering är främst belägna nedströms 

dessa där vatten flödar i högre hastighet över markytan. I området nedströms Kullbacka S blir 

vattendjupet upp till 0,1 m djupare efter exploatering och åtgärder för att fördröja eller avleda vatten 

behöver utredas. Mellan Västra Slumsta och Centrala Lindholmen C blir befintlig bebyggelse 

påverkade av högre vattendjup med upp till 0,05 m. Även här behöver åtgärder utredas vid 

exploatering så att det vatten som kommer från exploateringsområden tas om hand och inte förvärrar 

översvämningssituationen. 

Vattendjupet i flera exploateringsområden blir lägre på grund av det avdrag som görs för ledningsnät i 

respektive område. I Centrala Lindholmen S blir skillnaden stor där hela ytan har ett vattendjup som är 

0,05 – 0,1 m lägre i de andra beräkningen. Området Västra Slumsta S har även lägre vattendjup som 

till stor del är 0,1 m eller lägre. 

 

Figur 16. Differens i vattendjup mellan de två skyfallsberäkningar som genomförts. I gula/röda/orangea områden 
är vattendjupet högre vid befintliga förhållanden. I blå områden är vattendjupet högre med exploateringsområden. 
Bakgrundskarta är Lantmäteriets topografiska webbkarta. 
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Figur 17. Differens i vattendjup mellan de två skyfallsberäkningar som genomförts. I gula/röda/orangea områden 
är vattendjupet högre vid befintliga förhållanden. I blå områden är vattendjupet högre med exploateringsytor. 
Bakgrundskarta är Lantmäteriets topografiska webbkarta. 

 Vattenflöde 

Vattenflödet är generellt högre i skyfallsberäkningen till följd av planerad exploatering. I Figur 18 och 

Figur 19 visas differensen i vattenflöde där blåa områden innebär ett högre flöde med 

exploateringsområden. I området kring Kullbacka blir flödet högre ut från exploateringsområdena. 

Detsamma gäller flödet från Västra Slumsta S och mot Centrala Lindholmen C. Längs med Centrala 

Lindholmen S är flödet däremot lägre med exploateringsområden. De högre flödena uppkommer till 

följd av att exploateringsytorna har en lägre råhet än i beräkningen för befintliga förhållanden. 

 

Figur 18. Differens i vattenflöde mellan de två skyfallsberäkningar som genomförts i södra Lindholmen. I 
gula/orangea/röda områden är vattenflöden högre vid befintliga förhållanden. I blå områden är vattenflödet högre 
med exploateringsområden. Bakgrundskarta är Lantmäteriets topografiska webbkarta. 
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Figur 19. Differens i vattenflöde mellan de två skyfallsberäkningarna som genomförts i norra Lindholmen. I 
gula/orangea/röda områden är vattenflödet högre vid befintliga förhållanden. I blå områden är vattenflödet högre 
med exploateringsområden. Bakgrundskarta är Lantmäteriets topografiska webbkarta. 

 Översvämning från Storsjön och Lillsjön 

Resultatet av översvämningar till följd av högra nivåer i Storsjön och Lillsjön är hämtade från 

Översiktlig kartering av risker avseende ras, skred och översvämning, WSP [11]. Figur 20 visar 

sjöarnas utbredning vid 100-årsflöden beräknade med Mannings formel med planerade ytor för 

exploatering. Den beräknade nivån i Storsjön och Lillsjön är +17,6 m i höjdsystem RH2000. 

 

Figur 20. Översvämningens utbredning vid 100-årsflöde i Storsjön och Lillsjön beräknat med Mannings formel 
[11]. Exploateringsområden i Lindholmen visas med rosa ytor. Bakgrundskarta är Lantmäteriets topografiska 
webbkarta. 
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Enligt översvämningskarteringen av Storsjön och Lillsjön påverkas exploateringsområdena Ryan och 

Lindholmen 5:8, 5:13 av vattennivåerna. Det sydligaste exploateringsområdet i Mörbytorp ligger i 

anslutning till översvämningsskiktet och kan tänkas påverkas.  

Vattendjup i Ryan och Lindholmen 5:8, 5:13 uppgår till 0,6 meter enligt den terrängmodell och 

beräknade vattennivån som tagits fram. Stora vattendjup fås främst i de östra delarna av respektive 

område.  
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 Åtgärdsförslag 

De åtgärdsförslag som presenteras är övergripande åtgärder och dess lämplighet behöver utredas 

vidare i planarbete med respektive exploateringsområde. Åtgärder som föreslås ska i första hand 

omhänderta dagvatten genom ytlig avrinning eller fördröjning istället för genom dagvattenledningar 

som har en begränsad kapacitet. För att effekter som erosion ska minimeras i områden där dagvatten 

leds ut till naturmark kan erosionsskydd anläggas i dessa områden.  

 Höjdsättning av ny bebyggelse 

Ny bebyggelse höjdsätts och utformas på ett sådant sätt att marköversvämning vid 100-årsregn inte 

skadar byggnader. Gator och fastigheter ska i möjligaste mån harmonisera med varandra. 

Kvartersmark bör generellt höjdsättas till en nivå högre än anslutande gatumark för att en 

tillfredsställande avledning av yt- och dränvatten samt spillvatten ska kunna erhållas, se Figur 21. 

Lägsta golvnivå föreslås inte understiga 0,5 m över marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten, i 

enlighet med P105 [2]. Om höjdsättningen utformas enligt ovan, så att gator i området alltid är belägna 

på lägre nivåer än kringliggande kvartersmark, kan dagvatten avledas via gatorna om 

dagvattensystemets maxkapacitet skulle överskridas vid extrem nederbörd.  

 

Figur 21. Principskiss för höjdsättning av bebyggelse och intilliggande gatumark. 

 Torra översvämningsytor 

Ytor som till vardags används som exempelvis parkering, gångstråk eller lekplats kan vid extrema 

regntillfällen, då rätt utformade, nyttjas som tillfälliga översvämningsytor. Sådana ytor bör vara 

belägna på platser där översvämning förväntas ske, se Figur 22, samt vara försedda med kantstöd 

eller dylikt för att kontrollera att vattnet stannar inom önskat område. Översvämningsytans storlek bör 

vara tillräcklig för att magasinera erforderlig mängd dagvatten i samband med kraftig nederbörd.  
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Figur 22. Exempel på torr översvämningsyta i Malmö. (Foto: Emma NK) 

 Svackdiken 

Ett svackdike kan ses som ett alternativ eller en komplettering av traditionella avloppsystem och 

används främst vid vägar, gator, gång och cykelbanor där man önskar ett öppet dagvattensystem. 

Meningen är att de skall fungera som transportsystem och för magasinering av dagvattnet. 

Svackdiken kan förses med strypt utlopp för att vidaregående flöde skall begränsas. 

Med svackdike avses ett brett vegetationsklätt dike med svag släntlutning, Figur 23. Dikena är 

beklädda med vattentåligt gräs eller våtmarksväxter och karaktäriseras av en stor bredd och en svag 

längsgående lutning. Svackdiken bör ha en släntlutning på 1:3 eller flackare med hänsyn till skötsel 

samt lekande barn. Diket bör också ha en liten nedsänkning längs vägkanten för att förhindra 

uppdämningar vid stora vattenmängder. 

 

Figur 23. Exempel på svackdike i Gyllings trädgård, Malmö. (Foto: Norconsult) 
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Flödena från svackdiken föreslås ledas vidare till dagvattenledningsnät och därför anläggs lämpligen 

kupolbrunnar som även kan höjas upp och på så sätt magasineras vattnet något. Denna metod kan 

användas om man vill kunna förbehandla vattnet inför rening.  

För det kalla klimatet vi har i Sverige, är svackdiken ett utmärkt område för snölagring och 

omhändertagande av smältvatten. Däremot måste det kontrolleras att det inte bildats någon is kring 

inlopp, utlopp samt ledningar.  

 Öppna vägdiken 

Med öppna vägdiken avses i detta fall diken med brantare släntlutning än svackdiken beskriva ovan, i 

Figur 24 visas exempel på vägdike. Inte heller behöver den längsgående lutningen vara lika flack. En 

betydande fördel med dessa diken jämfört med svackdiken är att de inte kräver lika stor yta och 

därmed är fördelaktiga att använda utmed lokalgator eller liknande, där utrymmet är begränsat. 

Nackdelen med öppna vägdiken jämfört med svackdiken är att reningseffekten inte är lika god. Rätt 

utförda och utnyttjade kan dock öppna vägdiken fungera som goda reningsanläggningar för förorenat 

dagvatten. 

 

Figur 24. Exempel på vägdike i Gyllins trädgård, Malmö. (Foto: Norconsult) 

 Makadamdiken 

Ett alternativ till öppna vägdiken är makadamfyllda diken. En fördel med dessa är att de kan anläggas 

under till exempel gräs- eller asfaltsytor, utformningen kan således variera, se Figur 25 för en 

principskiss över makadamdiken. Makadamdiken har främst en fördröjande förmåga men har även en 

viss renande effekt. Nackdelen är dock att makadamdiken normalt behöver grävas om efter ca tio till 

femton år, eftersom de kan sätta igen sig. Genom att makadamdikena förses med en geotextil, som 
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omsluter diket, ökar dikets livslängd (notera att geotextildukens ändar överlappar varandra där de 

möts i den övre delen av diket). Med sådan utformning krävs endast omgrävning av det översta skiktet 

vid en eventuell igensättning. Geotextilen bör ungefärligen placeras 10 cm under dikets ovankant. 

 

Figur 25. Skiss över makadamdike med dräneringsledning och kupolstil. (Illustration: Norconsult) 

 Högvattenskydd 

Högvattenskydd kan anläggas för att skydda bebyggelse mot höga nivåer i sjöarna Storsjön och 

Lillsjön. Högvattenskydd kan delas in i tre typer. Den enklaste temporär skyddsbarriär och är ett skydd 

som kräver beredskap och insats vid aktuella höga vattennivåer då de manuellt placeras ut med 

tyngd, som ett skydd mot vattnet. Nästa variant på skydd är så kallade semipermanenta skydd där en 

del är permanent, medan en del är temporärt och lyfts på plats vid höga nivåer. Det sista alternativet, 

så kallade permanent skydd finns alltid på plats, ger fullt skydd och kräver ingen beredskap och 

insats. 

Skydden kan utformas som vallar eller vertikala skydd, se Figur 26. Vallar är utrymmeskrävande och 

väger mycket och kan därför inte passa in i alla miljöer och enbart användas där de geotekniska 

förutsättningarna tillåter. Medan vertikala skydd helt kan utformas mindre och lättare och anpassas till 

miljön, geotekniken och estetiken. 

 

Figur 26. Utformning av olika högvattenskydd samt generell kostnadsfördelning mellan de olika skydden. 

 Tidigare utredningar av sjöarna Storsjön och Lillsjön 

Förslag på åtgärder från tidigare utredningar berör främst översvämningsrisken kopplade till sjöarna 

Storsjön och Lillsjön. Dessa finns sammanställda i en utredning av Structor [12] och är indelade i två 

typer av åtgärder. I denna rapport tas åtgärdsförslagen upp övergripligt, för en detaljerad beskrivning 

och kostnadsuppskattning av dessa hänvisas till Structors utredning. 
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 Minskad risk för översvämning av sjöarna 

Åtgärder för att minska riskerna för översvämningar av sjöarna inkluderar fördröjande av tillrinngen, 

rensning och underhåll i utlopp och diken som underlättar vattenflöde från område. Begränsning av 

växtlighet i anslutning till diken eller pumpning av vatten vid nödsituationer. Dessa kan inkludera 

plantering av skuggande träd på dikets sidor, fördröjning genom anläggande av våtmarker och 

dammar eller breddning av diken för att utöka dess magasineringskapacitet. 

 Minskad igenväxning av sjöarna 

En stor del av åtgärderna för att minska igenväxningen av sjöarna syftar till att minska tillförsel av 

näringsämnen. I Structors sammanställning tas tre exempel på dessa åtgärder upp. Dessa inkluderar 

anläggning av gräsbevuxna kantzoner i anslutning till diken och vattendrag, ett försiktigt 

förhållningssätt till användningen av konstgödsel samt en inventering av bristfälliga enskilda avlopp. 
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 Slutsatser och kommentarer 

 Exploateringsområden 

De åtgärder som föreslås i föregående kapitel är övergripande åtgärder. Vilken åtgärd som är lämplig i 

olika exploateringsområden beror på dess syfte och bör utredas i samband med vidare planarbete. 

Viktigt är att vid val av åtgärd inte förvärra situationen med översvämningar i omkringliggande 

områden varken ned- eller uppströms. Höjdsättningen i exploateringsområden bör även planeras och 

genomföras så att vatten avleds via gator och stråk för att undvika skador på bebyggelse. 

 Reserverade översvämningsytor 

Några av de utpekade exploateringsområdena föreslås reserveras som översvämningsytor. Detta då 

det vid skyfallskarteringen drabbas av stora mängder stående vatten. Förmågan till fördröjning och 

magasinering av skyfallsvatten på dessa områden kan förbättras genom olika åtgärder såsom öppna 

dagvattenmagasin eller olika former av diken. Föreslagna ytor presenteras i Figur 27 och Figur 28. 

I Centrala Lindholmen S blir hela området översvämmat, detta på grund av att området ligger lågt 

samt med en begränsad kapacitet för vatten att transporteras vidare. I områdena Ryan och 

Lindholmen NÖ V blir vatten stående i exploateringsområdena samt mot Roslagsbanan. För att inte 

trycka upp mer vatten mot Roslagsbanan och förvärra problematiken föreslås delar av dessa områden 

reserveras som översvämningsytor.  

Området Lindholmen 5:8, 5:13 får stora områden som översvämmas. Även här kan det vara aktuellt 

med att reservera områden för översvämningar. Området drabbas av översvämningar vid skyfall såväl 

som vid höga nivåer i Storsjön och Lillsjön. 

 

Figur 27. Ytor inom planerade exploateringsområden som föreslås reserveras som översvämningsytor. Berörda 
exploateringsytor i figuren är Centrala Lindholmen S, Ryan, Lindholm 5:8, 5:13. Vattendjup i figuren enligt 
beräkningar för befintliga förhållanden. Bakgrundskarta är Lantmäteriets topografiska webbkarta. 
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Figur 28. Föreslagen översvämningsyta inom det planerade exploateringsområdet Lindholmen NÖ V. Vattendjup i 

figuren enligt beräkningar för befintliga förhållanden. Bakgrundskarta är Lantmäteriets topografiska webbkarta. 

 Påverkan på befintlig bebyggelse 

Exploateringsområdenas påverkan på befintlig bebyggelse är i stora delar liten. Figur 16 och Figur 17 

visar att vattendjup ökar i bebyggelse mellan Västra Slumsta och Centrala Lindholmen C. Området 

drabbas även av omfattande översvämningar vid skyfallsberäkningen med befintliga förhållanden. 

Även i området kring Kullbacka ökar vattendjupet till följd av planerad exploatering.  

Viktigt är att vid exploatering i dessa områden utreda och genomföra åtgärder som ser till att vatten 

leds till andra ytor där konsekvenserna blir små eller kan fördröjas genom exempelvis 

översvämningsytor eller makadamdiken.  

 Osäkerheter 

Resultatet av skyfallskarteringen visar de maximala vattendjup och flöden som uppstår under hela 

simuleringen med de förutsättningar som ansätts i modellen. De viktigaste osäkerheterna vid 

beräkningarna presenteras nedan som är viktiga att ha i åtanke vid analys och användning av 

resultatet. 

 Regn och återkomsttid 

Det regn som används i skyfallskarteringen är ett 100-årsregn med 30 minuters varaktighet 

tillsammans med en klimatfaktor på 1,25. Det använda regnet har använts på hela modellområdets yta 

medan i verkligheten sker skyfall ofta lokalt där den högsta intensiteten inträffar på en mindre yta. 

Klimatfaktorn är en uppskattning av framtidens klimat som baseras på kunskapsläget år 2010 enligt 

Svenskt Vatten P110 [1]. Denna kan förändras med ny kunskap och resultatet blir då annorlunda. 

Ett schablonmässigt avdrag görs även på det använda regnet för att ta hänsyn till ledningsnätets 

kapacitet. Befintliga områden i Lindholmen har antagits ha kapacitet motsvarande ett 2-årsregn. För 
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utpekade exploateringsområden har kapaciteten antagits motsvara 10-, 20- eller 30-årsregn. Genom 

att göra detta avdrag tas ingen hänsyn till dynamiken mellan ledningsnät och markavrinningen.  

 Terrängmodell 

Den terrängmodell som tagits fram består av mätosäkerheter som beskrivs av BLOM (2012) [7] samt 

Lantmäteriet [8]. Justeringar för kulvertar och broar har gjorts för att möjliggöra för vatten att rinna 

igenom dessa. Då det saknats ritningar och inmätningar av sådana strukturer blir kapaciteten genom 

dessa sannolikt överskattad. Detta på grund av att upplösningen i den terrängmodell som används är 

2x2 m och strukturer med mindre dimension förstoras till den använda upplösningen.  

I exploateringsområden finns idag ingen planerad höjdsättning eller bebyggelse mer än uppskattat 

antal bostäder. Detta medför att resultatet i exploateringsområdena bör ses som övergripande och 

förenklade. Översvämningsrisken i exploateringsområdena bör utredas i detalj med framtagna 

detaljplaner färdiga. 

 Infiltration 

Att bestämma infiltrationskapacitet för stora områden är kostsamt och tidskrävande. För att ta hänsyn 

till markens infiltrationskapacitet används därför en modul som beaktar markens 

magasineringsförmåga såväl som infiltrations- och perkolationshastighet. Värden för dessa parametrar 

baseras på SGU:s jordartskarta [10] och schablonvärden samt antagande om att det översta 

marklagret har en ökad genomsläpplighet.  

 Översvämning från sjöar 

Den översvämningskartering som genomförts för sjöarna Storsjön och Lillsjön är baserade på en 

beräkning av Mannings formel. Resultatet är en beräknad nivå baserat på det använda flödet samt 

den använda sektionens profil. Metodiken tar inte hänsyn till dynamik i systemet eller andra 

flödesvägar som kan tänkas uppstå till följd av höga flöden eller nivåer i sjöarna. 
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Bilaga 1 – Mannings tal, M 
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Bilaga 2A – Befintliga förhållanden, vattendjup 
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Bilaga 2B – Befintliga förhållanden, vattenflöden 
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Bilaga 3A – Exploateringsytor, vattendjup 
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Bilaga 3B – Exploateringsytor, vattenflöden 

 


