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Sammanfattning 

Norconsult AB har på uppdrag av Vallentuna kommun upprättat denna dagvattenutredning gällande 
detaljplanen för Del 2 av Rickebyhöjd. Planområdet omfattar ca 0,14 ha och avser att möjliggöra bebyggelse i 
ett flerbostadshus. 

I dagsläget består markanvändningen inom planområdet av ett befintligt hus med restaurangverksamhet med 
tillhörande gårdsyta, en del av Mörbyvägen samt ett litet grönområde. Beräknat dagvattenflöde för befintlig 
situation är 13, 21 och 35 l/s för ett 5-, 20- och 100-årsregn. Motsvarande flöden efter planerad exploatering 
utan fördröjningsåtgärder samt med klimatfaktor är 22, 34 och 58 l/s.  

För planerad exploatering föreslås fördröjningsåtgärder för att fördröja ett framtida 20-årsregn med 
klimatfaktor till ett befintligt 2-årsregn enligt kravställning från Roslagsvatten. Fördröjning och rening av 
dagvatten föreslås i form av nedsänkta regnbäddar. Den totala fördröjningsvolymen för planområdet 
beräknades till 12 m3 och ett ytbehov på totalt 53 m2. 

Planområdet avvattnas till dagvattenledningsnätet via ytlig avrinning till en brunn i Mörbyvägen. Planområdet 
ligger inom delavrinningsområdet som rinner till recipienten Vallentunasjön som omfattas av 
miljökvalitetsnormer (MKN). Dess ekologiska status är klassad som dålig och dess kemiska status klassas 
som uppnår ej god. Exploateringen får inte medföra att MKN ej kan följas.  

Föroreningsbelastningen från dagvattnet har beräknats i StormTac för befintlig situation, framtida situation före 
rening och framtida situation efter rening. Beräkningarna visar att efter planerad exploatering och föreslagna 
reningsåtgärder beräknas varken föroreningskoncentrationerna eller föroreningsmängderna i dagvattnet att 
öka jämfört med befintliga nivåer. Norconsult bedömer därmed att den planerade exploateringen inte riskerar 
möjligheterna för Vallentunasjön att uppnå MKN om föreslagna åtgärder tillämpas. 

Vid korrekt utförd höjdsättning inom planområdet där byggnader höjdsätts till en högre nivå än anslutande 
gatumark bedöms riskerna för skador på byggnaderna vid skyfall som låg. 
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1 Inledning 
Norconsult AB har på uppdrag av Vallentuna kommun upprättat denna dagvattenutredning gällande 
detaljplanen för Del 2 av Rickebyhöjd. Detaljplanen avser fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:48 och 
Vallentuna- Mörby 1:310 som ligger strax norr om Vallentuna centrum och avser att möjliggöra bebyggelse i 
ett flerbostadshus. Planområdet omfattar ca 0,14 ha och avgränsas av Fornminnesvägen i norr, Mörbyvägen i 
öst och angränsande fastigheter. 

Planområdets ungefärliga placering ses i figur 1. 

 

 
Figur 1. Planområdets ungefärliga placering markerat i rött (©OpenStreetMap bidragsgivare, ODbl 1.0, 2021) 
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1.1 Planerad exploatering/planförslag 

Detaljplanen syftar till en byggnation av ett flerbostadshus. Figur 2 redovisar planerad exploatering inom 
planområdet enligt strukturskiss. 

 

 

Figur 2. Planerad exploatering inom planområdet enligt strukturskiss 
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1.2 Underlag 

 Grundkarta, GK_nybeb_plangräns_1315_rickebyhöjd2.dwg, hämtad 2021-02-02 
 Dagvattenpolicy Oxunda, 2016 
 Strukturskiss 
 Ledningsunderlag 

 

1.3 Förutsättningar 

Utredningen följer Oxunda dagvattenpolicys riktlinjer samt riktlinjer från Svenskt Vattens publikation P110.  

Oxunda dagvattenpolicy innehar följande grundprinciper, vilka tas hänsyn till i dagvattenutredningen: 

 Minska konsekvenserna vid översvämning 
 Bevara en naturlig vattenbalans 
 Minska mängden föroreningar 
 Utjämna dagvattenflöden 
 Berika bebyggelsemiljön 

Dimensionering görs enligt Roslagsvattens kravställning att fördröja ett 20-årsflöde med klimatfaktor efter 
exploatering till ett befintligt 2-årsregn, som är den dimensioneringsprincip som gällde när ledningsnätet i 
området byggdes. 
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2 Orientering 

I följande avsnitt ges en beskrivning av aktuella recipienter, markförhållanden och eventuella skyddsvärda 
områden inom och i anslutning till planområdet 

 

2.1 Recipient 

Planområdet ligger inom delavrinningsområdet som rinner till Vallentunasjön (SE659771-162546) via 
Oxundaån, se figur 3. Vallentunasjön omfattas av miljökvalitetsnormer som anger kraven för den ekologiska 
och kemiska statusen för recipienter enligt vattendirektivet. Målsättningen är att uppnå vattenkvalitet av god 
status i hela EU. Ett krav är att exploateringen inte får medföra att recipienternas status försämras.  

 

 

Figur 3. Recipienten Vallentunasjön med ungefärlig placering av planområdet samt delavrinningsområdet Utloppet av 
Vallentunasjön (©VISS, 2021) 
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Enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) är Vallentunasjöns ekologiska status klassad som dålig. Detta 
främst på grund av övergödning med näringsämnespåverkan från växtplankton och dåliga ljusförhållanden. 
Dess kemiska status klassas som uppnår ej god. Detta på grund av överskridna gränsvärden för de 
prioriterade ämnena PFOS, kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE). Gränsvärdena för Hg och 
PBDE överskrids i Sveriges alla vattenförekomster (VISS, 2021).  

Några betydande påverkanskällor för Vallentuna är enligt VISS förorenade områden, deponier, urban 
markanvändning, jordbruk, atmosfärisk deposition samt transport och infrastruktur. MKN för Vallentunasjön är 
att uppnå god ekologisk status till 2027 och god kemisk ytvattenstatus. Enligt VISS finns risk att MKN inte 
uppnås.     

 

2.2 Skyddsvärda intressen 

Enligt länsstyrelsens karttjänst (Länsstyrelsen, 2021) berörs planområdet inte av några skyddsvärda intressen 
eller markavvattningsföretag. 

 

2.3 Geoteknik 

Enligt jordartskarta från SGU (2021) utgörs planområdet av sandig morän som har potential för infiltration av 
dagvatten, se figur 4. Det finns därmed möjligheter för infiltration och lokalt omhändertagande av dagvatten 
(LOD) inom planområdet.  

 

 

Figur 4. Jordartskarta, planområdet inom svart streckad markering (SGU, 2021) 
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2.4 Grundvatten 

Enligt Länsstyrelsen (2021) berörs inte planområdet av några grundvattenförekomster. Vidare har inga 
grundvattennivåer funnits att tillgå.  
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3 Befintlig dagvattenhantering 

Följande avsnitt samt bilaga 1 beskriver planområdets befintliga dagvattenhantering och beräknade flöden. 

Planområdet omfattar ca 0,14 ha och avgränsas av Fornminnesvägen i norr, Mörbyvägen i öst och 
närliggande fastigheter i syd och väst. 

Markanvändningen inom området består av ett befintligt hus med restaurangverksamhet med tillhörande 
gårdsyta, en del av Mörbyvägen samt ett litet grönområde i norra delen av planområdet. Planområdet är 
relativt plant och höjderna inom området ligger runt +22 m.ö.h.  

Vid mindre regn förväntas dagvatten från grönområdet i den norra delen att infiltrera i marken. Vid större regn 
förväntas dagvatten från planområdet att avrinna ytligt till en brunn i Mörbyvägen.   

 

3.1 Befintliga dagvattenflöden 

Beräkning av befintliga dagvattenflöden har utförts med rationella metoden enligt Svenskt Vattens publikation 
P110 (Svenskt Vatten, 2016). Ekvation 1 beskriver rationella metoden.  
 
Q = A ∙ φ ∙ i            (ekvation 1)  
 
där: 
  
Q = flöde [l/s]  
 
A = avrinningsområdets totala yta [ha]  
 
φ = avrinningskoefficient [-]  
 
i = dimensionerande regnintensitet [l/s∙ha]   
 
Det dimensionerande flödet erhålls då hela området bidrar med avrinning. Den yta som bidrar till avrinning 
kallas den reducerade arean och erhålls genom att en avrinningskoefficient multipliceras med den totala ytan. 
Avrinningskoefficienten uttrycker hur stor del av nederbörden som avrinner på ytan efter infiltration och 
ytvattenlagring. Exempelvis används enligt P110 avrinningskoefficienten 0,8 för asfaltsytor och 0,1 för 
skogsområden (Svenskt Vatten, 2016). 

Beräknade flöden för befintlig situation har gjort för 5-, 20- och 100-årsregn med 10 minuters varaktighet. 
Tabell 1 redovisar planområdets area, reducerade area samt flödet för ett 5-, 20- och ett 100-årsregn. 
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Tabell 1. Beräknade dagvattenflöden för ett 5-, 20- och 100-årsregn vid befintlig situation 

Markanvändning Avrinningskoefficient 
Area 
(ha) 

Red. Area 
(ha) 

Flöde vid  
5-årsregn 

(l/s) 

Flöde vid  
20-årsregn 

(l/s) 

Flöde vid  
100-årsregn 

(l/s) 

Lokalgata 0,8 0,02 0,02 3 5 9 

Gårdsyta 0,45 0,07 0,03 6 9 15 

Tak 0,9 0,02 0,02 4 6 10 

Grönområde 0,1 0,03 0,002 0 1 1 

Totalt - 0,14 0,07 13 21 35 
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4 Föreslagen dagvattenhantering 

Föreliggande exploateringsförslag leder till förändrade dagvattenflöden och ett förändrat föroreningsinnehåll 
(vilket beskrivs mer i avsnitt 5) i dagvattnet. I framtiden väntas även klimatförändringar leda till förändrade 
dagvattenflöden, varför det också bör beaktas vid dimensionering av framtida dagvattensystem. Följande 
avsnitt samt bilaga 2 ger förslag till en hållbar dagvattenhantering med hänsyn till de framtida 
förutsättningarna. 

 

4.1 Framtida dagvattenflöde 

Framtida dagvattenflöden har beräknats med rationella metoden beskriven i avsnitt 3.1 men med tillägg av en 
klimatfaktor på 1,25 enligt rekommendation från Svenskt Vatten. Tabell 2 redovisar area, reducerad area samt 
beräknade flöden för 5-, 20-, och 100-årsregn för planområdet. 

 

Tabell 2. Beräknade dagvattenflöden för ett 5-, 20- och 100-årsregn vid planerad situation 

Markanvändning Avrinningskoefficient 
Area 
(ha) 

Red. Area 
(ha) 

Flöde vid  
5-årsregn 

(l/s) 

Flöde vid  
20-årsregn 

(l/s) 

Flöde vid  
100-årsregn 

(l/s) 

Tak 0,9 0,05 0,05 11 18 30 

Gårdsyta 0,45 0,06 0,03 7 10 17 

Lokalgata 0,8 0,02 0,02 4 6 11 

Totalt - 0,14 0,10 22 34 58 

 

De totala flödena efter exploatering för ett 5-, 20- och 100-årsregn med 10 minuters varaktighet och 
klimatfaktor beräknas bli ca 60–70 procent större än för befintlig situation.  

 

4.2 Erforderlig fördröjningsvolym 

Erforderlig fördröjningsvolym har beräknats för planområdet utifrån att flödet vid ett 20-årsregn med 
klimatfaktor efter exploatering ska fördröjas till ett 2-årsregn för befintlig situation. Volymen har beräknats 
enligt Svenskt Vattens beräkningsmetod Magasineringsberäkning med hänsyn till rinntid enligt Dahlström 
2010 (Svenskt Vatten, 2016). Erforderlig fördröjningsvolym för planområdet redovisas för 20-årsregnet i tabell 
3. 

 

Tabell 3. Erforderlig fördröjningsvolym för respektive delområde för fördröjning av ett 20-årsregn med klimatfaktor till ett 2-
årsflöde vid befintlig situation 

Befintligt 2-årsflöde  
(l/s) 

Fördröjningsvolym 20-årsregn 
(m3) 

10 12 
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4.3 Principlösningar för dagvattenhantering 

I följande avsnitt ges en generell beskrivning av föreslagen dagvattenanläggning. Inom planområdet föreslås 
en dagvattenanläggning: regnbäddar.  

Två alternativa dagvattenanläggningar som kan användas inom planområdet för att erhålla den beräknade 
fördröjningsvolymen är exempelvis skelettjordskonstruktioner och makadammagasin. De har dock andra 
reningseffekter än regnbäddar varvid de inte är direkt utbytbara mot regnbäddarna utan att kompletterande 
reningsberäkningar görs för att säkerställa att föroreningsinnehållet i dagvattnet inte ökar efter exploatering.  

 

 Regnbäddar 

En regnbädd är en typ av dagvattenbiofilter som är som ett bevuxet svackdike eller en sänka med ett 
underliggande filterlager. Huvudsyftet med denna typ av biofilter är att rena dagvatten. Regnbäddar anläggs 
normalt enligt figur 5 så att dagvattnet från närliggande hårdgjorda ytor kan magasineras och infiltreras 
effektivt genom regnbädden inom ca ett dygn efter nederbördstillfället.  

 

 

Figur 5. Principskiss för nedsänkt regnbädd med ytlig fördröjningsvolym (Illustration: Norconsult) 

 

Bara under korta perioder i samband med kraftiga regn kommer en regnbädd att ha någon synlig vattenyta. 
Denna synliga vattenyta kommer då att fungera som en tillfällig magasinering. Figur 6 visar ett exempel på en 
nedsänkt regnbädd med ytlig magasinering.  
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Figur 6. Exempel på nedsänkt regnbädd i Norra Djurgårdsstaden. Foto: Norconsult 

 

 Makadammagasin 

Underjordiska dagvattenmagasin används för att fördröja och rena dagvatten. Magasinen kan vara utformade 
på olika sätt och kan bland annat bestå av dagvattenkassetter eller makadam. Makadammagasin innehåller 
porös makadamfyllning och har en porositet på ca 30 procent. Dagvatten renas till en viss grad när det 
passerar genom magasinet och suspenderat material samt partikelbundna föroreningar sedimenterar.   
 
Makadammagasin kan ha en tät botten och efter att dagvattnet har transporterats igenom magasinet avleds 
det då till dagvattenledningar eller ett öppet dike, detta är ett så kallat avsättningsmagasin. Makadammagasin 
kan även utformas med en öppen botten och tömning av magasinet sker genom att vattnet perkolerar utåt och 
nedåt till omkringliggande marklager. 

 

 Trädrad i skelettjord 

Skelettjord kan liknas med makadammagasin där dess porösa struktur ger en volym för att fördröja och rena 
dagvatten. Att tillsätta biokol till makadamen i skelettjord är en förekommande metod. Med biokol blandat i 
makadam binds näringsämnen och föroreningar från infiltrerande dagvatten som sedan tillgängliggörs för 
växterna. Biokol har på så sätt både renande effekter på dagvattnet och närande egenskaper för växterna. Att 
plantera träd i skelettjord av en blandning av biokol och makadam är en metod som, utöver fördröjning och 
rening av dagvatten och ger förbättrade levnadsvillkor för träden, även bidrar till att strukturen i jorden 
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bibehålls på lång sikt. Biokollagret är tänkt att fungera som ett filter för att rena dagvatten (Stockholms stad, 
2017). 

 

4.4 Föreslaget dagvattensystem 

Dagvatten inom planområdet föreslås avledas till regnbäddar för rening och fördröjning. Regnbäddarna 
föreslås vara nedsänkta med ca 0,15 m och sedan bestå av ett lager med filtermaterial, ett materialavskiljande 
lager samt ett dräneringslager. Regnbäddens genomsnittliga porositet har ansatts till 15 procent i 
beräkningarna.  

Utifrån dessa antaganden samt de dimensionerande fördröjningsvolymerna som redovisas i tabell 3 har 
ytbehovet för regnbäddarna beräknats och redovisas i tabell 4.  

 

Tabell 4. Beräknat ytbehov och utjämningsvolym för regnbäddar samt antagna dimensionsegenskaper 

Djup  
nedsäkning 

(m) 

Djup  
regnbädd 

(m) 

Porositet  
regnbädd 

(m) 

Dimensionerande 
fördröjningsvolym 

(m3) 

Ytbehov 
Regnbäddar 

(m2) 

0,15 0,5 15 12 53 

 

Då marken inom planområdet består av sandig morän finns det möjligheter för infiltration och dagvattnet 
föreslås infiltrera till det underliggande moränlagret. För att säkerställa att dagvatten kan avledas anläggs 
regnbäddarna med dräneringsledningar som avleder dagvatten.  

Regnbäddarna har dimensionerats för att hantera regn upp till och med ett 20-årsregn. Vid större regn föreslås 
överskottet bräddas via kupolbrunnar i regnbäddarna till kommunala dagvattenledningar.  

Till följd av partikelsedimentation kommer bottenytan på regnbädden efter tid att få en nedsatt 
infiltrationsförmåga. Då är det framför allt sidorna på regnbädden som vatten infiltrerar igenom. Det är därför 
lämpligt att utforma regnbäddarna långsmala för att få största möjliga sidoyta i förhållande till bottenyta.  

Bilaga 2 ger en föreslagen placering av regnbäddarna som går att flytta vid behov. Den totala 
fördröjningsvolymen har beräknats för hela planområdet men har delats upp och placerats på två sidor av den 
planerade byggnaden. Det anses vara motiverbart då ytorna som dagvattnet leds till regnbäddarna ifrån är 
relativt lika på båda sidorna av byggnaden. Föreslagen placering har därmed valts för att säkerställa en 
fungerande avrinning till regnbäddarna samtidigt som de inte hindrar andra funktioner inom planområdet.  

Om en annan placering av regnbäddarna vore att föredra bör placeringen av dem utföras så att dagvatten från 
hårdgjorda ytor kan avledas till dem. Det kan göras genom en höjdsättning som möjliggör ytlig avrinning längs 
med marken eller via ränndalar, se figur 7. De kan även placeras intill fasaden för direkt avrinning från taket till 
regnbädden via stuprör.  
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Figur 7. Exempel på nedsänkt regnbädd där dagvatten från taket leds till regnbädden via stuprör och ränndal (Foto: 
Norconsult) 

 

4.5 Höjdsättning och skyfallshantering 

Planområdets höjdsättning och utformning bör göras 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 en tillfredsställande avledning av yt- och 
dränvatten samt spillvatten ska kunna erhållas, se figur 8. Lägsta golvnivå föreslås inte understiga 0,5 m över 
marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten, i enlighet med Svenskt Vattens publikation P105 (Svenskt 
Vatten, 2011).  
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Figur 8. Princip för höjdsättning (Illustration: Norconsult) 

 

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.  

  



Del 2 av Rickebyhöjd 

 
Dagvattenutredning 
Uppdragsnr.: 107 33 80   Version: 1 
  

2021-03-12  |  Sida 19 av 22 n:\107\33\1073380\6 leverans\04 färdig handling\dagvattenutredning r2.docx 
 

5 Dagvattenföroreningar 

Efter exploatering av planområdet kommer föroreningsinnehållet i dagvattnet att förändras. Exploateringen får 
inte innebära att recipientens status försämras eller försvårar att MKN kan uppnås. Eftersom recipienten 
Vallentunasjöns ekologiska status är dålig och dess kemiska status klassas som uppnår ej god innebär detta 
att föroreningsbelastningen från planområdet inte får öka efter exploateringen. 

Föroreningsbelastningen för planområdet har beräknats med hjälp av databasen StormTac för tre olika fall: 
befintligt, framtida utan rening samt framtida efter rening. Beräkningarna baseras på schablonvärden 
uppbyggda av uppmätta värden i dagvatten från olika marktyper. Resultaten från de studier som ligger till 
grund för respektive schablonhalt samt reningseffekter uppvisar generellt en stor spridning. Det försvårar 
således möjligheterna att beräkna platsspecifika föroreningshalter både innan och efter rening. Beräkningen 
tjänar därför främst som en fingervisning om hur höga halter och mängder som kan komma att bli aktuella för 
ett område av denna karaktär.  

Vidare används det årliga flödet beräknat från produktionen av årlig nederbörd, area och avrinningskoefficient. 
Den årliga nederbörden har ansatts till 603 mm/år vilket är ett medelvärde av nederbördsstatistik mellan åren 
1981 – 2010 för SMHI:s delavrinningsområde Utloppet av Vallentunasjön som planområdet ligger inom (SMHI, 
2021).  

Tabell 5 redovisar antagen markanvändning inom planområdet med schablonhalter enligt StormTac. Tabell 6 
redovisar reningseffekter för föreslagen anläggning enligt StormTac och tabell 7 redovisar beräknad 
föroreningsbelastning för de tre fallen, där värden som överstiger befintlig situation är markerade med rött. 

 

Tabell 5. Schablonhalter i dagvatten per markanvändning för olika marktyper (StormTac, 2021) 

Ämne (µg/l) Takyta 
Blandat 

grönområde  
Lokalgata Gårdsyta 

P 170 120 144 220 

N 1200 1000 1930 1867 

Pb 2,6 6,0 3,4 3,7 

Cu 7,5 12 21 16 

Zn 28 23 12 29 

Cd 0,80 0,27 0,27 0,23 

Cr 4,0 2 7 3,7 

Ni 4,5 1,0 5,6 2 

Hg 0,003 0,010 0,081 0,010 

SS 25 000 43 000 74 600 40 870 

Olja 0 170 780 357 
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Tabell 6. Reningseffekter (StormTac, 2021) 

Reningseffekt Regnbädd (%) 

P 65 

N 40 

Pb 80 

Cu 65 

Zn 85 

Cd 85 

Cr 55 

Ni 75 

Hg 80 

SS 80 

Olja 70 

 

Tabell 7. Föroreningsbelastning för planområdet där värden som överstiger befintliga nivåer är markerade med rött 

 Föroreningskoncentrationer (μg/l) Föroreningsmängder (kg/år) 

Ämne Befintliga 
Framtida 

före rening 
Framtida efter 

rening 
Befintliga 

Framtida före 
rening 

Framtida efter 
rening 

P 160 160 52 0,08 0,11 0,03 

N 1600 1500 670 0,80 0,95 0,43 

Pb 3,0 2,8 0,7 <0,01 <0,01 <0,01 

Cu 13 12 4 0,01 0,01 <0,01 

Zn 22 24 4,4 <0,01 0,02 <0,01 

Cd 0,34 0,48 0,06 <0,01 <0,01 <0,01 

Cr 4,0 4,1 1,8 <0,01 <0,01 <0,01 

Ni 3,3 3,7 0,9 <0,01 <0,01 <0,01 

Hg 0,023 0,019 0,007 <0,01 <0,01 <0,01 

SS 40 000 36 000 9600 20 23 6,2 

Olja 310 230 61 0,16 0,15 0,04 

 

Beräkningarna visar att varken föroreningskoncentrationerna eller föroreningsmängderna ökar för planområdet 
efter rening i regnbäddarna. Norconsult gör därmed bedömningen att den planerade exploateringen inte 
påverkar målet att uppnå MKN för Vallentunasjön negativt om föreslagna reningsåtgärder tillämpas.  
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6 Slutsats 

Följande dagvattenutredning visar på goda möjligheter att fördröja och rena dagvatten inom planområdet efter 
planerad exploatering. 

Norconsult föreslår att dagvatten fördröjs och renas inom planområdet i regnbäddar innan det avleds till 
dagvattenledningsnätet. Då marken består av sandig morän finns det möjlighet för infiltration och perkolation 
till grundvattnet. 

Efter planerad exploatering och föreslagna reningsåtgärder beräknas varken föroreningskoncentrationerna 
eller föroreningsmängderna för planområdet att öka. Norconsult bedömer därmed att den planerade 
exploateringen inte riskerar möjligheterna för Vallentunasjön att uppnå MKN.  

Byggnaderna inom planområdet bör höjdsättas till en högre nivå än anslutande gatumark för att avleda 
dagvatten och undvika stående vatten med risk för skador på byggnader vid skyfall. Vid korrekt utförd 
höjdsättning bedöms risken för skador på byggnader vid skyfall som låg. 
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