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SAMMANFATTNING 

WSP har på uppdrag av ALM, via Tuss Fastigheter AB, tagit fram en skyfallsutredning som underlag 

till detaljplan för Tingshuset i Fullersta, Huddinge kommun. Utredningen utfördes som en uppföljning 

på de risker som identifierades i den dagvattenutredning som också togs fram av WSP under 2019.  

Skyfallsutredningen studerar ett 100-årsregn med klimatfaktor på 1,25, som är vad som kan förväntas 

i slutet av århundradet. Både nulägesförhållanden och ändringar på grund av planerad exploatering 

utreds. Flödesförhållanden i avrinningsområdet studerades men en tvådimensionell skyfallsmodell i 

programvaran MIKE 21. De resulterande hydrograferna används för att analysera väntad förändring 

av vattennivån i Kyrkdammen i en endimensionell hydraulisk modell i programvaran SWMM. Denna 

modell inkluderar både Kyrkdammens utlopp i bottnen av dammen samt ytligt utlopp genom en GC-

tunnel under järnvägen vid Huddinge station. Resultatet av analysen är att vattennivån i Kyrkdammen 

stiger till en nivå på ca. +24,0 m vid 100-årsregn med klimatfaktor. Vid simulering av ny exploatering 

stiger vattennivån till ca. +24,1 m. Alltså en relativt liten förändring. 

Planen för Tingshuset påverkas därmed genom att nivå på färdigt golv måste anpassas efter högsta 

beräknade vattennivå vid skyfall. Även framkomlighet för räddningsfordon måste säkerställas, vilket 

kräver eventuellt anpassning av gatuutformning i området. Ett ytligt utlopp via en GC-tunnel under 

spårvägen har identifierats, och bör bibehållas för att säkerställa avledning av vatten vid större flöden 

än det beräknade 100-årsregnet. Det är viktigt att bottenutloppet i dammen upprätthållas. Att studera 

åtgärder inom dammen såsom ökning av magasinsvolymen vore gynnsamt för att undvika framtida 

översvämningar i området i en större skala.  

Efter leverans av denna rapport har planen ändrats genom att ersätta det så kallade mobilitetshuset i 

planens östra del. Byggnaden ersätts med underjordisk parkering. En kontrollberäkning av 

vattennivåer med de nya förhållandena genomfördes. Resultatet visar att vattennivåer i Kyrkdammen 

efter ett skyfall inte påverkas av denna ändring. Med detta förblir slutsatserna i denna rapport 

desamma. Observera att figurerna i rapporten inte har uppdaterats efter kontrollberäkningen, med 

undantag från Figur 16, som visar högsta vattennivån i Kyrkdammen med framtidens förhållanden.  
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1 INLEDNING 

Denna rapport syftar att utreda risken för översvämning på grund av skyfall i samband med 

detaljplanen för exploatering av Tinghuset i Huddinge kommun. Utredningens fokus är att analysera 

de vattennivåer som uppstår i Kyrkdammen, en stor dagvattenanläggning som driftas av Stockholm 

Vatten och Avfall (SVOA) och som ligger i direkt anslutning till detaljplanområdet.  

1.1 UNDERLAG OCH ANTAGANDEN 

Följande underlag har använts för uppbyggnad av skyfallsmodellen i MIKE 21: 

- Terrängmodell, 2x2 m grid, hämtat från Scalgo 2020-04-30 

- Hårdgöringsraster, 1x1 m grid, framtagen av SVOA 2020-04-30 

- Översiktskarta Huddinge, shape format, erhållen från Huddinge Kommun 2020-05-06 

- Ortofoto, erhållen från Huddinge Kommun 2020-05-13 

- Höjdsättning, byggnadsutformning och landskap: L-30-P-01_skyfall.dwg, erhållen 2020-05-06 

Antaganden i MIKE 21 modellen: 

- Klimatfaktor på 1,25 

- Inget avdrag för ledningsnätet görs under toppen av regnet eller under efterregnet. Detta på 

grund av att stora delar av ledningsnätet mynnar i Kyrkdammen. 

- Avrinningskoefficient för grönytor på 0,4 

För framtagandet av SWMM-modellen används info från SVOA om utloppet redovisat i följande 

rapporter: 

- Utredning av Kyrkdammen, Atkins 2016-05-28 

- Fullerstaån dagvattenmodell Modelluppbyggnad, Sweco 2015-12-16 

- Fullerstaån dammar och magasin PM, Sweco 2015-12-21 

1.2 METOD 

För att analysera konsekvenser av ett skyfall har två olika typer av modeller använts.  

1) Tvådimensionell markavrinningsmodell (MIKE 21, Danish Hydraulic Institute) 

2) Endimensionell hydraulisk modell av Kyrkdammen (SWMM, US Environmental Protection 

Agency) 

Den tvådimensionella markavrinningsmodellen användes för att studera flödesförhållanden och 

avrinning efter ett 100-årsregn med klimatfaktor till Tingshuset. Resultatet användes för att analysera 

inflödet till Kyrkdammen vid skyfall. För att studera den väntade nivån i dammarna krävs dock att 

hänsyn tas till utloppet. Vanligtvis görs detta också i Mike 21 då utloppen är ytliga, men Kyrkdammen 

avvattnas av en större dagvattenledning med utlopp i bottnen på Kyrkdammen. Då utloppet är kritiskt 

har information från SVOA använts för att vidare modellera dess kapacitet och de förväntade 

vattennivåerna i Kyrkdammen har modifierats därefter.  
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2 MODELLERING I MIKE 21 

MIKE 21 beräknar nivå- och flödesförhållanden till följd av exempelvis nederbörd och flöden. 

Beräkningarna baseras på numerisk lösning av Navier Stoke’s ekvationer. Metoden för markavrinning 

följer de riktlinjer som sätts ut i ”Vägledning för Skyfallskartering” (MSB, 2017) där förenklingar görs 

bland annat avseende beskrivning av ledningssystemets kapacitet och hur vattnet transporteras i 

vattendrag. 

Modellens indata består av en terrängmodell som beskriver utredningsområdets topografi, 

regnbelastningen över olika ytor beroende på markanvändning, markens infiltrationskapacitet samt 

beskrivning av markens ”råhet” för olika ytor. Råheten är en faktor för hur stor andel av regnet som 

väntas ”fastna” i marken och hur mycket som avrinner vidare nedströms. 

2.1 UTREDNINGSOMRÅDE 

Avrinningsområdet till Tingshuset identifierades baserat på det naturliga avrinningsområdet med hjälp 

av mjukvaran Scalgo. Utredningsområdet omfattar avrinningsområdet och utökades även med 

nedströms liggande områden, för att kunna studera potentiella effekter av exploateringen, se Figur 1. 

 

Figur 1: Utredningsområdet med exploateringen ungefärligt markerat i rött. Källa: Scalgo Live 
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2.2 TERRÄNGMODELL 

Terrängmodellen som har använts i utredningen är i upplösning 2 x 2 m och har modifierats manuellt 

för att bättre representera verkligheten. Ändringar som gjordes är:  

- Höjning av alla byggnaderna med 2 m för att säkerställa att vattnet rinner ”förbi” husen på rätt 

sätt i modellerna. 

- Öppning av större kulvertar, framförallt längs Fullerstaån som bidrar till det största inflödet till 

Kyrkdammen. 

Utsnitt av terrängmodellen visar Tingshusets läge i Huddinge (Figur 2). I mitten av bilden syns 

Kyrkdammen, som ligger under en bro på Huddingevägen. I höjdmodellen har bron över Kyrkdammen 

tagits bort för att kunna beräkna flödet i och omkring dammen då en punkt inte kan ha två höjder i 

modellen. 

 

  

Figur 2: Utsnitt av höjdmodellen för nulägesscenario. Källa: Scalgo Live 

För framtidsscenariot sattes höjder på innegården, byggnader och omkringliggande allmänplats mark 

baserat på planerad exploatering, se Figur 3. I övrigt användes dagens nivåer. 
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Figur 3: Utsnitt av höjdmodellen för framtidsscenariot. Källa: Scalgo Live. Observera att byggnaden längst till öster 
(mobilitetshuset) har tagits bort efter den senaste uppdateringen av planen. 

2.3 REGN 

100-årsregnet har beskrivits som ett ”CDS-regn” med 6 h varaktighet med en klimatfaktor på 1,25 med 

en total regnvolym på 105,7 mm. Regnet bör ses som dimensionerande. Ett CDS-regn består av flera 

blockregn med olika intensitet och varaktigheter för en viss återkomsttid och är praxis vid 

skyfallsmodellering i Sverige. 

Det 6 h långa CDS-regnet delas upp i 3 delar, ”förregn”, ”topp” (peak) och ”efterregn”. Under förregnet 

faller totalt 25 mm. Under förregnet antas ledningsnätet ha tillräcklig kapacitet för att avleda 

nederbördsvolymen från de hårdgjorda ytorna. För grönytorna antas att nederbördsvolymen infiltrerar i 

marken och fyller upp vattenmättnaden i marken. Med detta följer att ingen avrinning antas uppstå från 

förregnet. Toppen på regnet pågår i 30 minuter och då faller totalt 55,6 mm. Under efterregnet faller 

totalt 25 mm. Under toppen och efterregnet antas att grönytorna fortfarande kan infiltrera eller 

magasinera en del av vattnet. Detta beskrivs i form av avrinningskoefficient, som satts till 0,4. 

Eftersom det antas att Kyrkdammen tar emot stora delar vattnet från ledningsnätet som ligger 

uppströms (Atkins, 2016, Sweco, 2015a), har inget avdrag för ledningsnätet gjorts i modellen. 

I skyfallsmodelleringen i MIKE 21 tas endast toppen och efterregnet med och belastar modellen med 

regnvolym. För att få med avrinningen från hela avrinningsområdet är det viktigt att låta beräkningen 

pågå även ett antal timmar efter det att det slutat regna. Totalt simulerades 14 h där de första 30 min 

utgörs av toppen på regnet. Regnet simuleras med ett tidssteg på 15 min. I Figur 4 redovisas hur 

nederbördsbelastningen för hårdgjorda ytor, grönytor och vattenytor har beskrivits i skyfallsmodellen. 
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Figur 4: CDS-regnet som applicerades i modellen 

2.4 MARKANVÄNDNING, INFILTRATION OCH MARKENS RÅHET 

För differentiering av markanvändningen användes hårdgöringsrastret, samt översiktskartan (se 

Kap.1.1 Underlag). Det differentierades fyra typer av markanvändning (Figur 5). 

- Byggnad 

- Vägar och hårdgjorda ytor 

- Grönytor 

- Vatten 

 

Figur 5: Markanvändning före (vänster) och efter exploatering (höger). Observera att mobilitetshuset i östra delen av planen har 
tagits bort efter den senaste uppdateringen. 
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Markanvändningen ligger till grund för beskrivningen av infiltration på grönytorna samt beskrivningen 

av markens råhet som beskrivs med hjälp av koefficienten Mannings tal. Markens råhet styr vattnets 

hastighet över ytan och påverkar därmed översvämningsförloppet. Generellt kan det sägas att 

hårdgjorda ytor har ett högt Mannings tal eftersom vattnet rinner snabbt på ytan och genomsläppliga 

grönytor har ett lägre Mannings och ett långsamt flöde. För att minska risken för instabilitet i modellen 

har områden med en lutning på över 30° och byggnader getts ett lågt värde på Mannings tal, vilket ger 

lägre vattenhastigheter. Denna korrektion bedöms inte påverka översvämningsförloppet nämnvärt då 

vattnet oavsett kommer rinna av taken samt rinna längs ytorna med kraftig lutning. Konsekvensen av 

att minska Mannings tal ger ett lokalt ökat vattendjup, men försumbar effekt på beräknad 

flödestransport. Dessa förändringar är i områden med mycket höga vattenhastigheter och har därmed 

inte någon praktisk betydelse eftersom vattendjupen oavsett kommer vara mycket små.  

I skyfallsmodellen har avrinningskoefficienter och markens råhet differentierats efter 

markanvändningen (Tabell 1).  

Tabell 1: Avrinningskoefficient och Mannings tal utifrån typ av markanvändning 

Markanvändning Avrinningskoefficient Mannings tal 

Byggnad 1 10 

Vägar / hårdgjorda ytor 1 70 

Grönytor 0,4 5 

Vatten 1 15 

 

2.5 KALIBRERING 

Skyfallsmodellen för Tingshuset har inte kalibrerats eftersom underlag för en sådan kalibrering inte 

finns. Extrema väderhändelser som skyfall uppträder mycket sällan och därmed saknas observationer 

och mätningar från de regnevent som faktiskt har förekommit.  

Med detta följer att modellens trovärdighet baseras på att de processer som styr avrinningsförloppet 

på markytan vid ett skyfall är inkluderade i modellen. De största osäkerheterna i skyfallsmodelleringar 

är ansatt infiltrationskapacitet samt hur ledningsnätets kapacitet beskrivs. 
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3 MODELLERING I SWMM 

För att beräkna vattennivån i Kyrkdammen efter ett skyfall byggdes en separat modell i programvaran 

SWMM 5.1, vilket möjliggör en snabb och enkel modellering av dammar med olika in- och utflöden. 

Kyrkdammen beskrivs i modellen baserat på: 

- Dammens geometri 

- Inflödet baserat på MIKE 21 - modellering 

- Två utlopp:  

o Utloppet som ligger på bottnen av Kyrkdammen 

o Ytligt utlopp via GC-tunneln under järnvägen söder om Tingshuset 

3.1 MODELLUPPBYGGNAD 

Modellen’s koncept beskrivs i Figur 6. Dammen beskrivs med ett inflöde (I), en vattenvolym (S), två 

utflöden (O) samt ändring i volym över tid (t). Utloppets lokalisering samt utseende visas i Figur 7. 

 

Figur 6: Konceptuell modell för Kyrkdammen. Inflöde (I), vattenvolym (S), Utflöde (O) samt ändring i volym över tid (t). Källa: 
http://ponce.sdsu.edu/enghydro/engineering_hydrology_08.php. Hämtat 2020-10-29. 

 

 

Figur 7: Kykrdammens utlopp. Källa: Atkins (2016) 

http://ponce.sdsu.edu/enghydro/engineering_hydrology_08.php
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Det ytliga utloppet för Kyrkdammen är en GC-tunnel som går söder om Tingshuset under järnvägen 

(Figur 8). Denna tunnel mättes in och inkluderades som ytligt utlopp i modellen. 

 

Figur 8: Läge av GC-tunneln söder om Tingshuset 

 

Modellens uppbyggnad visas schematiskt i Figur 9. I mitten syns Kyrkdammens reservoar med sina 

två utlopp: Mot vänster det högre, ytliga utloppen på +24,10 m. Mot höger syns bottenutloppet på 

+22,46 m. Beräkningar tar också hänsyn till ledningsnätet längre nedströms för att säkerställa att dess 

kapacitet beskrivs rätt. 

 

Figur 9: SWMM-model 
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4 RESULTAT 

4.1 AVRINNING OCH FLÖDESFÖRHÅLLANDEN 

Figur 10 visar det maximala flödet till Kyrkdammen under ett skyfall. Inflödet till Kyrkdammen sker från 

olika håll, men ca. 80% av det totala inflödet som kommer genom Fullerstaån, sektion 1. Övrigt inflöde 

sker genom sektionerna 2 – 8. Beräknade inflöde användes för framtagande av hydrografer, som 

representerar regnhändelser med olika varaktigheter (Figur 12). 

 
Figur 10: Inflödet till Kyrkdammen under ett 100-årsregn. Observera att mobilitetshuset har tagits bort efter den senaste 
uppdateringen av planen. Volymen som rinner genom sektion 5 påverkas inte av detta.  

 
Figur 11 visar flödet genom sektion 1 (Fullerstaån) vid skyfall. Det kan noteras att flödestoppen är efter 

ca. 4 h, vilket betyder att rinntiden till Kyrkdammen är relativt hög. Därmed ska det dimensionerade 

inflödet för Kyrkdammen väljas med ca. 4 timmars varaktighet, det är det största regnet som leder till 

att hela avrinningsområdet bidrar med ett flöde. I SWMM modellen simulerades inflödet till 

Kyrkdammen med 2, 4, 6 och 8 timmars varaktighet för att se effekten av olika varaktigheter. 
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Figur 11: Flöde genom sektion Sektion 1 (Fullerstaån) vid skyfall 

4.2 ÄNDRING I VATTENNIVÅN 

Figur 12 visar det modellerade inflödet för 100-årsregn i framtiden med fyra olika återkomsttider. I blått 

syns de beräknade inflöden med 2, 4, 6 och 8 timmars varaktighet i fyra grafer från vänster till höger. 

Regnen med mindre varaktighet har större intensitet (högre topp), och regnen med längre varaktighet 

har större volym (area under grafen). I rött syns det resulterade utflödet i bottenutlopp i dammen och i 

rosa det ytliga utflödet genom GC-tunneln, vilket är noll för alla studerade inflöden. 

 

Figur 12: Inflödet till Kyrkdammen  
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Som resultat av in- och utflöde ändras vattennivån i Kyrkdammen. Figur 13 visar i rött vattennivån på 

Kyrkdammen i nuläget utan exploatering. Den högsta nivån nås vid modellerade 100-årsregn med 8 

timmars varaktighet. Nivån stiger till strax under +24,0 m. 100-årsregn med mindre varaktighet 

resulterar i mindre nivåer i dammen. I blått syns nivåerna på nedströms liggande dagvattenbrunnar, 

vilka når maximal kapacitet vid alla simulerade regnhändelser. 

 

Figur 13: Resultat av SWMM-modelleringen. Högsta vattennivån i Kyrkdammen innan exploatering är strax under +24,0 m. 

I Figur 14 syns vattennivåer i Kyrkdammen vid simulering av förhållanden efter exploateringen. Nivån 

stiger till strax över +24,0 m vid 100-årsregn med 8 timmars varaktighet (rött). Nedströms liggande 

dagvattenbrunnar når maximal kapacitet vid alla simulerade regnhändelser (blått). 

 
Figur 14: Resultat av SWMM-modelleringen. Högsta vattennivån i Kyrkdammen efter exploatering är strax över +24,0m 
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Eftersom skyfallsmodelleringen bygger på olika antaganden om regnets intensitet och varaktighet, 

samt att det finns osäkerheter om exakt hur ledningsnätet fungerar, redovisas resultatet för nuläget 

med +24,0 m och resultatet för framtidens scenario med +24,1 m. Båda resultat har alltså avrundats 

uppåt för att ge en liten säkerhetsfaktor. Hur vattenytan utbreder sig vid 100-årsregn i Kyrkdammen 

visas i Figur 15 och Figur 16.  

Observera att kartorna bara redovisar översvämning på grund av höga vattennivåer i Kyrkdammen 

efter ett skyfall och inte eventuella översvämningar som uppstår på högre belägna markytor utanför 

Kyrkdammen. Det är också viktigt att poängtera att ökningen av översvämningen vid sydöstra fasaden 

av Tingshuset efter exploatering beror delvis på skillnader i modelluppbyggnaden. Tingshusets 

placering i nulägesmodellen baseras på laserscanning av befintliga höjder och Tingshusets placering i 

framtidens modell togs fram från projekterade höjder, som skiljer sig något mot laserscanningen. Det 

är alltså ingen faktisk ökning av vattendjupet vid fasaden. Det är snarare så att Tingshuset i framtidens 

modell är bredare och ligger därmed närmare översvämningen än i nuläges modell. Däremot är 

vattennivån på hela gatan 0,1 m högre i framtidens scenario jämfört med nuläges scenario. Det 

uppstår även översvämningsytor på innegården av det planerade kvarteret. Det handlar dock om 

planerade lågpunkter som hindrar att vattnet når fasaden och innebär därmed inte en större risk för 

byggnaderna. 

 

 
Figur 15: Vattennivån på +24,0 m för nuläges scenario 
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Figur 16: Vattennivån på +24,1 m för framtidens scenario 
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5 SLUTSATSER 

Skyfallsutredningen har studerat ett framtida 100-årsregn och konsekvenserna för Kyrkdammen samt 

omgivningen. Ett beräkningsscenario har simulerats för nuläget med befintlig markanvändning och 

terräng, och ett scenario har simulerats med framtidens exploatering vid Tingshuset.  

- Modelleringen visar att vattnet i nulägets scenario stiger till strax under +24,0 m och 

översvämmar parkeringsplatsen vid befintliga Tingshuset, samt vägen mellan Tingshuset och 

järnvägen.  

- Modelleringen visar att vattnet efter exploatering stiger till strax över +24,0 m och inte 

överstiger nivån på GC-tunneln (+24,1 m). Därmed strömmar vattnet inte till andra sidan av 

järnvägen och påverka inte områden nedströms. 

- Byggnaderna borde placeras högre än +24,1 m och ytligt utlopp vid underfarten måste 

bibehållas med +24,1 m för att säkerställa avledning av vatten vid regnhändelser som 

överstiger modellerade 100-årsregnet. 

- Gatunivån på vägen mellan Tingshuset och järnvägen ligger lägre än +24,1 m. För att 

säkerställa framkomlighet för räddningsfordon på gatan borde ändringar i höjdsättning 

studeras med målet att minska vattendjupet på gatan vid skyfall. 
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