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1 INLEDNING 

En ny detaljplan för fastigheten Sändaren 2 planeras söder om Trångsund station. 

Inom detaljplanen planeras för bostadshus med cirka 100 nya lägenheter. Tyréns har 

på uppdrag av HSB Bostad AB utfört en skyfallsanalys för området. Syftet med 

skyfallsanalysen är att kunna besvara frågor om hur exploateringen påverkar 

översvämningsrisken och ytavrinningen i området vid ett klimatanpassat 100-årsregn. 

 

Detaljplaneområdet Sändaren 2 (Dalarövägen 11,13,15) är cirka 0,74 ha stor och 

ansluter till Magelungsvägen i norr. I söder korsar Dalarövägen detaljplaneområdet. I 

nuläget utgörs området till största delen av natur- och parkmark, se Figur 1. Inom 

området finns även en mindre byggnad samt tillhörande körbara ytor bestående av 

asfalt och grus. Planerad exploatering innebär att fyra flerfamiljshus anläggs med en 

innergård i mitten. Hela bostadsgården planeras att underbyggas för att möjliggöra 

garage. En mindre väg skall anläggas inom planområdets västra och norra del. Den 

befintliga Dalarövägen kommer fortsatt gå längs den södra delen av området och längs 

den östra delen av området kommer körbana och GC-väg anläggas. Takytorna för 

planerad bebyggelse kommer att avvattnas in mot gårdsområdet och ett av hustaken 

planeras anläggas med ett tunnare sedumtak. Se Figur 2 för planerad markanvändning 

inom området. 

 

 

Figur 1 Fastigheten Sändaren 2 där en ny detaljplan för fyra nya bostadshus planeras. 
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Figur 2 Illustrationsplan för planerad markanvändning över området (ÅWL arkitekter, Uppdaterad 2020-10-

21).  

2 METOD 

Skyfallsanalysen har gjorts med hjälp av en tvådimensionell avrinningsmodell i 

programvaran MIKE 21 enligt metodik beskriven av MSB (2017). Översvämningsytor 

och översvämningsdjup har beräknats för ett klimatanpassat 100-årsregn för 

nuvarande och framtida exploatering. Klimatfaktorn 1,25 har använts enligt beslut från 

Huddinge kommun. Upplösningen på modellen är 2x2 m i plan. 

2.1 UNDERLAG 

 

I Tabell 1 visas det underlag som använts i arbetet med skyfallsanalysen. 
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Tabell 1 Underlagsmaterial som använts i skyfallskarteringen. 

Underlagsmaterial Källa 

Drönarskanning (LAS-data) över fastigheterna 

Mikrofonen 1 och 2 från 18 maj 2020 

Tyréns 

GSD-Höjddata, Grid 2+, hämtad 2019-11-29 

Höjddata i rasterformat med en upplösning på 2x2 m. 

Lantmäteriet 

Illustrationsplan i DWG-format daterad 2020-06-01 

Reviderad 2020-10-21 

 

ÅWL Arkitekter 

DWG-ritning för gatuutformning daterad 2020-05-

31 

Ramboll 

SGUs Jordartskarta 1:25 000-1:100 000 SGU 

Shp-filer över vägar, hus och andra hårdgjorda ytor. Open street map 

Lantmäteriet 

(terrängkartan) 

CDS-Regn  

(CDS-regn (Chicago Design Storm) är ett konstruerat regn 

som syftar till att efterlikna ett verkligt regn. Regnet är 

uppbyggt av block som bildar ett förregn med låg intensitet, 

ett mellanparti med hög intensitet och en avklingning med 

låg intensitet. Storleken på intensitet baseras på statistiska 

bearbetningar av långa regnserier som uppmätts i Sverige.) 

Tyréns 

3 MODELLBESKRIVNING 

3.1 MODELLAVGRÄNSNING 

Modellen i MIKE 21 har satts upp för avrinningsområdet som detaljplanen är placerad 

inom, samt angränsande avrinningsområden, se Figur 3. Syftet är att analysera inte 

bara avrinning inom planområdets avrinningsområde utan också eventuell påverkan 

nedströms eller från andra närliggande avrinningsområden. 
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Figur 3 Modellområde samt avrinningsområden runtomkring detaljplanen Sändaren 2. De blå pilarna visar 
flödesriktning. 

3.2 HÖJDMODELL 

En drönarskanning utfördes den 15 maj 2020 över de två fastigheterna, Mikrofonen 1 

och 2, som ligger precis öster om Sändaren 2, se Figur 4 . Detta på grund av att 

området bebyggts efter att Lantmäteriets höjddata togs fram för området. För övriga 

ytor har Lantmäteriets nationella höjddata med 2 x 2 m upplösning använts. 

Höjdmodellen har bearbetats för att beskriva de verkliga förhållandena för 

vattentransport så bra som möjligt. Bearbetningen har inneburit att byggnader höjts 

upp och broar sänkts ner så att terrängmodellen visar nivån under bron. I modellen för 

planerad exploatering har marken och husen höjts upp enligt Illustrationsplanen samt 

gaturitningar. Innergården har höjts upp till +39.2 m. Vid alla öppningar mellan husen 

förutom ingången från Dalarövägen har en lutning på marken lagts in för att se till att 

allt vatten på innergården kan rinna ut. Inga bullerskydd har lagts in i modellen då 
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utformning på dessa inte varit klarlagd. Det har istället antagits att allt vatten från 

innergården ska kunna passera bullerskydden obehindrat.  

 

Figur 4 Grannfastigheterna Mikrofonen 1 och 2 där drönarskanning utförts är markerade med röd linje. 
(Hitta.se) 

3.3 REGN 

Ett klimatanpassat CDS-regn med återkomsttiden 100-år har modellerats för både 

nuvarande markanvändning och planerad exploatering. Varaktigheten sattes till 1 

timme med ett centralt block på 10 min. Klimatfaktorn 1,25 har använts för 100-

årsregnet.  

 

Då dagvattenledningar inte är dimensionerade för skyfall görs en förenkling i modellen 

genom att anta att alla dagvattenledningar går fulla. Dagvattenledningarnas kapacitet 

beskrivs istället med ett schablonavdrag på regnet över hårdgjorda ytor med ett 

dagvattennät. Avdraget för dagvattennätets kapacitet antas motsvara ett 10-årsregn 

utan klimatfaktor för befintlig bebyggelse enligt MSB (2017). För planerad exploatering 

görs ett avdrag motsvarande ett 10-årsregn med klimatfaktor 1.25 enligt Tyréns 

(2020).  

 

Enligt uppgifter från Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) pågår ett arbete med att 

utreda behovet och möjligheterna till att öka kapaciteten på dagvattenledningarna i 

Magelungsvägen som avvattnar aktuellt område. Eventuellt kommer 
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dagvattensystemets kapacitet ökas till att kunna hantera ett 20-årsregn. En tredje 

modellkörning har därför gjorts med ett avdrag motsvarande ett klimatanpassat 20-

årsregn för området markerat i Figur 5.  

 

Totala nederbördsvolymer som använts i modellerna redovisas i Tabell 2. 

 

För att det mesta av allt vatten ska hinna rinna till lågpunkterna i modellen har 

modellsimuleringen fortsatt i 2 timmar efter att det slutat regna. 

 

Figur 5 Område där ett avdrag motsvarande ett 20-årsregn har gjorts för dagvattensystemet i en av 

modellkörningarna. 

Tabell 2 Total mängd nederbörd som faller vid ett klimatanpassat 100-årsregn under 1 timme och total 
mängd nederbörd som dagvattennätet antas kunna hantera. 

Regn 10-års regn, 

motsvarar dagens 

antagna ledningsnäts-

kapacitet 

20-års regn, 

motsvarar ev. 

framtida 

ledningsnäts-

kapacitet 

100-årsregn 

Regnmängd under 

1 h (mm) 
25.7 32.2 54.6 

Klimatanpassad 

regnmängd under 

1 h (mm), 

klimatfaktor 1.25 

32.1 40.3 68.2 
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3.4 KARTERING AV HÅRDGJORDA YTOR 

I avrinningsmodellen särskiljs hårdgjorda och genomsläppliga ytor. Från en hårdgjord 

yta, tex asfaltsyta och hustak, avrinner i princip allt regnvatten som faller på ytan. Från 

permeabla ytor är avrinningen reducerad då dessa ytor har en viss infiltrationsförmåga. 

Permeabla ytor är t ex gräsmattor, parkmark, ängar, åkrar och skogsmark. Kartering av 

hårdgjorda ytor har gjorts med hjälp av gis-filer från Open street map och 

Lantmäteriets terrängkarta. Planområdet har något förenklat beskrivits som helt 

hårdgjort för att inte underskatta flödet från området. 

3.5 MARKYTANS RÅHET 

Markens råhet eller skrovlighet beskrivs i avrinningsmodellen med hjälp av Mannings 

tal. Markens råhet styr vattnets hastighet på markytan och påverkar därmed 

översvämningsförloppet. Ett högt värde ger ett lågt flödesmotstånd med snabb 

avrinning som följd och ett lågt värde ger ett högt flödesmotstånd med långsam 

avrinning. Mannings tal för olika områden i modellen beskrivs i Tabell 3. 

 

Tabell 3 Mannings tal för olika markanvändningar i modellen. 

Yta Mannings tal 

Hårdgjorda ytor, vägar och hustak 50 

Övriga ytor 2 

 

3.6 MARKENS INFILTRATIONSFÖRMÅGA 

Vid skyfall överskrids markens infiltrationsförmåga, vilket medför att det sker en 

avrinning på markytan. En viss del av vattnet kan ändå infiltrera. För att beskriva 

infiltrationsförloppet och infiltrationskapaciteten i de övre permeabla marklagren 

används en infiltrationsmodul i modellen. 

 

Genom att använda infiltrationsmodulen istället för att göra ett schablonavdrag direkt 

på nederbördsvolymen erhålls en bättre beskrivning av infiltrationsförloppet då 

infiltrationen beräknas under hela simuleringstiden. Hur mycket en jordart kan 

infiltrera beror på dess permeabilitet som i sin tur beror på vilken porvolym, porstorlek 

och vattenmättnadsgrad som jordarten har. Ingående parametrar i infiltrationsmodulen 

samt antagna värden på dessa framgår av Tabell 4. Antagna värden på infiltration är 

baserade på jordarternas generella permeabilitet. 
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Tabell 4 Ingående parametrar i infiltrationsmodulen samt använda värden. 

Parameter Värden för ytor 

med infiltration 

 

Jordlagrets 

infiltrationshastighet 

(mm/h) 

36 Generell infiltrationsförmåga 

hos den översta delen av 

markprofilen som oftast består 

av mulljord.   

Jordlagrets mäktighet 

(m) 

0.3 Generell mäktighet på 

mulljordslagret. 

Jordlagrets porositet (%) 40 Generell porositet hos 

mulljorden 

Jordlagrets perkolation 

(mm/h) 

Beror på 

jordartsklass, se 

Tabell 5 nedan. 

 

Initialt vatteninnehåll (%) 30 Återspeglar det initiala 

vatteninnehållet i jordlagret en 

torr sommardag 

 

 

Perkolationen i jordlagret beror av infiltrationskapaciteten djupare ner i jordprofilen. 

Indelningen i olika jordartsklasser är baserad på jordartskartan från SGU (1:25 000-

1:100 000) som visar jordmånen 50 cm under markytan samt områden med 

hårdgjorda ytor. Utifrån dessa skapades tre olika klasser enligt Tabell 5. 

 

Tabell 5 Indelning av jordarter i olika perkolationsklasser som använts i avrinningsmodellen. 

Jordartsklasser Perkolation (mm/h) 

Sand, grus 36 

Morän, lera, silt, 

fyllning, torv 
0.4 

Urberg 0.04 
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4 RESULTAT 

Resultaten från skyfallskarteringen redovisas som maximalt vattendjup och skillnad i 

vattendjup mellan befintlig och planerad bebyggelse. Resultaten visas i figurernaFigur 

6 -Figur 13. 

 

Med maximalt vattendjup menas maximalt vattendjup för varje beräkningscell som 

uppstår någon gång under beräkningstiden. Det finns alltså ingen tid kopplad till 

maximalt vattendjup och det är därmed inte givet att dessa djup inträffar vid samma 

tidpunkt. Utöver kartorna i denna rapport har även GIS-filer med maximalt vattendjup 

och skillnad i vattendjup levererats. För att bäst kunna studera resultaten bör man 

öppna levererade GIS-filer i ett GIS-program.  

 

För att få en uppfattning om vilka konsekvenser översvämningar kan medföra har det 

maximala vattendjupet delats in i olika kategorier, se Tabell 6. Val av kategorier 

baseras dels på uppgifter från Huddinge kommun dels på erfarenhetsvärlden från 

andra kommuner. 

 

Tabell 6 Klassning av översvämningskonsekvens. 

Vattendjup (m) Konsekvens 

< 0,05 Ingen betydande konsekvens. 

0,05 – 0,2 Något besvärande framkomlighet. 

0,2 – 0,3 Kritisk nivå för räddningstjänst. 

0,3 – 0,5 Ej möjligt att ta sig fram med vanliga motorfordon. Risk för stora 

skador. 

> 0,5 Risk för mycket stora skador. 

 

Så kallade randeffekter (felaktiga resultat vid modellens yttre gräns) är svåra att 

undvika i modellen. Modellområdet har därför gjorts så pass stort att eventuella 

randeffekter inte påverkar resultatet inom studerat område. I databearbetning av 

resultaten har randeffekter redigerats bort så att enbart giltiga resultatet visas. 

4.1 EFFEKT OCH PÅVERKAN AV PLANERAD BEBYGGELSE 

Vid en jämförelse av översvämningsdjupen mellan befintlig och planerad exploatering 

med dagens dagvattenkapacitet kan det konstateras att det maximala 

översvämningsdjupet i den stora lågpunkten nordöst om Sändaren 2 blir som mest ca 

10 cm djupare efter exploateringen. För befintlig bebyggelse ligger vattenytan som 

högst på ca +34.7 m och med planerad exploatering hamnar vattenytan på +34.8 m. 

Denna höjning gör att det blir en något större översvämning på Magelungsvägen. Den 

större översvämningen bedöms dock inte leda till några skadliga effekter eftersom det 

redan med dagens bebyggelse blir ett vattendjup på 0.6 m som mest på vägen. Med 

planerad bebyggelse blir det maximala vattendjupet på vägen ca 0.7 m. Då 

översvämningen på vägen är ett instängt område och då ledningsnätet inte beskrivs i 

modellen kan inte varaktigheten på översvämningen analyseras utan vattnet blir 

stående på vägen under hela beräkningstiden. 

 

Vattennivån på +34.8 ligger även en bra bit under entrénivåerna på +35.2 m för 

planerad bebyggelse och bedöms inte heller där ge upphov till några skadliga 

konsekvenser. Vattendjupet intill den norra byggnadens nordöstra fasad uppgår till 

som mest 25 cm (lägsta marknivån intill fasaden är +34.55 m) och blockerar två 

trappor/ramper till ingångarna. Det är dock fortfarande möjligt att komma in i 

byggnaden från innergården. Det som eventuellt skulle kunna ge skadliga effekter är 

det något större vattendjupet på ca 10 cm på Fastigheten Mikrofonen 1:s parkering 

öster om Sändaren 2. Vattendjupet med befintlig bebyggelse är som högst 0.5 m och 
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med planerad bebyggelse 0.6 m. Det ökade vattendjupet skulle kunna ge 

översvämningar i några fler bilar än med befintlig bebyggelse. De byggnader som syns 

i kartorna nedan vid Mikrofonen 1:s parkering är carports som står på betongpelare 

som når bit upp över marknivån. Detta medför att inga eller få trädetaljer kommer att 

stå under vatten vid ett skyfall. Eventuella skador bedöms därför som mycket små.   

 

I resultatet nedan syns även en vattennivåökning i diket mellan Fastigheterna Sändaren 

1, där Shurgard ligger, och Sändaren 2. Vattennivåökningen är kortvarig då det mesta 

av vattnet snabbt rinner vidare till den stora lågpunkten. En mindre mängd stannar 

dock kvar i det befintliga vägdiket intill Magelungsvägen. Totalt ökar vattennivån i 

vägdiket med ca 15-20 cm efter exploateringen. Detta bedöms inte leda till några 

negativa konsekvenser. För att det inte ska uppstå någon erosion i slänten mot 

Shurgards fastighet behöver diket utformas på ett erosionssäkert sätt. 

 

Översvämningen längs med järnvägen påverkas inte av den planerade bebyggelsen. 

Enligt modellen blir det ingen skillnad i maximal vattennivå före och efter 

exploateringen vid järnvägen oavsett vilken dagvattenkapacitet som finns.  

 

Vid en jämförelse av översvämningsdjupen mellan befintlig och planerad exploatering 

med en utökad kapacitet (20-årsregn) på dagvattennätet i Magelungsvägen ökar 

vattendjupet i den stora lågpunkten endast med 2 cm utanför detaljplaneområdet. 

Denna nivåökning bedöms inte leda till några skadliga konsekvenser. Vattennivån i 

befintligt vägdike i nordvästra delen av detaljplaneområdet ökar lika mycket som med 

befintlig dagvattenkapacitet. Om diket mellan Shurgard och Sändaren 2 utförs på ett 

erosionsäkert sätt bedöms inga skadliga effekter uppstå till följd av planerad 

bebyggelse i detta scenario.  
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Figur 6 Maximalt vattendjup som uppstår vid ett klimatanpassat 100-årsregn med befintlig bebyggelse. Det 
finns ingen tid kopplad till maximalt vattendjup och det är därmed inte givet att dessa djup inträffar vid 
samma tidpunkt. 
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Figur 7 En inzoomad bild av Figur 6 över detaljplaneområdet Sändaren 2 och dess närhet. 
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Figur 8 Maximalt vattendjup som uppstår vid ett klimatanpassat 100-årsregn med planerad exploatering 
och nuvarande dagvattenkapacitet i Magelungsvägen. Det finns ingen tid kopplad till maximalt vattendjup 
och det är därmed inte givet att dessa djup inträffar vid samma tidpunkt. 
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Figur 9 En inzoomad bild av Figur 8 över detaljplaneområdet Sändaren 2 och dess närhet. 
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Figur 10 Maximalt vattendjup som uppstår vid ett klimatanpassat 100-årsregn med befintlig bebyggelse 
och en utbyggd dagvattenkapacitet i Magelungsvägen. Det finns ingen tid kopplad till maximalt vattendjup 
och det är därmed inte givet att dessa djup inträffar vid samma tidpunkt. 
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Figur 11 En inzoomad bild av Figur 10 över detaljplaneområdet Sändaren 2 och dess närhet. 
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Figur 12 Skillnad i vattendjup mellan befintlig och planerad bebyggelse med nuvarande dagvattenkapacitet 
i Magelungsvägen. 
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Figur 13 Skillnad i vattendjup mellan befintlig och planerad bebyggelse med utökad dagvattenkapacitet i 
Magelungsvägen motsvarande ett klimatanpassat 20-årsregn. 
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5 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

För att uppfylla kommunens och Länsstyrelsen riktlinjer avseende dagvatten bör 

exploateringen inte bidra till ökad översvämningsrisk för omkringliggande mark. Då 

resultatet ovan visar på ett ökat vattendjup utanför detaljplanen efter utbyggnad av 

Sändaren 2 föreslås några olika åtgärdsalternativ nedan för att kunna omhänderta den 

ökade vattenvolymen inom detaljplanen. Stockholm vatten meddelade den 27 oktober 

2020 att dagvattenkapaciteten längs Magelungsvägen kommer att utökas till ett 

klimatanpassat 20-årsregn. Inga åtgärder som omhändertar den ökade vattenmängden 

vid befintlig dagvattenkapacitet beskrivs därför. 

  

Den genomsnittliga vattennivåökningen på 2 cm i lågpunkten i detaljplanens östra 

hörn ger en total volymökning på 80 m
3

. För att få bort det vattnet behöver en minst 

lika stor volym skapas inom detaljplanen. Nedan ges några olika förslag på hur den 

volymen kan skapas inom detaljplaneområdet. Åtgärdsförslagen utgår från att endast 

en åtgärd behövs. Om åtgärderna kombineras kan volymen för varje enskild åtgärd 

minskas så att den totala volymen istället blir 80 m
3

. 

5.1 ALTERNATIV 1  

Åtgärden innebär att man sänker ner lokalgatan och vändplatsen vid lågpunkten 0,15 

m från de nu planerade marknivåerna. Detta innebär att marken hamnar som lägst på 

befintlig marknivå eller något högre. Den totala ytan som behöver sänkas är 520 m
2

 

och visas som det skuggade området i Figur 14 tillsammans med skillnaden i marknivå 

före och efter exploatering.  

 

 

 

Figur 14 Skillnader i marknivåer före och efter exploatering. Om det skuggade området sänks 15 cm kan 
en volym på 80 m3 omhändertas inom detaljplanen. 
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5.2 ALTERNATIV 2 

Åtgärden innebär att man sänker ner cykelvägen och vändplatsen vid lågpunkten från 

de nu planerade marknivåerna. Hur mycket man behöver sänka marken beror på hur 

stor yta man kan sänka, vilket i sin tur beror på hur ledningarna under cykelvägen 

ligger. Om man kan sänka 720 m
2

, enligt de skuggade området i Figur 15 behöver 

marken endast sänkas 0,1 m. I det fallet hamnar marknivån på samma nivå som idag 

eller något lägre.  

 

Figur 15 Skillnader i marknivåer före och efter exploatering. Om det skuggade området sänks 10 cm kan 
en volym på 80 m3 omhändertas inom detaljplanen. 
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5.3 ALTERNATIV 3 

Åtgärden innebär att man skapar en översvämningsyta inne på gården genom att 

sänka ner marken 20 cm. För att rymma en volym på 80 m
3 

behöver en area på 400 m
2

 

användas. Ett förslag på en area motsvarande 400 m
2

 ges av det skuggade området i 

Figur 16. 

 

 

 

Figur 16 Skillnader i marknivåer före och efter exploatering. Om det skuggade området sänks 20 cm kan 
en volym på 80 m3 omhändertas inom detaljplanen. 
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5.4 FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED DE OLIKA ALTERNATIVEN 

En sammanställning av fördelar och nackdelar med de olika åtgärdsalternativen 

redovisas i Tabell 7. 

 

Tabell 7 Sammanställning av fördelar och nackdelar med de olika åtgärdsalternativen. 

Åtgärd Fördelar och nackdelar Genomförbarhet 

Alternativ 1 

Sänker ner 520 m2 av 

lokalgatan och 

vändplatsen 0,15 m 

-, lokalgatorna får brantare 

lutning och anslutande 

trappor och ramper 

behöver justeras 

 

-, översvämningsdjupet 

ökar med 0,15 m på 

lokalgatorna. Beroende på 

hur gator höjdsätts kan 

vattennivån närmast 

husfasaden även öka.  

 

+, marken behöver inte 

sänkas under befintliga 

marknivåer, ingen risk för 

krock med ledningar. 

En ny vägprojektering krävs 

för att säkerställa att 

gatorna inte blir för branta, 

och att trappor och ramper 

går att ansluta. 

 

Beroende på slutgiltig 

höjdsättning kan fasaden 

behöva göras vattentålig 

för att kunna stå emot ett 

större vattendjup intill 

fasaden.  

Alternativ 2 

Sänker ner 720 m
2

 

cykelväg och 

vändplats 0,1 m. 

+, mindre sänkning ger en 

mindre brant lokalgata och 

kräver mindre justering av 

rampen ner i garaget 

 

+, översvämningsdjupet 

ökar inte intill den norra 

husfasaden 

 

-, risk för att åtgärden 

krockar med befintliga 

ledningar i marken 

Kontroll av ledningarnas 

lägen under cykelvägen 

krävs för att se om 

åtgärden är genomförbar. 

En lucka för åtkomst till 

fjärrvärmeledningar kan 

vara ett hinder. 

Alternativ 3  

Sänker ner 400 m
2

 av 

innergården 20 cm   

-, svårt att få till 

höjdsättningen så att 

vattnet rinner till 

lågpunkten vid skyfall men 

inte vid normala regn 

Kräver en detaljerad analys 

av höjdsättningen på 

gården och planerade 

dagvattenlösningar för att 

se om det är genomförbart. 

 

5.5 MODELLERING AV ÅTGÄRDSALTERNATIV 2 

 

Efter att ha kontrollerat djupet på fjärrvärmeledningen längs gång- och cykelvägen, 

bedöms åtgärdsalternativ 2 som den bästa åtgärden. Fjärrvärmeledningen behöver ha 

en täckning på 40-60 cm och enligt höjdmodellen bedöms ledningen få en täckning på 
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mellan 50-70 cm om marken sänks 10 cm från planerade nivåer, se Figur 18 -Figur 18 . 

För att se effekten av åtgärdsalternativ 2 har ytterligare en modellkörning utförts där 

vändplanen och GC-vägen sänks 10 cm. Resultatet av modelleringen visas i Figur 19 

Figur 20. 

 

 
Figur 17 I den vänstra bilden syns höjdmodellen tillsammans med markerad profil som visas i Figur 18 och 

i den högra bilden visas nivån på fjärrvärmeledningens övre kant i höjdsystemet RH2000.  

 

 
Figur 18 Markhöjder samt fjärrvärmeledningens ungefärliga djup. Som lägst bedöms täckningen över 
ledningen bli 50 cm efter att marken sänk 10 cm. 
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Figur 19 Maximalt vattendjup som uppstår vid ett klimatanpassat 100-årsregn med framtida bebyggelse 
och en utbyggd dagvattenkapacitet i Magelungsvägen med åtgärdsalternativ 2 (Sänkt vändplan och GC-
väg. Det finns ingen tid kopplad till maximalt vattendjup och det är därmed inte givet att dessa djup inträffar 
vid samma tidpunkt. 
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Figur 20 Skillnad i vattendjup mellan befintlig och planerad bebyggelse med utökad dagvattenkapacitet i 
Magelungsvägen motsvarande ett klimatanpassat 20-årsregn och med åtgärdsalternativ 2 (sänkt vändplan 
och GC-väg). 
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6 SLUTSATS OCH REKOMENDATIONER 

Planerad exploatering bedöms inte ge några betydande negativa konsekvenser. Med 

befintlig dagvattenkapacitet bedöms den enda negativa påverkan uppstå på 

grannfastigheten, Mikrofonen 1:s parkering där vattennivån potentiellt kan nå över fler 

bilars golvnivå än med befintlig bebyggelse. Men då Stockholm vatten nu beslutat att 

bygga ut dagvattenkapaciteten i Magelungsvägen motsvarande ett klimatanpassat 20-

årsregn blir det nästan ingen skillnad på vattennivån i lågpunkten efter exploatering. 

Nivån på översvämningsytan ökar då endast med 2 cm, vilket inte bedöms ge upphov 

till några skadliga konsekvenser. På grund av att översvämningsytan är ganska stor 

motsvara nivåökningen en volymökning på 80 m
3

.   

 

För att uppfylla kommunens och Länsstyrelsen riktlinjer avseende dagvatten bör 

exploateringen inte bidra till ökad översvämningsrisk. Tre olika åtgärdsalternativ för 

att omhänderta det tillkommande vattnet inom detaljplanen har därför beskrivits 

tillsammans med för- och nackdelar samt vad som krävs för att kunna genomföra 

dessa åtgärder. Åtgärdernas rimlighet ur ett ekonomiskt perspektiv, då inga skadliga 

konsekvenser bedöms uppstå av en nivåökning på 2 cm, har inte bedömts i detta 

arbete.  

 

Modellkörningen med åtgärdsalternativ 2 visar att åtgärden fungerar som det är tänkt, 

dvs det blir ingen skadlig påverkan utanför detaljplaneområdet. Det kvarstår en liten 

översvämningsyta på GC-vägen utanför detaljplanens nordöstra hörn. Detta beror 

endast på att marken där inte höjdes till ursprunglig nivå i modellen. Om marken 

återställs till ursprunglig nivå kommer skillnaden att försvinna även där. 

 

Oavsett om en översvämningsyta skapas på innergården eller inte är det viktigt att 

innergården höjdsätts så att vattnet från gården kan rinna ut därifrån. Tänkta 

bullerskydd måste ha tillräckligt stora öppningar för att vattnet ska kunna rinna ut i 

mellan eller under dem. För att det inte ska uppstå någon erosion i slänten mot 

Shurgards fastighet behöver även diket mellan Shurgards fastighet och Sändaren 2 

utformas på ett erosionssäkert sätt. 
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