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Sammanfattning 

I arbetet med planarbetet för Vackerby trädgårdsstad i Gnesta kommun har man tagit 

fram en strukturplan och påbörjat höjdsättningen av det framtida vägnätet. För att 

komma vidare i arbetet behöver en studie av skyfallshanteringen i området 

genomföras. Ur studien framgår förutsättningarna för god skyfallshantering och hur 

den framtida markprojektering kan påverka områdets skyfallshantering. 

För utredningsområdet går det att se en tydlig plan för hur skyfallet bör hanteras inom 

området. Höjdsättningen av planområdet bör om möjligt kunna leda skyfall ytledes 

västerut.  De norra delarna avvattnas via vägnätet väster ut medan de södra delarna 

aningen leds rakt västerut eller mot det centrala lågområdet som via dagvattenstråket 

leds västerut. 

Genom att säkerställa att de naturliga skyfallsvägarna bevaras i den norra delen av 

planen, att fastigheter har skyddsåtgärder i form av vallar och diken mot naturmark 

samt att ett lågstråk ut från den centrala lågpunkten skapas kan området bebyggas 

med en försäkran om att inga skador sker vid ett 100-årsregn.  

Vid projektering ska det säkerställas att när vattnet rinner ytligt ska det ledas längs 

med gatorna. Detta är extra viktigt längs de sträckor där befintlig mark idag ligger 

under den projekterade väghöjderna för att inte få en parallell rinnväg längs med 

gatan där vattnet då riskerar att skada fastigheter. Det kommer därför krävas viss 

justering även på fastigheterna för att säkerställa att avvattning sker mot gata. 

  



 

 

RAPPORT  

 

Datum: 2020-11-09 rev 2021-07-09 Sida 3 (12) 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion ................................................................................................ 4 

1.1 Bakgrund ........................................................................................... 4 

1.2 Områdesbeskrivning ............................................................................ 4 

1.3 Strukturplan ....................................................................................... 5 

2 Modell uppbyggnad ....................................................................................... 5 

2.1 Underlag ............................................................................................ 5 

2.2 Antaganden ........................................................................................ 6 

2.3 Höjdmodellen ..................................................................................... 6 

2.4 Simulerat regn och framtida ledningsnät. ............................................... 8 

2.5 Infiltration i området ........................................................................... 8 

2.6 Mannings tal ....................................................................................... 8 

3 Resultat ...................................................................................................... 9 

3.1 Befintligt ............................................................................................ 9 

3.2 Framtida scenario .............................................................................. 10 

4 Diskussion & slutsats .................................................................................. 11 

 

 

Bilagor 
Bilaga 1 .................................................................. Framtida situation, 100-årsregn 

 

 

 

  



 

 

RAPPORT  

 

Datum: 2020-11-09 rev 2021-07-09 Sida 4 (12) 

1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I arbetet med planarbetet för Vackerby trädgårdstad i Gnesta kommun har man tagit 

fram en strukturplan och påbörjat höjdsättningen av det framtida vägnätet. För att 

komma vidare i arbetet behöver en studie av skyfallshanteringen i området 

genomföras.  

Riktlinjer från Svenskt Vatten P110 föreslår en återkomsttid på minst 100 år som 

lägsta säkerhetsnivå för marköversvämning vid nybebyggelse för att undvika skador 

på byggnader m.m. Syftet med skyfallsanalysen är att undvika byggnation i instängda 

områden, säkerställa sekundära avrinningsvägar samt föreslå skyfallsåtgärder om 

nödvändigt. 

1.2 Områdesbeskrivning 

Planområdet ligger nordväst om Gnesta tätort och är omkring 30 ha stort. En översikt 

av planområdet visas i figur 1 tillsammans med befintliga rinnvägar.  

   

Figur 1. Översikt över planområdet så som det ser ut idag. Blå pilar visar hur vattnet rinner i 
området. 

Området är idag åkermark med ett antal åkerholmar. De norra och västra delarna av 

området lutar åt väster medan det resterande området utgör ett större instängt 

område. Höjdryggen i sydväst har höjder som är upp mot +26 och det instängda 

området har som lägst nivåer omkring +18,5 och breddar norrut strax över höjden 

+20. Recipient för området är Valasjön som ligger strax väster om planområdet dit 

vattnet leds med hjälp av diken. Intilliggande skogsmarker lutar mot planområdet och 
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kommer att belasta planområdet vid skyfall. Jordarterna som förekommer i området är 

urberg och lera. I den norra delen går det en grusväg igenom planområdet.  

Det har gjorts en geoteknisk utredning för planområdet. De södra delarna av 

planområdet kommer man i utredningen fram till att man i största möjliga 

utsträckning ska bibehålla befintlig marknivå då en ca 1 m markhöjning ger utslag på 

omkring 0,5 m sättning.  

1.3 Strukturplan 

Strukturplanen som tagits fram presenteras översiktligt i figur 2, där framtida vägar 

och byggnader visas. Större delen av planområdet består av villor och radhus, de 

centrala delarna av planområdet kommer även att ha flervåningshus.  

 

Figur 2. Strukturplanen daterad 2020-09-28. Beigea polygoner är byggnader. 

Strukturplanen utgår från att befintlig mark ska speglas i den framtida höjdsättningen, 

inga större förändringar i höjdled ska genomföras.  

2 Modell uppbyggnad 
Modellen utgörs av en ytmodell (MIKE21) som beskriver hur vattnet rör sig ytligt 

genom området.  Modellen är en tvådimensionell avrinningsmodell och är uppbyggd 

med 2x2 m raster.  

2.1 Underlag 

Som underlag för modellen har följande underlag använts: 

• Höjddata över avrinningsområdet, Laserdata NH (LAS-data),  

erhållen 2019-02-28. 
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• Strukturplan, framtagen 2020-09-28, erhållen från EttElva 

• Förprojektering av vägnätet, erhålla från VAP 2020-09-28 

• PM Geoteknik Norra Vackerby etapp 1, daterad 2016-11-25 

• Grundkarta, erhållen 2019-01-25 

• Svenskt vatten P104 

• Svenskt vatten P110 

Samtliga resultat redovisas med SWEREF 99 16 30 som koordinatsystem och RH2000 

som höjdsystem. 

2.2 Antaganden 

För att genomföra skyfallssimuleringen har antaganden gjorts baserat på 

förprojekteringen, dimensionering av framtida ledningsnät och markens egenskaper. 

Dessa antaganden tas upp under respektive delkapitel nedan.  

2.3 Höjdmodellen 

Höjdmodellen har för befintlig situation tagits fram från LAS-data som har förenklats 

till ett raster med 2x2 m upplösning över hela avrinningsområdet. Endast mark-

punkterna ifrån underlaget har använts och eftersom det inom avrinningsområdet inte 

finns några befintliga byggnader har ingen anpassning gjorts inom avrinningsområdet.  

För att beskriva hur höjderna kan komma att se ut i framtiden har en 3D-yta skapats 

av de förprojekterade vägnätet. Där större skillnad mellan framtida och befintliga 

höjder gjort att förgården (mellan vägsektionen och byggnader) fått rinnande vatten 

längs med sektionen har förgården höjts upp så att byggnaderna ansluter mot vägens 

höjder. Anpassningen har gjorts för att kunna studera hur vattnet rör sig när 

kringliggande mark har anpassats till de nya höjderna och vägarna inte utgör några 

barriärer, de aktuella området visas med orange linje i figur 3.  

 

Figur 3. Visar de platser där höjdanpassningar gjorts i norra delen av planområdet. Orange visar 
anpassningar gjort mellan byggnader och gata; blå visar sträckor med förstärkta grönstråk; och 

grön visar sträckningen för vall. 

Från skogsområdet i norr finns det ett par rinnvägar som vid skyfall bidrar med ett 

större inflöde till planen. Dessa flöden behöver utrymme i planen för att få en säker 

hantering. Två av stråken har i modellen förstärkts för att vattnet ska ta den önskade 
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vägen förbi bebyggelsen (blå linjer i figur 3). Enligt önskemål från beställare har ett av 

stråken ersatts genom att förstärka det befintliga avskärande diket med en vall (grön 

linje i figur 3) mot de framtida fastigheterna. Vallen kommer att förhindra att vatten, 

då dikets kapacitet överstigs, rinner över in på fastigheterna.  

För att kunna avvattna de sydöstra delarna av planområdet har en rinnväg igenom det 

sydvästra området skapats, vilket visas i figur 4 med en mörk blå linje. För att denna 

rinnväg ska ingå i modellen har de vägar som är tänkta att passera över stråket 

behövts tas bort. Modellen tar därför inte hänsyn till någon trumma eller 

brokonstruktion, som kan utgöra en begränsning för flödet i verkligheten.  

Då de centrala delarna av området är ett större flackt område med lågpunkt i norr 

behövs viss anpassning av markhöjderna genomföras för att leda vattnet söder ut. Det 

gråblå området i figur 4 har i modellen antagits utformas med 7 ‰ lutning mot de 

föreslagna lågstråk som ska ge möjlighet för vattnet att rinna ifrån området.  

 

Figur 4. Visar de platser där höjdanpassningar gjorts i södra delen av planområdet. Orange visar 
anpassningar gjort mellan byggnader och gata, ljusblå visar lågstråk, mörkblå den sträcka som 
möjliggör avvattning av lågpunkten och gråblått område visar utsträckning av höjdanpassning 

mot lågstråket. 

Marken mellan de två byggnaderna intill den gula linjen i figur 4 och gatunätet har 

också anpassats för att inte vattnet ska bli stående mot byggnaderna. Mot huvudgatan 

(mot nordväst) har förgården höjts för att leda vattnet ut på vägen och mellan 

byggnaden och gatan i norr har marken anpassats för att leda vattnet österut.  
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2.4 Simulerat regn och framtida ledningsnät. 

Det regn som simulerats är ett framtaget 6 timmars CDS regn enligt P104 med 

100 års återkomsttid och visas i figur 5. För befintligt scenario har ingen klimatfaktor 

använts medan för framtida scenarion har faktorn antagits till 1,25. Ett 6 timmars 

100-årsregn innebär en volym av omkring 85 mm utan klimatfaktor och omkring 

105 mm med klimatfaktor.  

 

Figur 5. CDS-regn med 100 års återkomsttid utan klimatfaktor.  

Simuleringen av regnet påbörjas efter 2 timmar då intensiteten börjar att öka kraftigt 

vilket antas sammanfalla då naturmarkens översta jordlager mättats, vilket förklaras 

mer i kapitel 2.5. 

För framtida situationen har ledningsnätet antagits klara av att ta emot ett 20-årsregn 

med 20 min varaktighet, alltså 238 l/s ha vilket baseras på beräkningar från AFRYs 

dagvattenutredning. För vägområdet och för byggnaderna har denna intensitet dragits 

av då de antas hanteras i de dagvattensystem som kommer byggas upp i området.  

2.5 Infiltration i området 

Då området utgörs av lera och urberg antas inte infiltration ske i området i så pass 

stor utsträckning att det påverkar resultatet. Ett antagande har däremot gjorts att 

gräsytorna inom området klarar av att fördröja 13 mm i grönska och översta lagret av 

matjord innan någon avrinning sker från området. Följden blir att då simuleringen 

börjar har förregnet, den första lågintensiva delen av regneventet, mättat marken så 

att ingen ytterligare magasinering i marken sker under regnet som simulerats.   

2.6 Mannings tal 

För att beskriva hur enkelt vattnet rör sig över ytan har Mannings tal definierats för 

grönytor till 10, 20 för takytor och 50 för hårdgjorda ytor. Det är i underkant för vad 

man uppskattar för ytorna och de används för att göra modellen stabilare och för att 

få en säkerhetsmarginal i resultatet. Eftersom modellen inte är kalibrerad är det 

positivt att använda ett lägre Mannings tal då vattendjupet blir något större då vattnet 

rör sig i modellen. De hårdgjorda ytorna som används för framtidsscenariot har tagits 

från strukturplanen.  
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3 Resultat 
Nedan i figur 6 och figur 7 visas resultatet från simuleringarna i plan under respektive 

delkapitel. Resultaten motsvarar inte ett specifikt tidssteg utan visar maximalt 

beräknat vattendjup under simuleringen för varje enskild cell. 

3.1 Befintlig situation 

Nedan i figur 6 visas resultatet för befintlig situation. 

 

Figur 6. Simuleringsresultat för befintlig situation.  

Resultatet visar att grusvägen som går igenom området i norr, se punkt 1 figur 6, 

utgör en skyfallsväg som leder vattnet väster ut. Det är dock så pass mycket vatten 

som rinner denna väg  att en del av vattnet rinner söderut till det större instängda 

området, se punkt 1 figur 6. I simuleringen fylls området upp till +19.05 vilket ger ett 

max vatten djup strax över 0,5m och det är omkring 11 500 m³ som når det instängda 

området.  

Från skogsområdet norr om planen finns det flera rinnvägar där vattnet letar sig ytligt 

ner mot grusvägen. 

  

1 
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3.2 Framtida scenario 

Nedan i figur 7 och i bilaga 1 visas resultatet när området har anpassats med de 

framtida förutsättningarna i höjdmodellen som beskrivs i Kapitel 2.3. Merparten av 

fastigheternas marknivåer har inte anpassats i detta skede, vilket kan ge ett värre 

intryck än det verkliga utfallet. Resultatet tar även hänsyn till dagvattensystemet som 

beskrivs i Dagvattenutredningen för Vackerby Trädgårdstad av AFRY 2002-10-16. 

 

Figur 7. Simuleringsresultat med framtida vägnät. 

Resultatet visar att den nya planerade vägen i nordöst (1 i Figur 7) ligger något högre 

än befintliga marknivån. Det bidrar främst till att de fastigheterna som ligger söder om 

huvudgatan behöver säkerställa att vattnet som når fastigheterna från uppströms 

områden får en rinnväg åt sydväst längs deras södra fastighetsgräns. Vid ett skyfall 

rinner annars vattnet mot huvudgatan och intill byggnaderna innan det leds åt 

sydväst. 

Centralt i området utgör gatan österut från huvudgatan (2 i Figur 7) en barriär, vilket 

skapar ett instängt område norr om gatan där vattennivån stiger till +19,80. Då 

byggnaden här anpassas mot den anslutande vägens höjdsättning ska huset kunna 

byggas, men då med kännedom om att bakgården kan komma att stå under vatten 

vid extrema regn.  

Den översiktligt föreslagna höjdsättningen i det flacka lågområdet centralt i planen (3 i 

Figur 7) i kombination med att avvattning kan ske västerut resulterar i att det går att 

bebygga delar av lågpunkten. Simuleringen visar att man inte får något större djup 

mot den tre byggnaderna i det tidigare instängda området. Anpassas marknivåerna 

mellan de två östra byggnaderna kommer man även kunna leda unden vattnet som 

1 

2 

3 

4 

4 

5b 
5a 
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går mot byggnaden. Vattennivån i lågpunkter ställer in sig på nivåer strax under 

+18,9. 

Där vägnätet passerar över det öppna stråket från de centrala delarna (5a och 5b i 

Figur 7) behövs en frihöjd för att gatorna inte ska begränsa flödet igenom passagen. 

Beräkningarna visar att i 5a stiger vattennivån till +18,75 med ett djup av 0,7 m 

medan i 5b stiger vattennivån till +17.66 med ett vattendjup av 0,6 m. I 

förprojekteringen är överytan på huvudgatan (vid 5a) +20,01 och på lokalgatan (5b) 

+18,28. Projekteringen gör det då möjligt för en brolösning vid huvudgatan. Mellan 

lokalgatans överyta och vattenytan är det endast 0,6 m vilket gör att det är på 

gränsen att en bro kan anläggas över stråket utan att få problem vid stora flöden.   

Från skogspartiet norr om planområdet kommer det vatten vid kraftigare regn som 

rinner in i området (4 i Figur 7). Det finns ett avskärande dike norr om planområdet 

som leder bort en del av vattnet, men vid kraftigare regn kommer det även rinna 

vatten i de tilltänkta grönstråken som identifierats och anpassats in i modellen. Dessa 

stråk är fullgoda för att bidra till hantering utav vattnet. Det västra stråket har inte 

anpassats i modellen och resultatet tyder på att även detta stråk behöver anpassas 

något för att utvika att vattnet spridet ut sig diffust över området.  

Vallen som lagts in som skydd mot fastigheterna i norr får som mest ett vattendjup av 

0,4 m stående mot sig. En vall som är omkring 0,6 m hög bör således vara fullgod för 

att klara av att skydda fastigheterna utan att undermineras.  

4 Diskussion och slutsats 
Resultatet visar på att den föreslagna planen med åtgärder kan ge en tillräckligt god 

skyfallshantering för att göra området tillgängligt för exploatering, förutsatt att 

byggnaderna ligger högre än anslutande väg.  

Genom att säkerställa att naturvattnet kan ledas förbi fastigheterna i norr och ledas ut 

via den öst-västliga gatan kommer fastigheterna här att klara sig. Det krävs att de 

rinnvägar som skapas ligger lägre än kringliggande mark för att dess funktion ska 

nyttjas. I nordost är förslaget att fastigheter skyddas med en mindre vall som är ca 

0,6 m hög. Lösningen föreslås eftersom erfarenheter från kommuner tyder på att en 

lösning med vall ska vara enklare att underhålla för de som nyttjar dess skydd, till 

skillnad från ett förstärkt avskärningsdike.  

För de östra delarna bör det vid detaljprojektering säkerställas att det skyfallsvatten 

som uppkommer från de hårdgjorda ytorna primärt leds via vägnätet om inga andra 

skyfallsvägar pekats ut. Med denna försäkran minskar problematiken för fastigheterna, 

främst de längs med huvudgatan där vatten från uppströmsområden kan skapa 

problem. Dock behöver dessa fastigheter fortfarande utrymme för att skydda sig från 

vattnet från naturmarken.  

Det kommer behöva säkerställas att byggnaden vid det instängda området (2 i 

Figur 7) kan klara av att vattnet stiger till +19,8 vid extrema regn innan det leds 

vidare ner mot lågpunkten centralt i området. Eftersom entréer anpassas mot gatan 

ska det inte medföra en risk för att vattnet rinner in i fastigheten via entréer.  

Det större flacka, lågt belägna området centralt i planen (3 i Figur 7) kan med en 

större tekniklösning avvattnas även vid större regn och bli byggbart i begränsad 

omfattning. Det finns stora utmaningar med att arbeta in ett för välarbetat förslag i 

och med områdets utbredning och det tidiga skede som utformningen befinner sig i. 

För att ge optimal avvattning behöver hela områdets höjdsättning ses över. För detta 
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skede har därför endast lösningarna grovt arbetats in för att visa att avvattning är 

möjlig.  

Åtgärden för det ovannämnda flacka området är i modellen ett avvattningstråk från 

norr till stråket i sydväst och en anpassning av markhöjderna i området mellan stråket 

och den större byggnadsytan där ett fall på 7 ‰ mot stråket har antagits. Förslaget 

visar på att det är möjligt att leda vattnet från den tidigare lågpunkten och att 

byggnaderna kan uppföras utan risk för skada. I den norra delen av det flacka 

området kommer dock ytterligare anpassning behöva göras för att få samspel med 

gatan och de funktioner som behövs där. I det skede som planen är i idag finns det för 

mycket osäkerheter kring slutgiltig utformning för att arbeta in mer detaljer utan att 

låsa planen mot eventuella bättre lösningar i samband med att utformningen fastställs.    

Den vattenväg som skapats från lågområdet säkerställer att vattnet har en ytlig väg 

västerut förbi bebyggelsen. Vid de punkter där stråket passerar vägnätet ska inte 

gatorna bidra till att dess kapacitet begränsas och bidra till dämning som försämrar 

avvattningen. I den västra delen är skillnaden mellan gatans tänkta överyta och 

vattengången i stråket omkring 1,2 m, vilket kan innebära en begränsning från 

vägkonstruktionen vid höga flöden eftersom vattendjupet behöver vara 0,6 m för att 

kunna avleda skyfallet. För att motverka detta kan stråket antingen anläggas med 

större lutning i slutet av stråket eller breddas något för att få ner vattendjupet. För 

bäst effekt kan båda dessa justeringar göras, med konsekvensen att inloppet till den 

tänkta våtdammen kommer att behöva sänkas något.  
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