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SAMMANFATTNING 

Trafikverket planerar att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll för att 

bygga fler spår och förbättra tågtrafiken I Stockholmsregionen. För den sträckan 

mellan Huvudsta och Sundbyberg innebär det en ny station vid Huvudsta samt en ny 

tunnel med överdäckning mellan Nybodagatan och Frösundaleden. I samband med 

utbyggnaden av järnvägen planerar Solna Stad att bygga bostäder och kontor på 

överdäckningen samt nya kvarter kring järnvägen i Solna Business Park. 

 

Detaljplanområdet Mälarbanan i Solna som omfattar området Huvudsta ska 

exploateras och överdäckning planeras för järnvägen. Med överdäckningen tas en 

gångtunnel bort under järnvägen som kopplar Oskarsrogatan med Ankdammsgatan. 

 

Inom planområdet finns järnvägen som klassas som samhällsviktig verksamhet. Strax 

söder om planområdet ligger en eldistributionsanläggning vid fastigheten Huvudsta 

3:27 som också klassas som samhällsviktig verksamhet. 

 

En Mike 21 modell som beskriver ytavrinningen har byggts upp för att utreda 

skyfallssituationen för två av de fyra avrinningsområden som täcker planområdet. 

 

Resultatet från modellutredningen visar att framtida bebyggelse inom planområdet inte 

kommer att drabbas av problem på grund av skyfall vid de områdena där höjdsättning 

har erhållits. Detta baserat på antaganden att marken inom kvartersmark ligger högre 

än gatorna. Vattnet från överdäckningen rinner mestadels mot Huvudstafältet utan att 

orsaka översvämningar på planerad bebyggelse på överdäckningen. 

 

Överdäckningen orsakar däremot att det skapas en lågpunkt vid den östra 

tunnelmynningen av överdäckningen invid en eldistributionsanläggning på fastighet 

Huvudsta 3:27. Åtgärderna har föreslagits för att förhindra översvämningar på 

eldistributionsanläggningen och järnvägen. Åtgärderna innebär en nedgrävning av 

fotbollsplan i Huvudstafältet, placering av en översilningsyta vid 

eldistributionsanläggningen samt andra ändringar i höjdsättningen för att undvika 

inflödet till eldistributionsanläggningen. 

 

Det föreslås inga åtgärder i detta skede för områdena kring Solna Business Park på 

grund av att framtida höjdsättning inte har projekterats kring den nya bebyggelsen 

inom planområdet där. Höjdsättningen kommer också att ändras i Sundbyberg med 

överdäckning av järnvägen för centrala Sundbyberg. Det finns också andra pågående 

detaljplaner kring Solna Business Park. Det rekommenderas att alla dessa framtida 

ändringar hanteras i en gemensam modell då höjdsättningar inom båda kommunerna 

påverkar varandra ur en skyfallssynpunkt. Samordning mellan båda kommunerna samt 

Trafikverket är viktig för att kunna komma vidare med lösningar för skyfallssituationen 

inom avrinningsområdet och hitta helhetslösningar som gynnar alla parter. 
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1 INLEDNING 

Trafikverket planerar att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll för att 

bygga fler spår och förbättra tågtrafiken I Stockholmsregionen. För sträckan mellan 

Huvudsta och Sundbyberg innebär det en ny station vid Huvudsta samt en ny tunnel 

med överdäckning mellan Nybodagatan och Frösundaleden. I samband med 

utbyggnaden av järnvägen planerar Solna Stad att bygga bostäder och kontor på 

överdäckningen samt nya kvarter kring järnvägen i Solna Business Park. 

 

Detaljplanområdet Mälarbanan i Solna som omfattar området Huvudsta ska 

exploaterats och överdäckning planeras för järnvägen. Med överdäckningen tas en 

gångtunnel bort under järnvägen som kopplar Oskarsrogatan med Ankdammsgatan. 

Tyréns har fått i uppdrag från AIX Arkitekter AB att utreda skyfallssituationen inför 

detaljplanarbete i området. Inom planområdet planeras kvartersmark att bebyggas 

enligt redovisning i Figur 1. 

 

 

Figur 1. Strukturplan för detaljplanområde Mälarbanan-Solna (AIX Arkitekter, 2021-

01-12) 

 

Befintligt dagvattenledningsnät har okänd kapacitet. Med nyexploatering av 

planområdet ska dagvatten ledas till fördröjningsanläggningar för hantering av 

dagvatten. Dessa anläggningar dimensioneras för att ta hand om 20 mm regn enligt 

Solna Stads strategi för dagvattenhantering (Solna Stad, 2017b). Förutom detta ska 

dagvattennätet dimensioneras för att hantera ett 10-årsregn med klimatfaktor på 1,25 

enligt checklista från Solna kommun för hantering av dagvatten (Solna Stad, 2017a). 

 

Skyfall innebär stora nederbördsmängder på kort tid. SMHI:s definition av skyfall är 

minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut (SMHI, 2017). Skyfall kopplas 

ofta med konvektiva nederbördstillfälle som är svåra för meteorologiska modeller att 

identifiera då händelseförloppet sker under en kort tid och ofta i lokal skala. Under ett 

skyfall räcker inte ledningsnätets kapacitet till för att avleda hela flödet och vattnet 

rinner på ytan istället. Ett 100-årsregn är ett regn som klassas som ett skyfall, till 

exempel ett 100-årsregn med en timmes varaktighet motsvarar en nederbörd på 54,55 

mm. 

 

Syftet med skyfallsanalysen är att utreda om översvämningar kommer att uppstå vid ny 

bebyggelse till följd av skyfall samt påverkan av exploateringar till omkringliggande 

områden inom avrinningsområden. Resultat från skyfallsanalysen kan användas som 



 

 

 

Uppdrag: 303726, Skyfallsanalys DP Mälarbanan - Solna 2021-01-22 

Beställare: AIX Arkitekter AB Slutrapport 

 

O:\STH\303726\R\_Text\Rapport_Skyfallsanalys_DP_Mälarbanan_20210122.docx 

6(20) 

underlag för arkitekter, landskapsarkitekter samt gatuprojektörer för att utforma 

området på ett säkert sätt mot skyfall. 

 

1.1 NATURLIGA AVRINNINGSOMRÅDEN 

Detaljplaneområdet ligger inom fyra olika naturliga avrinningsområden som redovisas i 

Figur 2. De naturliga avrinningsområde togs fram med det GIS-baserade verktyget 

Scalgo som använder Lantmäteriets höjddata. 

- Naturligt avrinningsområde 1 täcker den östra delen av planområdet kring 

spårvägen. Vattnet vid extremt regn skulle rinna till en lågpunkt vid korsningen 

mellan Solnavägen och Centralvägen. Avrinningsområdet är instängt, dvs den 

har ingen ytlig avrinning till recipient utan avrinning till recipient måste ske via 

dagvattennätet. 

- Naturligt avrinningsområde 2 täcker en liten del av detaljplaneområdet vid 

Huvudsta där vattnet avleds till Kalbergssjön via det befintliga järnvägsspåret. 

- Naturligt avrinningsområde 3 täcker den framtida överdäckningen av järnvägen 

vid Huvudsta, en stor del av Huvudstafältet samt en del av Skytteholm norr om 

planområdet. Vattnet vid skyfall skulle rinna från söder till norr igenom en 

gångtunnel som i dagsläget finns under järnvägen mellan Oskarsrogatan och 

Ankdammsgatan. Avrinningsområdet är instängt, dvs den har ingen ytlig 

avrinning till recipient utan avrinning till recipient måste ske via dagvattennätet. 

- Naturligt avrinningsområde 4 täcker den västra delen av planområdet vid Solna 

Business Park samt delar av Sundbyberg. Vattnet vid skyfall skulle rinna från 

Solna Business Parks området till Sundbyberg via järnvägen för att slutligen nå 

Bällstaviken via Landsvägen. 
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Figur 2. Orienteringsbild med detaljplanområde i relation till naturliga 

avrinningsområden och recipienten. 

 

1.2 REKOMMENDATIONER FÖR HANTERING AV ÖVERSVÄMNING TILL FÖLJD AV 

SKYFALL 

Länsstyrelserna i Stockholms och Västra Götalands län har tagit fram ett faktablad 

Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall som syftar till att 

ge stöd åt Sveriges kommuner för att beskriva hantering av skyfall vid 

detaljplanearbete. Huvudrekommendationer från faktabladet beskrivs nedan: 

 

- Ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en 

översvämning från minst ett 100-årsregn med en inkluderande klimatfaktor om 

1,2 - 1,4. Vilken klimatfaktor som används beror på regionala variationer (SMHI, 

2018). 

- Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplanen och 

eventuella skyddsåtgärder säkerställs. 

- Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att 

funktionen kan upprätthållas vid en översvämning. 

- Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov 

säkerställas. 

- En lågpunktskartering är inte tillräcklig som beslutsunderlag, varken för 

översiktsplan eller detaljplan. Detta beror på att utbredningen av ett 

översvämningsområde kan variera beroende på nederbördens intensitet och 
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varaktighet. En modellering som inkluderar hydrauliken och tidsaspekten måste 

därför göras.  

- Skyfall är något som inte kan hanteras i det slutna dagvattensystemet då detta 

system inte är dimensionerat för sådana stora mängder vatten. Det är inte 

heller rimligt att dimensionera det slutna ledningssystemet för dagvatten som 

VA-huvudmannen tillhandahåller för dessa händelser då de inträffar för sällan 

för att det ska vara samhällsekonomiskt rimligt. Översvämningsrisken till följd 

av skyfall för ny bebyggelse behöver istället hanteras på markytan.  

- Avsteg från länsstyrelsens rekommendationer skall motiveras genom 

riskbedömningar och särskilda utredningar. 

1.3 SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
1

 definierar samhällsviktig 

verksamhet som en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:  

 

- Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller 

tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda 

till att en allvarlig kris inträffar i samhället.  

- Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att redan inträffad kris i 

samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som 

möjligt.  

 

Enligt Länsstyrelsens Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av 

skyfall (2018) kan exempel på sådan verksamhet vara sjukhus, värmeverk, vattenverk, 

reningsverk, anläggningar för eldistribution, riksintresse väg och järnväg med flera. 

 

Inom planområdet finns ett riksintresse järnväg med Mälarbanan som klassas som 

samhällsviktig verksamhet. Detaljplanområdet gränsar med fastighet Huvudsta 3:27 

där det finns en anläggning för eldistribution som också klassas som samhällsviktig 

verksamhet.  

 

1.4 RIKTVÄRDEN FÖR VATTENDJUP VID ÖVERSVÄMNING 

För att få en uppfattning om olägenheterna/skadorna som ett skyfall kan orsaka kan 

följande vattendjupintervall användas som grova riktvärden då man pratar om 

vattendjup vid översvämningar: 

- 0,1 – 0,3 m, besvärande framkomlighet 

- 0,3 – 0,5 m, ej möjligt att ta sig fram med vanligt motorfordon, risk för skada 

- > 0,5 m, ej möjligt att ta sig fram för räddningstjänsten, stora materiella 

skador, risk för hälsa och liv 

 

Viktigt är att samtidigt ha i åtanke att ansamlingar av vatten på markytan inte 

nödvändigtvis utgör ett problem. Problem uppstår när vattnet orsakar en värdeförlust, 

påverkar kommunikationer och transporter eller vid risk för hälsa och liv (DHI, 2014). 

  

 
1 Källa: MSB:s föreskrifter om kommuner (MSBFS 2015:5), landstings (MSBFS 2015:4) och 
statliga myndigheters (MSBFS 2016:7) redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser. 
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2 UNDERLAG 

Följande underlag har använts för uppbyggnad av Mike 21 modellen: 

- Laserscanning av markhöjderna inom modellområdet i form av punktunderlag 

med 1 meter upplösning, Solna kommun, erhållen 2020-04-15 

- Strukturplan över nya exploateringar inom planområdet, AIX Arkitekter, 

erhållen 2020-08-26 

- Framtida höjdsättning, AIX Arkitekter, erhållen 2020-07-02 

- Avrinningsområden baserade på Lantmäteriets GSD Höjddata med 2 meter 

upplösning, inhämtat från GIS-verktyget Scalgo 

- Nationella Marktäckedata, Naturvårdsverket, inhämtat från GIS-verktyget Scalgo 

3 METODIK 

Skyfallsanalys har gjorts med det hydrodynamiska modellverktyget Mike 21 som 

beskriver markavrinning vid kraftigt regn. Modellen upprättades med koordinatsystem 

SWEREF 99 18 00 och höjdsystem RH 2000. 

 

Utredningsområdet för skyfallsanalysen (modellområdet) visas i Figur 3. 

Skyfallsanalysen har bara utförts för avrinningsområden 3 och 4 som visas i Figur 3 på 

grund av att höjdsättningen inom detaljplanområdet inom de två andra 

avrinningsområdet inte ska ändras mycket då ingen ny bebyggelse planeras där.  

 

 

Figur 3. Modellerat område i Mike 21 modellen. 
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3.1 HÖJDMODELL 

Två olika höjdmodeller har använts för att utföra skyfallsberäkningarna, en för 

befintligt scenario och en för framtida scenario efter exploatering. 

3.1.1 BEFINTLIGT SCENARIO 

Höjdmodellen för befintligt scenario har skapats från laserscanningen från Solna Stad. 

Höjdmodellen har hydrologiskt anpassats för att kunna beskriva ytlig avrinning. Detta 

omfattar att broar, eller vägsträckor över gångtunnlar, har tagits bort i höjdmodellen 

och markhöjderna under broarna och gångtunnlarna har interpolerats från 

omkringliggande höjder. 

3.1.2 SCENARIO EFTER EXPLOATERING 

Höjdmodell för scenario efter exploatering har skapats från den befintliga 

höjdmodellen samt planerad höjdsättning inom planområdet. Då det inte finns en 

fullständig gatuprojektering för planområdet i detta skede och höjdsättningen är grov 

fick Tyréns anta några höjder inom området. Höjdsättning inom kvartersmark har 

antagits så att vattnet kan rinna från kvartersmark till gatorna vid skyfall utan att skapa 

vattensamlingar inom kvarteren. 

 

För området kring Solna Business Park finns det ingen planerad höjdsättning i 

skrivande stund och höjdmodellen har bara ändrats med de planerade byggnaderna. 

Nuvarande höjdsättning i Sundbybergs Stad har behållits i höjdmodellen. 

 

3.2 REGN 

För att ta hänsyn till olika markanvändningar och kapacitet i ledningssystem belastas 

olika områden i modellen med olika regn. Varaktighet för regnet har valts till 3 timmar 

vilket motsvarar koncentrationstiden för den längsta rinnsträckan inom 

modellområdet. Intensitet för de olika regnen visas i Figur 5 och typ av regn som 

belastar varje område visas i Figur 4. De olika regnbelastningar beskrivs nedan: 

- Regn 1: Detta regn belastar de område i modellen som består av vatten, dvs 

Ulvsundasjön. Regnet som belastar modellen är ett CDS 100-årsregn med 

klimatfaktor på 1,25. Detta regn har en totalvolym på 83 mm. 

- Regn 2: Detta regn belastar de hårdgjorda områdena som kopplas till det 

befintliga dagvattenledningsnätet. Eftersom kapaciteten i befintliga systemet är 

okänd antas det att befintliga dagvattennät inom modellområde har en 

maximal kapacitet på 5-årsregn till marknivå. Regnet som belastar modellen är 

ett CDS 100-årsregn med klimatfaktor på 1,25 med avdrag av CDS 5-årsregn 

utan klimatfaktor. Detta regn har en totalvolym på 31 mm. 

- Regn 3: Detta regn belastar naturmarksområdena utan koppling till 

ledningsnät. Dessa områden antas ha en avrinningskoefficient på 0,3 vid 100-

årsregn enligt dimensioneringsrekommendationer för naturmarksavrinning från 

P110. Regnet som belastar modellen är ett CDS 100-årsregn multiplicerat med 

0,3. Detta regn har en totalvolym på 25 mm. 

- Regn 4: Detta regn belastar de framtida exploateringarna inom 

detaljplaneområdet. Åtgärderna för dagvattenhantering dimensioneras för ett 

30-årsregn med klimatfaktor på 1,25. Regnet som belastar modellen är ett CDS 

100-årsregn med klimatfaktor på 1,25 med avdrag av ett 30-årsregn med 

klimatfaktor på 1,25. Detta regn belastar endast modellen för framtida 

scenario. Regnet har en totalvolym på 12 mm. 
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Figur 4. Fördelning av regn inom modellområdet för både befintligt scenario (vänster) 

och scenario efter exploatering (höger) 

 

 

Figur 5. Regnintensitet för varje regn sett till simuleringstiden. 

3.3 MARKENS RÅHET 

Råhet på marken ger en indikation om hur snabbt vattnet kan rinna på marken. 

Hårdgjorda ytor såsom vägar medför att vattnet kan rinna snabbare än obebyggda 

ytor. Detta beskrivs i modellen med Mannings tal. Parametern styr vattnets hastighet 

och kan påverka både vattendjupet och översvämningsutbredning samt flödet som 

rinner vid olika punkter. Värden för Mannings tal som användes för olika 

markanvändningar visas i Tabell 1 och baseras på kommunikation med DHI som 
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utvecklar den använda ytavrinningsmodellen Mike 21. Figur 6 visar Mannings tal inom 

modellområde för både befintligt scenario och framtida scenario. 

 

Tabell 1. Mannings tal för olika markanvändning. 

Typ av yta Mannings tal (M) 

Vatten 70 

Gator 50 

Industri och flerbostadsbebyggelse 40 

Naturmark och annan öppen mark 5 

 

 

 

 

Figur 6. Fördelning av Mannings tal inom modellområdet för både befintligt scenario 

(vänster) och scenario efter exploatering (höger) 

 
 

3.4 RANDVILLKOR 

Laserscanningen visar att vattennivå för Ulvsundasjön ligger på +0,8 i RH2000. Det har 

antagits att Ulvsundasjön har ett tillräckligt stort utlopp för att ha en konstant 

vattennivå. I praktiken beskrivs sjön i modellen som ett randvillkor på vattennivå +0,8. 
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4 RESULTAT 

Resultat från Mike 21 modellen redovisas i form av kartor med maximalt vattendjup 

och maximalt flöde. Det är viktigt att poängtera att maximalt vattendjup och flöde kan 

inträffa vid olika tidpunkter under hela simuleringens tidsförlopp. Resultatet visar 

maxvärdet för varje pixel under simuleringen. Maximalt flöde ger också en indikation 

om hur avrinningsvägarna kan se ut vid skyfall. 

 

Modellens resultat visas i Bilaga 1-4. En utvärdering av resultatet görs under rubrik 4.1 

och 4.2. Notera att resultatet för vattendjup mindre än 10 cm inte presenteras i 

figurerna för att vattensamlingar mindre än 10 cm inte anses orsaka någon olägenhet 

eller skada enligt riktvärdena under rubrik 1.4. 

4.1 RESULTAT FÖR BEFINTLIGT SCENARIO 

Bilaga 1 och Bilaga 2 visar resultat från Mike 21 modellen för befintligt scenario. 

Resultatet redovisas som maximalt vattendjup respektive maximalt flöde under hela 

simuleringen.  

 

Modellens resultat i Bilaga 1 visar att stora vattenmängder samlas vid den befintliga 

gångtunneln under järnvägen mellan Oskarsrogatan och Ankdammsgatan. Söder om 

järnvägen vid Huvudstafältet rinner vattnet till de små lokala lågpunkterna för att 

senare rinna till gångtunneln. När lågpunkten vid gångtunneln fylls upp rinner vattnet 

vidare mot norr till de olika lågpunkterna som finns vid olika fastigheter i 

Skytteholmsfältet, såsom fastigheterna Snickaren 2 och Snickaren 3, Mälaren 2 och 

Elektrikern 1. Vattendjup högre än 1 meter kan uppstå vid dessa sistnämnda 

fastigheterna. 

 

Förskolorna Pumpan och Paprikan inom fastigheten Huvudsta 3:1 strax söder om 

planområdet i Huvudsta kan också drabbas av översvämningar då de ligger i en lokal 

lågpunkt där vattendjup mer än 0,5 meter kan uppstå på förskolegården. 

 

Det maximala flödet som rinner igenom gångtunneln från södra sidan av järnvägen till 

norra sidan är 360 l/s och den totala volymen är 2160 m
3

 under hela 

modellsimuleringen. 

 

Med den befintliga höjdsättningen kommer det inte finnas stora vattensamlingar kring 

eldistributionsanläggning på fastigheten Huvudsta 3:27. 

 

Kring Solna Business Park finns det lokala lågpunkter på båda sidor av järnvägen där 

vattendjup över 0,5 meter kan bli stående på gatan. En omfattande vattensamling kan 

också uppstå vid korsningen mellan Svetsarvägen och Smidesvägen. Vattendjupet i 

denna lågpunkt kan bli mer än 1 meter. Tvärbanan går igenom denna sträcka. Vid 

stora regnmängder kommer tvärbanatrafiken att drabbas. När alla lokala lågpunkter 

kring Solna Business Park fylls rinner vattnet på järnvägen mot nordväst, dvs mot 

Sundbyberg. Vattnet rinner över tröskelnivå på järnvägen (se Figur 7. Maximalt flöde 

vid nulägescenario. Svarta pilar visar sekundär avrinning, dvs flödesriktning vid 

skyfall när lågpunkterna fylls.Figur 7) och vidare på Landsvägen för att slutligen nå 

recipienten Ulvsundasjön. 
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Figur 7. Maximalt flöde vid nulägescenario. Svarta pilar visar sekundär avrinning, dvs 

flödesriktning vid skyfall när lågpunkterna fylls. 

 

4.2 RESULTAT FÖR SCENARIO EFTER EXPLOATERING 

Bilaga 3 och Bilaga 4 visar resultat från Mike 21 modellen för framtidsscenario efter 

exploatering. Resultatet redovisas som maximalt vattendjup respektive maximalt flöde 

under hela simuleringen. Figur 9 visar skillnaden i vattendjup mellan scenario efter 

exploatering och befintligt scenario. 

 

Den nya höjdsättningen inom planområdet i Huvudsta gör att det inte skapas någon 

lågpunkt inom bebyggelsen och att de framtida byggnaderna inte kommer att skadas 

vid skyfall. Skyfallsvattnet från överdäckningen rinner till lågpunkterna i Huvudstafältet 

inom planområdet där vattensamlingar djupare än 1 meter kan uppstå. 

 

Överdäckningen av järnvägen i Huvudsta och borttagning av gångtunneln gör att 

vattendjupet vid de översvämningsdrabbade fastigheterna vid Skytteholmsfältet 

minskar för scenario efter exploatering (se Figur 9). Detta i sin tur gör att mer vatten 

samlas vid Huvudstafältet och framförallt vid den nya lågpunkten som skapas strax 

söder om tunnelmynningen där fastigheten Huvudsta 3:27 och 

eldistributionsanläggningen finns. Vattendjup blir mer än 1 meter mot fasaden till 

eldistributionsanläggningen. En stor andel av vattnet som samlas vid fastighet 

Huvudsta 3:27 kommer från Huvudstafältet när de lågpunkterna vid parkområdet fylls. 

Enligt modellens resultat är totalvolymen som rinner från Huvudstafältet mot den nya 

lågpunkten 2950 m
3

. Volym som kommer till fastigheten från Oskarsrogatan är 310 m
3

 

och volymen som kommer till fastigheten igenom gångtunnel under Storgatan är 200 

m
3

 (se Figur 8). 
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Vid de nya byggnaderna kring Solna Business Park söder om järnvägen kan stående 

vattnet finnas med vattendjup mer än 0,5 meter. Framtida höjdsättning har inte 

erhållits kring dessa nya byggnader och resultatet baseras på befintlig höjdsättning. 

 

 

 

Figur 8. Flöde och vattenvolymer som rinner mot eldistributionsanläggning för 

scenario efter exploatering. Svarta pilar visar flödesriktning vid skyfall. 
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Figur 9. Skillnad i vattendjup mellan befintligt scenario och scenario efter exploatering. 

Gröna ytor visar en minskning i vattendjup i jämförelse med nuläge och orangea-röda 

färger visar en ökning. 
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4.2.1 ÅTGÄRDSFÖRSLAG EFTER EXPLOATERING 

Under denna rubrik ges några åtgärdsförslag för att lösa de problem som beskrivs 

under rubrik 4.2. För skyfallshantering rekommenderas framförallt ytliga åtgärder då 

underjordiska anläggningar alltid är beroende av inloppen och risk för igensättning av 

dessa. 

 

Åtgärdsförslagen för att undvika översvämningar vid eldistributionsanläggningen visas 

i Figur 10 och beskrivs nedan: 

 

1. Upphöjning av marken på GC-vägen söder om gångtunnel under Storgatan och 

avledning av flöde mot den andra passagen under Storgatan längre västerut. 

2. Upphöjning av marken mellan Storgatan och den nya lokalgatan inom 

planområdet för att förhindra avrinningen från Huvudstafältet till 

eldistributionsanläggningen. 

3. Nedsänkning av fotbollsplan vid Huvudstafältet inom planområdet. Fotbollsplan 

sänks i ca 2 meter för att möjliggöra avrinning från omkringliggande mark till 

fotbollsplanen. En ny lågpunkt planeras vid GC-vägen som går igenom 

Huvudstafältet. Vid skyfall skulle vattnet fylla lågpunkten och rinna vidare från 

denna lågpunkt mot fotbollsplanen. Nedsänkningen av fotbollsplan skulle ge en 

utjämningsvolym större än de 3150 m
3

 som behövs att fördröja i Huvudstafältet 

(2950 m
3

 som rinner från Huvudstafältet till eldistributionsanläggningen plus 

200 m
3

 som rinner igenom gångtunneln under Storgatan). 

4. Placering av en nedsänk översilningsyta öst om eldistributionsanläggningen på 

fastigheten Huvudsta 3:27. Volym att fördröja på detta ställe är 310 m
3

. En 

barriär ska placeras på Oskarsrogatan för att avleda flödet till denna 

översilningsyta och undvika att vattnet rinner vidare mot 

eldistributionsanläggning. 

5. Invallning av eldistributionsanläggning. 

6. Placering av en mur vid södra sidan av järnvägen för att undvika att 

skyfallsflödet från andra ytor än järnvägsspåret rinner in i tunneln. 

 

Höjdsättning inom framtida kvarteren söder om överdäckningen planeras så att vattnet 

vid skyfall kan rinna från kvartersgårdarna till gatorna för att undvika 

översvämningsproblem på innergårdarna. 
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Figur 10. Åtgärdsförslag för skyfallshantering kring Huvudstafältet, 

eldistributionsanläggningen på fastighet Huvudsta 3:27 samt tunnelmynningen.  

 

4.2.2 FRAMKOMLIGHET TILL OCH FRÅN PLANOMRÅDET VID SKYFALL 

Framkomligheten med fordon inom planområdet i Huvudsta säkerställs enligt 

riktvärdena som beskrivs i rubrik 1.4. Med den planerade höjdsättningen på 

överdäckning då vattendjup på gatorna inom planområdet är lägre än 0,3 m. 

 

Framkomligheten för både räddningstjänsten och tvärbanan kan vara begränsad kring 

Solna Business Park på grund av vattensamlingarna på lågpunkten vid korsningen 

mellan Smidesvägen och Svetsarvägen.  
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5 SLUTSATS 

Resultat från modellutredningen visar att framtida bebyggelse inom planområdet inte 

kommer att drabbas av problem orsakade av skyfall vid de områdena där höjdsättning 

har erhållits. Detta baserat på antaganden att marken inom kvartersmark ligger högre 

än gatorna. Vattnet från överdäckningen rinner mestadels mot Huvudstafältet utan att 

orsaka översvämningar på planerad bebyggelse inom Huvudsta. 

 

Överdäckningen orsakar däremot att det skapas en lågpunkt vid den östra 

tunnelmynningen av överdäckningen invid en eldistributionsanläggning på fastigheten 

Huvudsta 3:27. Både järnvägen och eldistributionsanläggningen klassas som 

samhällsviktig verksamhet och deras funktion bör säkerställas även vid skyfall. 

 

Det har tagits fram åtgärder för att hindra översvämningar på 

eldistributionsanläggningen, såsom nedgrävning av fotbollsplan i Huvudstafältet, 

placering av en översilningsyta vid eldistributionsanläggningen samt andra ändringar i 

höjdsättningen för att undvika inflödet till eldistributionsanläggningen. Dessa åtgärder 

har tagits fram i samråd med landskapsprojektering. 

 

Det föreslås inga åtgärder i detta skede för områdena kring Solna Business Park på 

grund av att framtida höjdsättning inte har projekterats kring den nya bebyggelsen 

inom planområdet där. Höjdsättningen kommer också att ändras i Sundbyberg med 

överdäckning av järnvägen för centrala Sundbyberg. Det finns också andra pågående 

detaljplaner kring Solna Business Park. Det rekommenderas att alla dessa framtida 

ändringar hanteras i en gemensam modell inför nästa planskede då höjdsättningen 

inom båda kommunerna påverkar varandra ur en skyfallssynpunkt. Samordning mellan 

båda kommunerna samt Trafikverket är viktig för att kunna komma vidare med 

lösningar för skyfallssituationen inom avrinningsområdet och hitta helhetslösningar 

som gynnar alla parter. 

 

Mellan Frösundaleden och den framtida stationen i Sundbyberg planeras Mälarbanan 

att gå i ett tråg. Tråget utförs så det skyddar järnvägsanläggningen mot 

översvämningar vid skyfall (Trafikverket, 2020). Detta kommer att medföra att 

befintliga sekundära avrinningsvägar som redovisas i Figur 7 stängs. Delar av Solna 

Business Park kommer att bli helt instängda och detta medför att 

översvämningsriskerna vid skyfall kommer att öka. Trafikverket föreslår i PM skyfall 

kapacitetsökande åtgärder i ledningssystem för denna sträcka (Trafikverket, 2020). 

Tyréns anser att skyfallsåtgärder på ytan är att föredra då ledningsåtgärder är sårbara 

mot igensättningar av deras inlopp. Området är tättbebyggt redan i dagsläget och 

ledningsåtgärder kan däremot vara det mest rimliga alternativet. Förutsättningar och 

dimensioner för åtgärderna bör utredas i nästa planskede. 

 

Framkomlighet med räddningsfordon till och från de delarna av planområdet i 

Huvudsta säkerställs inom avrinningsområdet. Framkomlighet kan vara begränsad 

kring Solna Business Park på grund av vattensamlingarna på lågpunkten vid 

korsningen mellan Smidesvägen och Svetsarvägen.  
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