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Sammanfattning 

Föreliggande skyfallsutredning avser förslag till åtgärder för detaljplan för fastigheterna Tygeln 1 & 3 i Solna. 

Syftet med utredningen är att beskriva översvämningssituationen vid ett klimatanpassat 100-årsregn och ge 

förslag på lämpliga skyfallsåtgärder för att minska risker för människor som vistas i området och skador på 

egendom 

Skyfallsutredningen har genomförts i enlighet med de riktlinjer som ges i vägledningar från bl.a. Länsstyrelsen 

och MSB. För att beräkna framtida översvämningsnivåer har simuleringar gjorts med en hydraulisk 

datormodell (MIKE Urban) för dessa tre fall: 

 Nuvarande förhållanden avseende byggnation och marknivåer utan skyfallsåtgärder 

 Framtida byggnation och höjdsättning inom planområdet utan skyfallsåtgärder 

 Framtida byggnation och höjdsättning inom planområdet med skyfallsåtgärder 

Vid simulering belastas området med ett 100-årsregn och markytan är i modellen kopplad till ledningsnätet så 

att ett dynamiskt utbyte kan ske mellan markytan och dagvattennätet. Olika skyfallsåtgärder har simulerats 

med datormodellen och resultaten visar att föreslagna åtgärder beräknas att reducera översvämningsnivån i 

Gårdsvägen från +5,72 till +4,66. Skyfallsåtgärderna omfattar bl.a. anläggande av öppna magasin för att 

fördröja översvämningsförloppet och anläggande av nya flödesvägar för att avleda vatten bort från området. 

En riskbedömning har gjorts för att belysa konsekvenser av en översvämning vid ett klimatanpassat 100-

årsregn. Denna riskbedömning visar att: 

1) Den planerade nybyggnationen kommer inte försämra översvämningssituationen inom planområdet eller 

dess omgivningar.  

2) Föreslagna skyfallsåtgärder kommer att minska översvämningsdjupen och utbredningen av de 

översvämmade markytorna. Översvämningens varaktighet beräknas att minska från 5,5 tim till 1,5 tim 

3) Den riskklassning som gjorts baserat på flödeshastigheter och översvämningsdjup visar att det 

översvämmade området vid Gårdsvägen inte utgör en fara för människors liv 

4) Riskanalys avseende brand och utrymning visar att området kommer att bli betydligt säkrare med 

föreslagna åtgärder, dock behöver insatsplaner upprättas för vardera byggnaden och angreppsvägar ska 

märkas upp och vara tillgängliga för räddningstjänsten vid insatser i byggnaderna i dess helhet 

5) Risken för översvämningsskador på fast egendom minskar i jämförelse med idag. Skador orsakade av 

stående vatten mot husfasader kan avhjälpas genom att välja en betongkvalitet som tål vatten eller 

genom att applicera vattenavvisande ytskikt. Varningssystem kopplade till SMHIs prognoser för extrema 

väderförhållanden (klass 1-varning för skyfall och höga flöden) bedöms minska potentiella risker. 

Utredningen visar att föreslagna skyfallsåtgärder förbättrar översvämningssituationen inom både planområdet 

och dess närområde, vilket innebär att risken för skador på både människor och fast egendom minskar. Den 

detaljerade utformningen av de föreslagna åtgärderna kommer att utarbetas inom ramen för det fortsatta plan- 

och projekteringsarbetet. 
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1.0 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Golder Associates AB har på uppdrag av Skanska Fastigheter Stockholm AB (Skanska) och Fabege AB 

genomfört en skyfallsutredning för fastigheterna Tygeln 1 och 3 i Solna. Utredningen görs inom ramen för 

detaljplaneprocessen och syftet är att beskriva förutsättningarna för att hantera framtida översvämningsrisker 

inom det aktuella detaljplaneområdet. De båda fastigheterna är idag bebyggda och de inrymmer bl.a. kontor 

och lokaler för bilförsäljning. Den befintliga byggnaden inom Tygeln 1 kommer att rivas och ge plats för en ny 

kontorsbyggnad. Inom Tygeln 3 kommer endast delar av byggnaden att rivas och sedan byggas ut med nya 

våningsplan. 

Solna Stad har tidigare gjort en översiktlig skyfallskartering för hela kommunen för att identifiera områden där 

marken kommer att översvämmas vid kraftiga skyfall (2014). Den utredningen visar att fastigheterna ligger i 

ett lågpunktsområde som kommer att översvämmas vid kraftiga skyfall. I föreliggande rapport redovisas 

resultaten av en mer detaljerad skyfallsutredning och vilka åtgärder som är möjliga att genomföra för att 

avhjälpa risker vid översvämning inom planområdet. Utredningen har genomförts i samarbete med Ramboll 

Sweden AB. 

1.2 Förutsättningar 

Föreliggande skyfallsutredning har utgått från de synpunkter som lämnats av Solna Stad vid planmöten och 

Länsstyrelsens rekommendationer avseende översvämningsrisker till följd av skyfall. I Länsstyrelsens 

faktablad Fakta 2018:5 anges bl.a. att: 

 Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid översvämning från ett 100-

årsregn. 

 Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och ev. 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 

Vidare har Solna Stad framfört synpunkter på att skyfallsutredningen ska ge svar på följande övergripande 

frågeställningar: 

 Vilken är den högsta översvämningsnivå som uppkommer vid ett klimatanpassat 100-årsregn inom 

planområdet? 

 Kommer planförslaget öka risken för skadlig översvämning vid 100-årsregn inom planområdet eller i 

dess omgivningar?  

 Vilka åtgärder kan vidtas för att minska risken för skadliga översvämningar vid 100-årsregn? 

 Hur påverkas framkomligheten och hur kan den säkerställas vid ett 100-årsregn? 

 Kommer det uppstå kumulativa effekter med avseende på översvämningsrisker vid exploatering av 

andra delar inom avrinningsområdet? 

Utredningen syftar till att beskriva översvämningsrisker och vilka skyddsåtgärder som är möjliga att genomföra 

med hänsyn till de platsspecifika förhållandena. De åtgärder som föreslås i denna rapport beskrivs på en 

översiktlig nivå. Den detaljerade utformningen av föreslagna skyfallsåtgärder kommer att preciseras inom 

ramen för det fortsatta projekteringsarbetet. 
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2.0 OBJEKTBESKRIVNING 

2.1 Befintliga förhållanden 

Fastigheterna är belägna i stadsdelen Frösunda i Solna, mellan Gårdsvägen och Ostkustbanan. Den nordliga 

fastigheten (Tygeln 3) avgränsas i norr av Målbron och Kolonnvägen. På södra sidan finns en mindre 

lokalgata och söder därom Tygeln 1. Den södra delen av byggnaden på Tygeln 3 utgörs av kontor i fem plan 

och den norra delen av parkeringsgarage.  

Större delen av Tygeln 1 upptas av en byggnad som i bottenplanet inrymmer lokaler för bilförsäljning. På det 

övre våningsplanet finns kontor och under byggnaden finns garage och serviceanläggningar. I söder gränsar 

Tygeln 1 till en lokalgata och till den nybyggda kontorsbyggnaden på fastigheten Tygeln 2 (Solna United). 

Huvuddelen av markytorna kring byggnaderna är hårdgjorda, men det finns mindre grönstråk med plantering. 

På västra sidan av Tygeln 1 finns en stängd gångtunnel som förbinder fastigheten med Solna station. På 

motstående sida av Gårdsvägen finns kontorsfastigheter och en pumpstation för dag- och spillvatten. 

I Figur 1 redovisas fastigheternas läge i området. 

 

Figur 1: Översikt över aktuellt planområde 
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2.2 Planerad byggnation 

Befintlig byggnad inom Tygeln 1 kommer att rivas och ersättas med en ny kontorsbyggnad (Figur 2). Den nya 

byggnaden ska enligt planerna bestå av två huskroppar som förbinds med en inglasad gård. Byggnaden 

planeras att ha nio våningsplan ovan mark och två garageplan under mark. Färdigt golv i den lägsta 

källarvåningen kommer att anläggas på ca nivå -1,0 (RH2000). Lägsta golvnivå på entréplanet är +5,00. 

Vidare finns det planer på att öppna den befintliga gångtunneln under spårområdet för att förbinda fastigheten 

med Solna station. Vid byggnationen ändras markytornas höjdsättning kring byggnaden. Enligt planerna ska 

anläggningar för fördröjning och rening av dagvatten placeras på den västra sidan av byggnaden. 

Den befintliga byggnaden inom Tygeln 3 inrymmer idag ett parkeringsgarage i fem våningar och den delen 

kommer att bevaras. Den södra delen av byggnaden rivs och nya kontorsdelar uppförs i den norra respektive 

södra delen av fastigheten. Båda tillbyggnaderna kommer ha volymer som skjuter över trottoarer. Den norra 

tillbyggnaden kommer ha direktanslutning till Målbron och trappa som leder till Kolonnvägen (Figur 3). 

 

Figur 2: Planerad utformning av nya byggnader inom Tygeln 1, vy från Gårdsvägen 

 

Figur 3: Planerad utformning av nya byggnader inom Tygeln 3, vy från Gårdsvägen 
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3.0 ÖVERSVÄMNINGSBERÄKNINGAR  

3.1 Skyfallsmodell 

För att beräkna framtida översvämningsnivåer har simuleringar gjorts med en hydraulisk datormodell för 

Råstabäckens avrinningsområde, som är uppbyggd i programvaran MIKE Urban (MU). MU är en programvara 

för hydraulisk modellering av ledningsnät som har utvecklats av DHI (Danskt Hydraulisk Institut) och som 

används för bl.a. dimensionering av dagvattensystem och för att prognosticera översvämningsrisker. Det är 

samma datamodell som Solna Vatten använde för den översiktliga översvämningsutredningen 2014 och som 

Golder har fått tillstånd att använda under förutsättning att de ändringar och tillägg som görs dokumenteras 

och redovisas. Detta kommer att göras i ett separat PM. 

Enligt Länsstyrelsens riktlinjer från 2018 ska hänsyn tas till att vi i framtiden kommer att få ett varmare klimat 

med ökad nederbördsintensitet. Det innebär att beräkningarna ska göras med en klimatfaktor, ett krav som 

inte ställdes vid 2014 års översvämningsutredning. Vidare har delar av dagvattensystemet byggts om och 

detta i kombination med förändrade marknivåer inom avrinningsområdet (nybyggnation inom Stora Frösunda 

2) gör att den befintliga MU-modellen har behövt reviderats enligt följande: 

 Den befintliga höjdstrukturen i MU-modellen har ändrats för att beskriva framtida förhållanden inom 

detaljplaneområdet med planerad höjdsättning på mark och gator. Detsamma har gjorts för Stora 

Frösunda 2 där markhöjder och byggnadsstrukturen ändras i det pågående byggprojektet. 

 En ny pumpstation för dag- och spillvatten byggdes 2015 vid nordöstra hörnet av fastigheten Stigbygeln 

5. Pumpstationen byggdes för att komma till rätta med befintliga översvämningsproblematiken i 

Gårdsvägen.  

 Några flödesvägar korrigerades i modellen. Den i modellen stängda flödesvägen genom portalen på 

fastigheten Stigbygeln 6 öppnades och flödesvägen via den stängda gång- och cykeltunneln under 

Kolonnvägen vid SF2 togs bort i modellen.  

Modellberäkningarna har gjorts av Golders underkonsult Ramboll Sweden AB. 

3.2 CDS-regn 

Enligt SMHI är skyfall ett högintensivt regn med varaktighet från några minuter upp till flera timmar. 

Regnintensiteten ska överstiga 50 mm/tim eller 1 mm/minut för att det ska klassas som ett skyfall. Vid 

simulering av skyfall används s.k. blockregn för att beskriva nederbördsförloppet. Ett blockregn beskriver 

regnets medelintensitet för en given varaktighet och återkomsttid. Vid skyfallsmodellering belastas det 

studerade området med CDS-regn, vilket innebär att flera blockregn med varierande intensitet och varaktighet 

kombineras. Normalt har man ett centralt blockregn med hög intensitet omgivet av flera block med längre 

varaktighet men lägre intensitet. Nedan beskrivs hur detta har gjorts för de aktuella skyfallssimuleringarna: 

 Simuleringarna har utförts med ett fiktivt 100-årsregn med en klimatfaktor på 1,25 av typen CDS 

(Chicago Design Storm) framtaget med Dahlströms metodik (2010) i enlighet med Svenskt Vattens 

publikation P104. 100-årsregnet har en total varaktighet på 6 timmar, centralblock på 5 minuter och en 

maximal regnintensitet på 258 mm/h. Total nederbördsmängd under regnscenariot uppgår till ca 

105 mm. 

 Efter de första 6 timmarna har simuleringen pågått ytterligare 4 h för att säkerhetsställa att större 

vattenrörelser avstannat och maximala översvämningsdjup uppnåtts. Den totala simuleringstiden är 

således 10 h. Regnet har belastats direkt på markytan istället för MIKE URBANS avrinningsområden (se 

Figur 4). 
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Figur 4: CDS-regn som använts i simuleringen. Återkomsttiden är 100 år med en klimatfaktor på 1,25 

3.3 Återkomsttid 

Definitionen av ett 100-årsregn är ett kraftigt skyfall med en återkomsttid (T) på 100 år, vilket är den 

genomsnittliga tiden mellan två händelser med samma omfattning eller större. Sannolikheten för att ett 

regnväder eller översvämning med viss återkomsttid ska inträffa är densamma för varje år, dvs. 1/T. För ett 

100-årsregn är därmed sannolikheten 1 % (1/100) att det ska inträffa för varje enskilt år. Följaktligen är 

sannolikheten att det inte inträffar ett enskilt år 99% (99/100). Den ackumulerade sannolikheten att 100-

årsregn ska inträffa under längre tidsperiod är dock större. Den ackumulerade sannolikheten att ett 100-

årsregn ska inträffa under en period av 100 år är 63 %, vilket beräknas enligt följande: 

P(𝑇, 𝑡) = 1 − (
𝑇−1

𝑇
)
𝑡

 

I nedanstående tabell redovisas den ackumulerade sannolikheten för olika återkomsttider. 
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Tabell 1: Ackumulerad sannolikhet för att ett skyfall med viss återkomsttid ska inträffa (MSB, 2017) 

Återkomsttid Sannolikhet under 

 10 år 20 år 50 år 100 år 

10 år 65% 88% 99% 100% 

20 år 40% 64% 92% 99% 

50 år 18% 33% 64% 87% 

100 år 10% 18% 39% 63% 

 

3.4 Avrinningsområde 

Dagvattennät i stadsmiljöer har normalt en kapacitet att avleda vatten upp till ett 10-årsregn. Vid skyfall 

kommer dagvattensystemets kapacitet att överskridas och resten av dagvattnet avrinner då på markytan, från 

höglänta till låglänta områden. Avrinningsförloppet varierar beroende på markens beskaffenhet och det är 

snabbare om marken är hårdgjord.  

Storleken på det avrinningsområde som kommer att bidra med dagvatten till lågpunkten i Gårdsvägen vid 

skyfall är ca 40 ha. Den totala regnvolymen som faller inom avrinningsområdet vid ett 100-årsregn är ca 

25 000 m3. I Figur 3 redovisas gränsen för avrinningsområdet och flödesvägar för vatten som avrinner på 

markytan. 

 

Figur 5: Det topografiskt bestämda avrinningsområdet för lågpunkten i Gårdsvägen inkl. flödesvägar vid 
ytavrinning 
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3.5 Förändringar i befintlig flödesmodell 

Den befintliga flödesmodellen ska enligt uppgift ha uppdaterats kontinuerligt vid förändringar i t.ex. 

dagvattennätet sedan 2014. Följande ändringar har gjorts i föreliggande skyfallsutredning: 

 I den tidigare modellversionen valdes avrinningskoefficienter som är representativa för 

dagvattenavrinning under normala förhållanden. Bl.a. gjordes antagandet att 70 % av nederbörden som 

faller inom vegetationsytor kan infiltreras och ca 10-30 % inom hårdgjorda ytor. Vid ett skyfall bedöms 

endast några enstaka procent av nederbörden kunna infiltrera inom ett område där marken till stor del 

utgörs av lera och ytligt berg. I föreliggande modellstudie har det antagits att ingen infiltration sker 

eftersom marken har en mycket begränsad kapacitet att ta emot vatten vid kraftiga skyfall.  

 Pumpstationens placering var felaktig i den befintliga modellen och den flyttades därför till rätt läge. 

Uppdatering gjordes även av ledningssystemet kring denna. Vid modellberäkningarna har det antagits att 

pumparna har den kapacitet som anges i det tekniska underlaget, dvs. 1100 l/s vid full drift. 

 Det gjordes även justeringar avseende möjliga flödesvägar för vatten som avrinner på markytan, bl.a. 

genom portalen på fastigheten Stigbygeln 6 och tunneln för gång- och cykeltrafik under Kolonnvägen vid 

Stora Frösunda 2 (SF2). I den befintliga modellen fanns det ingen portal utan vatten dämdes på östra 

sidan av byggnaden på Stigbygeln 6. GC-tunneln stängdes i samband byggandet av Kv. 6 och 7 inom 

SF2. 

 Randvillkoret mot ostkustbanan har korrigerats i skyfallsmodellen. Banvallens lägsta nivå i anslutning till 

fastigheterna är +5,63. Den övre delen av banvallen utgörs enligt Trafikverkets regler av ett grovt 

makadamlager på ca 60 cm. Detta lager bedöms ha en porositet på ca 30 %. Det är därför rimligt att 

anta att vatten kommer att rinna in i banvallen på nivån +5,0 och fylla ut hålrummen i marken. 

Magasinets storlek begränsas av Solna station i väster (perrong och byggnad).  

 Vattennivån i dagvattenkulverten i norr (mellan Råstasjön och Brunnsviken) har i modellen satts till 

+2,15, vilket representerar ett 10-årsregn.  

 För att ta hänsyn till bedömda framtida ökande nederbördsmängder har nederbörden (100-årsregnet) 

multiplicerats med en klimatfaktor 1,25. 

3.6 Modellscenarier 

Modellberäkningar har gjorts för följande scenarier: 

 Ett klimatanpassat 100-årsregn vid nuvarande förhållanden avseende byggnation och marknivåer utan 

skyfallsåtgärder 

 Ett klimatanpassat 100-årsregn för framtida byggnation och höjdsättning inom planområdet utan 

skyfallsåtgärder 

 Ett klimatanpassat 100-årsregn för framtida byggnation och höjdsättning inom planområdet med 

skyfallsåtgärder 

4.0 ÖVERSVÄMNINGSNIVÅER UTAN SKYFALLSÅTGÄRDER 

4.1 Scenario 1 – Befintliga förhållanden 

Det första översvämningsscenariot beskriver situationen vid ett klimatanpassat 100-årsregn för befintliga 

förhållanden på fastigheterna om inga skyfallsåtgärder genomförs. Översvämningsförloppet redovisas i Figur 

6 och som framgår av figuren så stiger vattennivån i lågpunkten snabbt och beräknas nå en maxnivå på +5,72 

efter ca 40 minuter. Översvämningens varaktighet är ca 5,5 tim.  
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Figur 6: Översvämningens varaktighet vid befintliga förhållanden utan åtgärder 

Det översvämmade områdets utbredning och djup framgår av Figur 7. De största vattendjupen uppstår i den 

topografiska lågpunkten i Gårdsvägen, ca 1,82 m djup. I detta scenario översvämmas gator och annan 

omgivande mark runt stora delar av Tygeln 1, de södra och västra delarna av Tygeln 3 samt fastigheterna 

Stigbygeln 3, 5 och 6. Vattennivån kommer att stiga upp på fasaderna i de djupaste lägena och vatten 

kommer att flöda in källare och in på entréplan i byggnader. 

 

Figur 7: Översvämningsnivåer vid klimatanpassat 100-årsregn vid befintliga förhållanden 
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4.2 Scenario 2 – Framtida förhållanden utan skyfallsåtgärder 

Detta scenario beskriver översvämningssituationen vid ett 100-årsregn med planerad nybyggnation inom 

Tygeln 1 & 3 och höjdsättning av omgivande mark om inga skyfallsåtgärder genomförs. Planerad höjdsättning 

av färdigt golv varierar inom respektive fastighet, men ligger som lägst på +4,70 inom det översvämmade 

området. Översvämningsnivån kommer därmed ligga ca 1 m över golvnivån om inga åtgärder vidtas (Figur 9).  

Översvämningsförloppet och varaktigheten redovisas i Figur 8. De största vattendjupen är punktvis desamma 

som idag, men i vissa delar kommer djupen minska med flera decimetrar pga. den förändrade höjdsättningen 

av marken. 

 

Figur 8: Översvämningens varaktighet vid framtida förhållanden utan åtgärder 
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Figur 9: Översvämningssituationen kommer vid framtida byggnation och höjdsättning förbättras pga. av den 
förändrade höjdsättningen av gator och mark 

5.0 ÖVERSVÄMNINGSNIVÅER MED SKYFALLSÅTGÄRDER 

5.1 Allmänt 

Vid ett 100-årsregn kommer trycknivån i dagvattensystemet ställvis ligga över markytan och vatten kommer 

därmed flöda ut ur dagvattenbrunnarna. Under normala regn med lägre intensitet kan infiltration ske i grönytor 

och andra icke hårdgjorda ytor, men vid kraftiga skyfall överskrids markens infiltratrationskapacitet och 

regnvattnet avrinner på markytan mot den topografiska lågpunkten. Vattnet som kommer till lågpunkten i 

Gårdsvägen utgörs av både regnvatten som avrinner på markytan och vatten som flödar ut ur 

dagvattenbrunnar. 

Det finns tre huvudtyper av åtgärder som kan genomföras för att förhindra eller minska risken för skador vid 

översvämningar: 
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 Anpassa höjdsättning på byggnader eller andra anläggningar så att vatten inte kan ge upphov till 

översvämningsskador 

 Anläggande av skyddsbarriärer i form av dammvallar och magasin uppströms riskområdet för att 

reducera inflödet av vatten från delar av avrinningsområdet 

 Anlägga diken eller skyfallsledningar som kan skära av flödesvägar mot lågpunkten och avleda det i en 

annan riktning bort från det översvämmade området  

5.2 Förslag till skyfallsåtgärder 

5.2.1 Förutsättningar 

I de förslag till utformning av de framtida byggnaderna som har utarbetats för respektive fastighet, redovisas 

bl.a. planerade nivåer på färdigt golv. Golvnivåerna kommer att variera inom olika delar av byggnaderna. Den 

lägsta punkten ligger vid en av entréerna i sydvästra delen av Tygeln 3, där färdigt golv planeras till + 4,70. 

Golvnivån motsvarar den maximala översvämningsnivå som tidigare redovisats i Solna Vattens översiktliga 

skyfallsutredning från 2014. 

Målsättningen med de skyfallsåtgärder som föreslås nedan har varit att reducera översvämningsnivån i 

lågpunkten i Gårdsvägen så att vatten inte kan tränga in i byggnaderna vid önskad höjdsättning, dvs. +4,70. 

Den föreslagna höjdsättningen inom de olika delarna av fastigheterna syftar också till att få en estetisk 

tilltalande utformning av byggnaderna samt ett tryggt och trevligt gaturum. 

5.2.2 Omfattning 

Vid simulering med MIKE Urban-modellen belastats marken med ett 100-årsregn. Markytan är i modellen 

kopplad till ledningsnätet så att ett dynamiskt utbyte kan ske mellan markytan och dagvattennätet. Olika 

skyfallsåtgärder har diskuterats och dess effekt på översvämningsnivåer har simulerats med MIKE-modellen. I 

följande avsnitt beskrivs några lösningar som tillsammans kan reducera översvämningsnivån i Gårdsvägen 

vid ett 100-årsregn. Om dessa åtgärder genomförs kommer den maximala översvämningsnivån att reduceras 

från +5,72 till +4,66, dvs. under lägsta golvnivå inom Tygeln 3. Skyfallsåtgärderna omfattar följande:  

 Anläggande av ett skyfallsmagasin inom grönområdet söder om Lilla Frösunda gård, där det idag finns 

en mindre dagvattendamm 

 Stängning av gång- och cykeltunneln vid Lilla Frösunda (i höjd med fastigheten Stigbygeln 6) 

 Anläggande av skyfallsmagasin inom den planerade Winjbladsparken i norra delen av Stora Frösunda 2, 

samt ett underjordiskt magasin inom Matildatorget 

 Anläggande av flödesstråk längs östra sidan av Kolonnvägen, från Frösundaleden fram till 

skyfallsmagasinen vid Lilla Frösunda 

 Anläggande av skyfallsmagasin i Fröparken, som är belägen i korsningen mellan Gårdsvägen och 

Rättarvägen 

 Magasinering av vatten under mark vid Gårdsvägen 

I Figur 10 redovisas det översvämmade områdets utbredning med ovan beskrivna åtgärder. 

Översvämningens varaktighet är 1,5 timmar, vilket är en klar förbättring i förhållande till nuvarande 

förhållanden (Figur 10). 
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Figur 10: Översvämningsnivåer vid framtida byggnation och höjdsättning med skyddsåtgärder. Lägen för 
planerade skyddsåtgärder inom planområde och avrinningsområdet 

 

Figur 11: Översvämningens varaktighet vid framtida förhållanden med åtgärder 

I nedanstående avsnitt redovisas mer detaljerad information om respektive åtgärdsförslag. 

5.2.3 Utformning av skyfallsmagasin vid Lilla Frösunda 

Grönområdet söder om Lilla Frösunda gård fungerar redan idag som dagvattenmagasin och har därför 

bedömts vara en lämplig plats för att anlägga ett skyfallsmagasin. Parkområdet ligger strategiskt inom 

avrinningsområdet eftersom ca 50 % av avrinningsområdet till lågpunkten i Gårdsvägen finns uppströms 

denna plats. Det finns idag en dagvattendamm på platsen som är kopplad till dagvattenledningen längs 

Damm (ca 3000 m3)

Damm i Fröparken

Flödesväg

Damm i Lilla Frösunda 
Vattennivå: +9,22

Vall (+9,30)

Vattennivå: +4,66

Underjordiskt 
magasin 800 m3

Kassetter 1000 m3

Stängd tunnel
Vattennivå +,5.96

Gupp/Linjeavvattning

Dämme

Skyfallsmagasin 
grönområde
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Kolonnvägen. Området utgörs i huvudsak av öppna gräsytor med viss busk- och trädvegetation. I norra delen 

av grönområdet finns en allé med äldre träd. 

För att kunna magasinera vatten vid ett 100-årsregn (eller andra kraftiga skyfall) behöver en dammvall byggas 

i den nordvästra delen av parken. Detta görs genom att den befintliga gång- och cykelvägen höjs till en nivå 

där det tillfälligt magasinerade vattnet inte kan brädda över dammkrönet. Dammvallen förlängs och dras norr 

om fastigheten vid Ballongvägen 21-23 för att leda förbi en större volym vatten som kommer från den 

nordöstra delen av avrinningsområdet. Vid modellberäkningarna har höjden på dammvallen satts till nivå 

+10,0 men vattennivån inom skyfallsmagasinet stiger till en maximalt +9,22. Det innebär att nivån på 

dammvallen i praktiken kan anläggas +9,30 för att hålla vattnet kvar inom magasinet. Vattnet inom magasinet 

avbördas sedan via dagvattennätet. 

Skyfallsmagasinens funktion som grön- och rekreationsområde kan med denna utformning att bibehållas. 

Översvämningsområdet påverkar inte befintlig bebyggelse i dammens närområde. Trädallén i norr kommer att 

översvämmas vid ett 100-årsregn, men eftersom sannolikheten för ett 100-årsreg är låg och varaktigheten för 

översvämningen i de högre belägna delarna av markområdet (där träden växer) är kortvarig bedöms risken 

vara liten att dessa påverkas. 

Den höjning som görs av dammvallen kommer att förhindra att vatten bräddar över dammvallen vilket gör att 

inget vatten kommer att strömma norrut längs Kolonnvägen från skyfallsmagasinet vid Lilla Frösunda från 

denna punkt. 

 

Figur 12: Förslag till utformning av skyfallsmagasin vid Lilla Frösunda (Landskapslaget, 2020). 
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Figur 13: Sektion genom skyfallsmagasin vid Lilla Frösunda (Landskapslaget 2020) 

5.2.4 Stängning GC-tunnel 

En stängning av gång- och cykeltunneln under Kolonnvägen vid Lilla Frösunda förhindrar att vatten rinner ned 

mot Gårdsvägen via portalen på fastigheten Stigbygeln 6. I den lågpunkt som idag finns i anslutning till CG-

tunnel kommer vatten ansamlas och vattennivån kommer där stiga till max ca +5,96 (vattendjupet blir ca 0,8 

m). Vattennivån i lågpunkten ligger ca 1,3 m under nivån på entréerna till de planerade byggnaderna som 

kommer uppföras på Ballongberget direkt öster om Kolonnvägen (lägsta golvnivå är där +7,08). 

Den föreslagna skyfallsåtgärden innebär att GC-tunneln stängs av på den västra sidan och utrymmet under 

Kolonnvägen kan nyttjas för att tillfälligt magasinera vatten. I den fortsatta utredningen behöver vi titta på 

möjligheten att höja markytan för att skapa ett mer tillgängligt och säkert gaturum. En möjlig lösning för detta 

är att använda samma system som redovisas för Mathildatorget.  

5.2.5 Skyfallsmagasin vid Stora Frösunda 

5.2.5.1 Wijnbladsparken 

Inom Stora Frösunda 2 (SF2) pågår exploatering och de första etapperna som omfattar kvarter 6 och 7 är 

nästintill färdigbyggda. Planen är att fortsätta exploateringen av resterande delar av fastigheten och detta 

kommer att påbörjas när den befintliga verksamheten (Bilia) har flyttat till de nybyggda husen och 

bilanläggningen har rivits. 

Skyfallsmodellen visar att delar av SF2 kommer översvämmas vid 100-årsregn. Det fanns inga krav på att 

utreda skyfallsfrågor i samband med planprocessen för objektet. SF2 är belägen i den sydöstra delen av 

avrinningsområdet för lågpunkten i Gårdsvägen. Det finns därmed behov av att lösa 

översvämningsproblematiken inom SF2, både med hänsyn till risken för skador på befintlig och planerad 

byggnation inom fastigheten och för att minska tillflödet av vatten till Gårdsvägen. I Figur 14 redovisas en 

situationsplan över den framtida utformningen av SF2. 
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Figur 14: Situationsplan över befintlig och planerad byggnation inom SF2 

Solna stad planerar att anlägga en park (Wijnbladsparken) i norra delen av SF2 och det är tänkt att 

anläggningar för dagvattenhantering ska placeras inom denna yta. Golder bedömer att platsen skulle vara 

lämplig för att magasinera vatten vid ett skyfall, både ovan och under mark. I Figur 15 visas en skiss på hur 

Wijnbladsparken är tänkt att utformas, utan dagvatten- eller skyfallsanläggningar. 

  

Figur 15: Planerad utformning och placering av park inom Stora Frösunda 2 

Nivåskillnaden mellan den östra och västra delen av parken är ca 4 meter. För att kunna magasinera 

erforderliga vattenvolymer och få en fungerande parkstruktur kommer det vara nödvändigt att anlägga 

underjordiska magasin och översvämningsytor. I Figur 16 redovisas en principskiss för hur detta skulle kunna 
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utformas. De mörkare blå rektanglarna markerar volymer som magasineras under mark och de ljusare blå 

vatten som står på markytan.  

 

 

Figur 16: Förslag till utformning av skyfallsmagasin i Wijnbladsparken 

För att säkerställa att vattenflöden från olika delar av SF2 tar sig till Wijnbladsparken behöver vissa justeringar 

göras, t.ex. genom skevning av Almagatan mot parken och anläggande av farthinder. I Figur 17 redovisas 

vilken justering av marknivå som krävs för att leda vattnet mot parken vid ett av de två dämmen som lagts in i 

skyfallsmodellen. 

I Figur 18 redovisas hur vattnet flödar vid 100-årsregn inom SF2. Det scenario som redovisas är en 

ögonblicksbild av förhållandena när vattenflödet är som störst och i detta läge kommer delar av vattnet rinna 

längs Almagatan och vidare mot skyfallsmagasinet vid Lilla Frösunda.  
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Figur 17: Marknivå vid "dämme" vid korsningen Sylvangatan och Matildatorget 
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Figur 18: Flödesriktningar vid ett 100-årsregn med framtida höjdsättning inom Stora Frösunda 2 

5.2.5.2 Matildatorget 

Vidare kommer underjordiska magasin anläggas under Matildatorget. Golder bedömer att förutsättningarna är 

goda att anlägga den typen av modulsystem som används för fördröjning av dagvatten. Det finns olika typer 

av modulsystem på marknaden och de utgörs normalt av kassetter i hårdplast med stor hålrumsvolym (ca 95 

%). Kassetterna tillverkas i olika plastkvaliteter som tål både lättare och tung fordonstrafik. Krav på 

marköverbyggnad varierar mellan ca 0,3 – 1 m beroende på markanvändningen och plastens tålighet. 

Magasinen anläggs med inspektions- och spolbrunnar för att säkerställa dess funktion över tid. 

Modulsystemet kombineras med avrinningskanaler, brunnar och rörledningar som effektivt leder ned vattnet i 

marken. 

Det finns goda möjligheter att infiltrera det vatten som leds in i magasinen längs Matildatorget. Golder har god 

kännedom om de hydrogeologiska förhållandena på platsen då vi bl.a. ansvarat för grundvattenövervakning 

vid byggande inom kv. 6 och 7. Grundvattenytan ligger ca 10 m under markytan och det innebär att en stor del 

av det vatten som flödar in i magasinet kommer att kunna infiltrera och därmed minska belastningen på 

dagvattensystemet och föroreningsbelastningen i Brunnsviken. Eventuella föroreningar i det vatten som 

perkolerar genom den omättade zonen kommer att fastläggas i jorden och bedöms inte påverka 

grundvattenkvaliteten. I Figur 19 och Figur 20 redovisas exempel på två system som är etablerade på 

marknaden.    

Den totala volymen vatten som temporärt bedöms kunna lagras vid ett 100-årsregn är ca 3 000 m3 inom 

Winjbladsparken och ca 1 000 m3 inom Matildatorget. 
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Figur 19: Exempel på magasinslösningar för hantering av dagvatten och skyfall (Plast Inject Water System) 

 

 

 

Figur 20: Exempel på magasinslösningar för hantering av dagvatten och skyfall (ACO StormBrixx) 

5.2.6 Skyfallsmagasin i Fröparken 

Fröparken utgörs idag av en liten lekpark med busk- och trädvegetation. Planen är att sänka marknivån inom 

parken för att tillfälligt kunna magasinera ca 1500 m3 vatten vid ett 100-årsregn. Ett mindre dike har lagts in 

modellen (sydöstra hörnet av parken) för att styra avrinning mot dammen. Som ett alternativ till dike kan ett 

farthinder byggas som styr avrinningen i rätt riktning.  

Landskapslaget har tagit fram illustrationer som visar på lämplig utformning av skyfallsmagasinen (se Figur 

21). Skyfallsmagasinen har en volym av ca 1500 m3.  

Ett alternativt utförande för att minska sänkningen av marknivån är att anlägga ett underjordiskt magasin 

under parken. Nivån på magasinet måste anpassas till det befintliga dagvattensystemet så att detta kan 

tömmas efter ett skyfall. Genom att använda magasinering under mark ges stora möjligheter till att behålla 

den nuvarande utformningen av parken. Exakt utformning och anpassning till befintligt dagvattensystem 

behöver utredas vidare i den kommande projekteringen. 
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Figur 21: Förslag till utformning av skyfallsmagasin i Fröparken (Landskapslaget 2019) 

5.2.7 Inflöde söderifrån längs Kolonnvägen 

Delar av skyfallsflödet från den södra delen av avrinningsområdet kommer att omhändertas i magasinet i 

Fröparken, men det kommer att krävas ytterligare åtgärder för att minska inflödet söderifrån mot Gårdsvägen. 

Modellsimuleringar har gjorts med en ny flödesväg längs Kolonnvägen, från den befintliga gång- och 

cykeltunneln under Frösundaleden fram till det planerade skyfallsmagasinet i Lilla Frösunda. Det maximala 

flödet i en tvärsektion i höjd med Kv. 6 & 7 inom SF2 är 130 l/s vid ett 100-årsregn. Den totala vattenvolymen 

som passerar denna punkt är 400 m3.  Flödesvägen kommer att anpassas till redan planerad utformning av 

allmän platsmark. 

Vi har tagit fram tre olika förslag på lösningar som vi ser fungerar var för sig eller i kombination.  

1) Anlägga ett underjordiskt magasin vid Torfredsplatsen som rymmer hela eller delar av den totala 

vattenvolymen på 400 kbm. Det bör liksom vid Mathildatorget finnas goda möjligheter att infiltrera vattnet 

på platsen med hänsyn till markens genomsläpplighet och djupet till grundvattenytan. Golder har 

ansvarat för grundvattenövervakningen under byggandet av Kv. 6 & 7 inom SF2 och grundvattennivån 

ligger mellan ca +6,5 och +7 vid ostörda förhållanden vid Torfredsplatsen, dvs. ca 11 m under planerad 

marknivå  

2) Leda vattnet i ett öppet stråk längs den ca 3 m breda regnväxtbädden som ska anläggas på östra sidan 

av Kolonnvägen. De förväntade skyfallsmängderna kommer att rymmas inom den planerade 

regnväxtbädden. Den öppna flödesvägen kommer delvis att behöva förläggas under mark vid passagen 

av Almagatan och vid GC-tunneln mot Förvaltarvägen. I Figur 23 redovisas en tvärsektion vid SF2 med 

planerade lägen för växtbädd, rörledningar etc. enligt upprättad bygghandling 
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3) Leda vattnet i en underjordisk ledning/eller kulvert som sträcker sig ifrån Frösundaleden fram till och förbi 

Almagatan. Dimensionen på en sådan ledning behöver vara ca 600 mm och det bedöms finnas utrymme 

att placera ledningen i mark längs den aktuella sträckan (Se Figur 23). Efter Almagatan leds vattnet 

öppet längs GC-vägen fram till skyfallsmagasinet vid Lilla Frösunda. Flödesvägen illustreras översiktligt i  

Figur 22.  

 

Figur 22: Illustration av flödesvägen längs Kolonnvägen 
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Figur 23: Utformning av allmän platsmark längs Kolonnvägen vid Stora Frösunda 2. Den vänstra figuren visar 
tvärsektionens läge och den högra lägen för växtbädd, ledningar i mark m.m. (Tyréns 2020). 

Tvärsektion
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5.2.8 Skyfallsåtgärder vid Gårdsvägen 

De skyfallsåtgärder som föreslås genomföras inom olika delar av avrinningsområdet kommer att minska 

belastningen på Gårdsvägen vid ett 100-årsregn, men dessa behöver även kombineras med åtgärder på plats 

för att ytterligare minska översvämningsnivån. Olika skyfallsåtgärder har utretts, bl.a. anläggande av en 

skyfallsledning från lågpunkten i Gårdsvägen norrut mot dagvattenkulverten. Utredningen visade dock på 

svårigheter att genomföra detta, dels utifrån förutsättningarna att få en tillräcklig lutning på ledningen fram till 

dagvattenkulverten vid ishallen, dels för att det finns flera fysiska hinder längs den tänkta dragningen på 

västra sidan av Kolonnvägen (grundkonstruktioner för Mål- och Signalbron, närheten till Ostkustbanan m.m.).  

Med de föreslagna åtgärder som genomförs inom avrinningsområdet uppströms Gårdsvägen så har volymen 

vatten som behöver magasineras på plats minskat betydligt. Den vattenvolym som behöver magasineras 

lokalt vid Gårdsvägen är ca 800 m3 för att klara en översvämningsnivå på +4,66.  

Golder bedömer att det finns goda förutsättningar att anlägga underjordiska magasin på en eller flera platser 

av samma typ som föreslagits för Matildatorget (Figur 19 och Figur 20). Det kassettsystem som förordas där 

kan anläggas under gatustråket mellan Tygeln 1 och 3. Enligt tillverkarna kan systemet anpassas till befintlig 

struktur avseende markförlagda ledningar m.m. Magasinskassetterna kan läggas ytligt med en överbyggnad 

på ca 0,5-1m, vilket innebär att anläggningsdjupet inte överstiger 2 m. En utloppsledning från magasinen 

ansluts till dagvattennätet så att vattnet kan avledas när trycknivåerna i ledningsnätet har sjunkit.  

Det bedöms även finnas förutsättningar att anlägga horisontella rörmagasin längs delar av Gårdsvägen vilket 

skulle minska belastningen i lågpunkten. Som framgår samlingskartan i Figur 24 finns det plats att anlägga 

rörmagasin i Gårdsvägen på östra sidan av Fröparken och Tygeln 2. 

5.2.9 Skyfallsåtgärder på västra sidan av Tygeln 1 

På västra sidan av Tygeln 1 finns ett instängt område som översvämmas vid skyfall. Det kommer att finnas 

utrymme att magasinera vatten inom den grönyta som anläggs mot spårområdet. Det ytliga magasinet kan 

kombineras med ett underjordiskt dito (underjordiskt kassettsystem). Magasinen kommer att utformas så att 

nivån på stående vatten inte når över framtida tröskelnivåer i denna del av byggnaden.  

Under granskningsskedet kommer vägbanans lutning att ses över för att säkerställa avrinning mot grönytan. 

Målsättningen är att finna en lösning där man undviker att förlägga magasin under mark i gatan. 
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Figur 24: Lägen för befintliga ledningar längs Gårdsvägen 

6.0 BEDÖMNING AV FARA FÖR MÄNNISKORS LIV OCH HÄLSA 

6.1 Översvämningsnivåer och strömningshastigheter 

MSB redovisar i dess publikation ”Vägledning för skyfallskartering” en metod för att bedöma den direkta faran 

för människors liv med hänsyn till översvämningsdjup och flödeshastigheter. Metoden har utvecklats i England 

av Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) och omfattar en riskklassning av 

avrinningsområdet med avseende på fara för människors liv. DEFRA har tagit fram fyra olika riskklasser där 

faran beräknas genom att multiplicera det maximala vattendjupet (D) med den högsta strömningshastigheten 

(V): 

Klassgränser – (V+C1)×D Bedömd fara för människoliv 

<0,75 Ingen fara 

0,75-1,25 Fara för vissa 

1,25-2,50 Fara de flesta 

>2,50 Fara för alla 

 1 koefficient = 0,5 

Placering av horisontella rörmagasin
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I Figur 25 redovisas en karta över beräknad fara för människoliv vid ett skyfall inom olika delar av området 

baserat på ovanstående klassningssystem. Strömningshastigheter och djup inom olika delar av området har 

erhållits från skyfallsmodellen och kartan har genererats genom bearbetning av dessa data i GIS. Resultaten 

visar att: 

 översvämningsdjupen vid Gårdsvägen och inom huvuddelen av avrinningsområdet inte utgör en fara för 

människors liv. Även om djupet punktvis är stort i Gårdsvägen så underskrider det beräknade värdet 

0,75 pga. att stömningshastigheten är låg (”Ingen fara”). 

 Skyfallsmagasinen inom Lilla och Stora Frösunda, samt Fröparken hamnar i klassen ”Fara för vissa”. I 

enstaka punkter i dessa magasin är risken högre, ”Fara för de flesta”. Golder bedömer att sannolikheten 

är liten att människor skulle uppehålla sig på dessa platser vid ett extremt skyfall. Detta kommer dock att 

studeras närmare i det fortsatta projekteringsarbetet och målsättningen är att utforma 

översvämningsytorna så att dessa risker minimieras. 

 

Figur 25: Karta som redovisar beräknad fara för människoliv med hänsyn till vattendjup och strömningshastighet 
enligt klassningssystem utarbetat av DEKRA inom olika delar av avrinningsområdet vid ett 100-årsregn  

I Figur 26 redovisas även flödesriktningar och relativ flödesstorlek inom olika delar av avrinningsområdet vid 

ett 100-årsregn med skyfallsåtgärder. Gul färg betyder låga flöden och rött höga flöden. Ofärgade delar av 

området anger att flöden underskrider gränsen för låga flöden. 
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Figur 26: Flödesriktning och relativa flöden inom utredningsområdet vid 100-årsregn med skyfallsåtgärder 

6.2 Brand och utrymning 

Brandskyddslaget AB (BSAB) har genomfört en riskanalys för att bedöma konsekvenser av det 

översvämningsscenario som beskrivs ovan med avseende på brand och möjligheter till utrymning av 

fastigheterna. BSABs bedömning sammanfattas nedan: 

 De föreslagna skyfallsåtgärderna kommer att göra området betydligt säkrare än idag med avseende på 

ovanstående risker  

 Om en brand inträffar i samband med att området översvämmas bedöms konsekvenserna bli stora, dock 

bedöms sannolikheten för att detta scenario ska inträffa som extremt låg. 

 De föreslagna skyfallsåtgärderna mot översvämning säkerställer att räddningstjänsten har möjlighet att 

göra insatser i byggnaderna. Vidare rekommenderas att insatsplaner upprättas för vardera fastigheten 
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och att angreppsvägar för räddningstjänsten ska vara utmärkta och vara tillgängliga inom hela 

fastigheten  

Brandskyddslaget redovisar i rapporten att räddningstjänstens fordon klarar en översvämningsnivå på 0,5 m, 

dock kan nivån inte vara högre än 0,2 m på uppställningsplatsen.  

7.0 RISK FÖR SKADOR PÅ FAST EGENDOM 

7.1 Byggnader och anläggningar inom planområdet 

Under nuvarande förhållanden kommer byggnader och anläggningar som ligger i anslutning till lågpunkten i 

Gårdsvägen att skadas vid ett 100-årsregn. Översvämningsförloppet beskrivs i avsnitt 4.1 ovan och som 

framgår av varaktighetskurvan i Figur 6 så beräknas översvämningsnivån nå sitt maximum på +5,72 efter ca 

40 minuter. Vid denna nivå kommer vatten att flöda in i källare och entréer i befintliga byggnader kring 

översvämningsområdet och delar av spårområdet för Ostkustbanan kommer att ha stående vatten på 

markytan. Översvämningens varaktighet beräknas vara ca 5,5 timmar och under denna period finns det 

begränsad möjlighet att utföra länshållning eller andra åtgärder för att mildra effekterna av översvämningen då 

dagvattensystemet är överbelastat och framkomligheten är starkt begränsad. De vattenfyllda utrymmena i 

byggnaderna riskerar att ge upphov till skador på konstruktionen och de anläggningar som finns i dessa.  

Den planerade byggnationen inom Tygeln 1 och 3 kommer att förbättra översvämningssituation något i 

jämförelse med nuläget. Det beror främst på att den framtida höjdsättningen av marken minskar 

översvämningsdjupen, dock kommer översvämningen att ge upphov till samma typ av skador och risker som 

beskrivits ovan. 

Om inga skyfallsåtgärder genomförs beräknas översvämningsdjupet vid ett 100-årsregn att uppgå till ca 1,8 m 

i den djupaste punkten i Gårdsvägen, när översvämningen når sin maximala nivå. Stora översvämningsdjup 

kommer även att uppstå mellan Tygeln 1 och 3 samt mot banvallen i väster. Djupen minskar med stigande 

marknivåer och kommer att underskrida 20 cm i norra delen av Tygeln 3 och södra delen av Tygeln1. 

Med de skyfallsåtgärder som föreslås genomföras beräknas det maximala översvämningsdjupet att minska 

från 1,82 m till ca 0,75 m och utbredningen av området med ett djup över 0,2 m minskas med totalt 63 % (se 

Figur 27). Golder gör följande bedömning avseende risken för skador på egendom: 

 Den maximala översvämningsnivån beräknas vara +4,66, dvs. under den lägsta planerade golvnivån 

inom Tygeln 3. Det innebär att vatten inte kommer att kunna tränga in på entréplanen till befintliga och 

planerade byggnader i anslutning till översvämningsområdet 

 Det kommer punktvis finnas stående vatten vid husfasaderna. Översvämningens varaktighet har med 

planerade skyfallsåtgärder minskat från 5,5 timmar till ca 1,5 timmar. Risken för utvändiga skador på 

byggnaderna orsakade av stående vatten kan minimeras genom att använda en betongkvalitet som är 

vattentät upp till den maximala översvämningsnivån och befintliga byggnader kan förses med yttre 

tätskikt som står emot vatten.  

 Om det undre planet i det befintliga garaget på Tygeln 3 tillåts översvämmas finns det risk att skador 

uppkommer på byggnadens konstruktion. Detta bör kunna minskas genom att man anlägger tätskikt på 

betongen så att risken för inträngning av vatten och fuktskador minskas. Det aktuella garaget är öppet 

vilket innebär att kvarvarande fukt effektivt kan ventileras ut till atmosfären. Vidare kommer inga känsliga 

installationer i form av el-centraler m.m. att placeras på detta våningsplan. 

 För att förhindra att vatten tränger ned i garagen på Tygeln 1 så kommer höjdsättningen av marken vid 

nedfarter att anpassas till förväntade översvämningsnivåer. Detsamma gäller marken vid trappan ned till 

gångtunneln under bangården, som planeras att förbinda fastigheten med Solna Station. 
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 Bilar som är parkerade i parkeringshuset kan skadas vid en översvämning. För att minska risken för 

skador på både människor och fordon bör ett varningssystem installeras som hindrar eller varnar för 

parkering vid risk för skyfall.  

 

 

Figur 27: Översvämningsnivåer och utbredning av översvämningsområde vid nuvarande förhållanden och vid 
framtida byggnation med skyfallsåtgärder 

7.2 Potentiell omgivningspåverkan 

Nedan redovisas Golders bedömning av hur de planerade skyfallsåtgärderna kan komma att påverka 

förhållandena inom andra delar av området: 

 De skyfallsåtgärder som genomförs för det aktuella planområdet kommer att avsevärt minska risken för 

översvämningsskador på angränsande fastigheter och Ostkustbanan. Både översvämningsdjupen och 

utbredningen av det översvämmade området minskar. Det innebär att förutsättningen för framtida 

utveckling av fastigheterna längs Gårdsvägen avsevärt förbättras. 

 För att magasinera vatten i Lilla Frösunda kommer marknivåerna höjas i parkens västra del till ca +9,30 

när dammvallen anläggs. Marken kommer även att behöva sänkas i de centrala delarna av parken till 

+7,0 och magasinets utbredning utökas något söderut. Parken är redan idag en lågpunkt som kommer 

att översvämmas vid ett kraftigt skyfall (se Figur 6). Översvämningsdjupen kommer att öka vid 

anläggande av en dammvall i väster men åtgärden bedöms inte öka risken för skador på vegetation 

m.m. Den allé av äldre träd som finns kommer att översvämmas även om inga skyfallsåtgärder 

genomförs på platsen. Vid anläggande av dammen kommer det säkerställas att parkens funktion som 

grön- och rekreationsområde kan bibehållas. 

 Skyfallsmagasinen vid Stora Frösunda 2 (SF2) kommer att reducera risken för skador byggnader inom 

fastigheten och inom planområdena för Tygeln 1 och 3. Om inga åtgärder vidtas riskerar byggnaderna 

inom Stora Frösunda att översvämmas.  

 Järnvägsspåren närmast väster om planområdet kommer att översvämmas vid ett 100-årsregn med 

stående vatten på markytan närmast fastighetsgränsen till Tygeln 3 och invid perrongen till Solna station. 

Översvämning av spåren sker oavsett om området exploateras eller inte, dock kommer föreslagna 

skyfallsåtgärder att förbättra situationen med minskad areell utbredning och översvämningsdjup, vilket 

tydligt kan ses i Figur 10. 

 Ingen påverkan kommer att ske nedströms eftersom allt vatten från skyfallet kommer att kunna 

magasineras inom avrinningsområdet 

Damm (ca 3000 m3)

Damm i Fröparken

Flödesväg

Damm i Lilla Frösunda 
Vattennivå: +9,22

Vall (+9,30)

Vattennivå: +4,66

Underjordiskt 
magasin 800 m3

Kassetter 1000 m3

Stängd tunnel
Vattennivå +,5.96

Gupp/Linjeavvattning

Dämme
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I nedanstående figur redovisas hur översvämningsnivåerna förändras i det framtida scenariot med 

skyfallsåtgärder i jämförelse med befintliga förhållanden. De orangea och röda färgfälten visar var djupen 

ökar. Den gröna färgen visar var översvämningsdjupen minskar. Som framgår av figuren blir 

översvämningsdjupen mindre i Gårdsvägen och djupare där vatten kommer att magasineras. 

 

Figur 28: Konsekvens av avledning av vatten till nedströms liggande område 
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8.0 SLUTSATSER 

Skyfallsutredningen visar att planområdet kommer att översvämmas vid ett 100-årsregn och att åtgärder 

behöver genomföras för att begränsa risken för skador. Utredningen visar att det finns goda förutsättningar att 

genomföra skyfallsåtgärder som minskar översvämningsriskerna och förbättrar förhållandena inom 

planområdet och i området däromkring. Med de skyfallsåtgärder som redovisas i föreliggande utredning 

bedöms den maximala översvämningsnivån sjunka från ca +5,72 till +4,66 vid lågpunkten i Gårdsvägen. 

Översvämningsdjupet kommer där minska från ca 1,8 m till 0,75 m och ytan av det översvämmade området 

minskar med ca 60 %. Den maximala översvämningsnivån vid genomförande av skyfallsåtgärderna kommer 

att ligga under lägsta planerade golvnivå (+4,70) i markplanet (Tygeln 3) och det innebär att vatten inte 

kommer att tränga in i byggnaderna.  

Utifrån resultaten av skyfallsutredningen gör Golder följande sammanfattande bedömning: 

 SMHI redovisar i en publikation från 2015 att det finns en svårighet att prognosticera extrema skyfall 

eftersom det finns begränsat med information om dess förlopp (SMHI, Klimatologi Nr 37, 2015). Extrema 

skyfall inträffar enligt SMHI normalt i samband med åskväder i juli och augusti och de är kopplade till s.k. 

bymoln som har en begränsad horisontell utbredning (några km). Man kan därmed utgå ifrån att ett 

extremt skyfall inte kommer att beröra hela Solna samtidigt utan att det har en begränsad geografisk 

utbredning. Sannolikheten att ett 100-årsregn ska inträffa under en period av 100 år är som redovisats 

ovan 63 % och det är därmed möjligt att detta inte ens kommer att ske under byggnadernas livslängd.  

 Ett 100-årsregn kommer vid rådande förhållanden översvämma lågpunkten i Gårdsvägen och vatten 

kommer att tränga in i de befintliga byggnaderna. Det maximala översvämningsdjupet beräknas bli ca 

1,8 m och det beräknas finnas mer än 20 cm stående vatten på markytan i nära 6 timmar. Förutom 

skador på byggnader och annan egendom kommer möjligheten för räddningstjänsten att utföra insatser 

vara begränsade och därmed utsätts människor för fara.  

 De planerade byggnationen inom Tygeln 1 och 3 kommer att förbättra situationen något även om inga 

skyfallsåtgärder genomförs, detta p.g.a. att den förändrade höjdsättningen av mark minskar 

översvämningsdjupen. Vidare kommer den bebyggda ytan vara ungefär densamma som idag och det 

innebär att byggnationen i sig inte kommer att förvärra översvämningssituationen inom fastigheterna eller 

dess närområde. 

 Avrinningsområdet för lågpunkten i Gårdsvägen har en yta av ca 40 ha. Vid planering av åtgärder 

behöver man bl.a. beakta flödesvägar för vattnet mot Gårdsvägen och vilka volymer vatten som kommer 

från olika delar av avrinningsområdet. De skyfallsmagasin som föreslås i denna utredning ligger på 

strategiska platser där förutsättningarna är goda för att skära av flödesvägarna och där tillräcklig 

vattenvolym temporärt kan lagras på eller under markytan. Förutsättningarna är goda för att dessa 

magasin kan utformas så att grönområdenas funktion som parker eller rekreationsområden kan 

bibehållas. De utpekade platserna är redan idag lågpunkter inom de olika delavrinningsområdena som 

översvämmas vid skyfall och de föreslagna åtgärderna bedöms inte förvärra risken för 

översvämningsskador.  

 De vattendjup och strömningshastigheter som uppstår vid ett 100-årsregn med skyfallsåtgärder utgör 

ingen fara för människors liv vid Gårdsvägen eller inom huvuddelen av avrinningsområdet. 

Beräkningarna visar att risknivån underskrider klassen ”Ingen fara” enligt den metod som utarbetats av 

DEKRA. Riskområdena begränsas till skyfallsmagasinen där beräkningarna visar att förhållandena utgör 

en ”fara för vissa”, dock är sannolikheten inte stor att människor uppehåller sig utomhus på dessa platser 

vid ett extremt skyfall. 
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 Den genomförda riskanalysen avseende brand och utrymning av byggnaderna visar att föreslagna 

skyfallsåtgärder gör området säkrare. Framkomligheten för utryckningsfordon förbättras då 

översvämningsdjupen minskar. Insatsplaner behöver upprättas för vardera byggnaden och 

angreppsvägar ska märkas upp och vara tillgängliga för räddningstjänsten i byggnaderna i dess helhet. 

 Det finns risk att byggnader och anläggningar inom det översvämmade området kommer att skadas vid 

ett skyfall, men genom att vid nybyggnation använda vattentät betong upp till förväntad 

översvämningsnivå och genom att applicera vattentäta ytskikt på befintliga byggnader bör denna risk 

kunna minskas. Risken för skador bör kunna minskas genom automatiska varningssystem som är 

kopplade till SMHIs prognoser för extrema väderhändelser (s.k. Klass 1-varningar). Systemet skulle 

varna eller förhindra att människor befinner sig inom det översvämmade området.  

Det kommer krävas ytterligare utredningar för att ta fram underlag för hur skyfallsmagasin och flödesvägar 

som utformas i detalj, men detta arbete görs inom ramen för den fortsatta projekteringen. 
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	4) Riskanalys avseende brand och utrymning visar att området kommer att bli betydligt säkrare med föreslagna åtgärder, dock behöver insatsplaner upprättas för vardera byggnaden och angreppsvägar ska märkas upp och vara tillgängliga för räddningstjänsten vid insatser i byggnaderna i dess helhet 
	4) Riskanalys avseende brand och utrymning visar att området kommer att bli betydligt säkrare med föreslagna åtgärder, dock behöver insatsplaner upprättas för vardera byggnaden och angreppsvägar ska märkas upp och vara tillgängliga för räddningstjänsten vid insatser i byggnaderna i dess helhet 

	5) Risken för översvämningsskador på fast egendom minskar i jämförelse med idag. Skador orsakade av stående vatten mot husfasader kan avhjälpas genom att välja en betongkvalitet som tål vatten eller genom att applicera vattenavvisande ytskikt. Varningssystem kopplade till SMHIs prognoser för extrema väderförhållanden (klass 1-varning för skyfall och höga flöden) bedöms minska potentiella risker. 
	5) Risken för översvämningsskador på fast egendom minskar i jämförelse med idag. Skador orsakade av stående vatten mot husfasader kan avhjälpas genom att välja en betongkvalitet som tål vatten eller genom att applicera vattenavvisande ytskikt. Varningssystem kopplade till SMHIs prognoser för extrema väderförhållanden (klass 1-varning för skyfall och höga flöden) bedöms minska potentiella risker. 


	Utredningen visar att föreslagna skyfallsåtgärder förbättrar översvämningssituationen inom både planområdet och dess närområde, vilket innebär att risken för skador på både människor och fast egendom minskar. Den detaljerade utformningen av de föreslagna åtgärderna kommer att utarbetas inom ramen för det fortsatta plan- och projekteringsarbetet. 
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	1.0 INLEDNING 
	1.1 Bakgrund 
	Golder Associates AB har på uppdrag av Skanska Fastigheter Stockholm AB (Skanska) och Fabege AB genomfört en skyfallsutredning för fastigheterna Tygeln 1 och 3 i Solna. Utredningen görs inom ramen för detaljplaneprocessen och syftet är att beskriva förutsättningarna för att hantera framtida översvämningsrisker inom det aktuella detaljplaneområdet. De båda fastigheterna är idag bebyggda och de inrymmer bl.a. kontor och lokaler för bilförsäljning. Den befintliga byggnaden inom Tygeln 1 kommer att rivas och ge
	Solna Stad har tidigare gjort en översiktlig skyfallskartering för hela kommunen för att identifiera områden där marken kommer att översvämmas vid kraftiga skyfall (2014). Den utredningen visar att fastigheterna ligger i ett lågpunktsområde som kommer att översvämmas vid kraftiga skyfall. I föreliggande rapport redovisas resultaten av en mer detaljerad skyfallsutredning och vilka åtgärder som är möjliga att genomföra för att avhjälpa risker vid översvämning inom planområdet. Utredningen har genomförts i sam
	1.2 Förutsättningar 
	Föreliggande skyfallsutredning har utgått från de synpunkter som lämnats av Solna Stad vid planmöten och Länsstyrelsens rekommendationer avseende översvämningsrisker till följd av skyfall. I Länsstyrelsens faktablad Fakta 2018:5 anges bl.a. att: 
	 Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid översvämning från ett 100-årsregn. 
	 Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid översvämning från ett 100-årsregn. 
	 Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid översvämning från ett 100-årsregn. 

	 Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och ev. skyddsåtgärder säkerställs 
	 Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och ev. skyddsåtgärder säkerställs 

	 Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan upprätthållas vid en översvämning 
	 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 
	 Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov säkerställas 


	Vidare har Solna Stad framfört synpunkter på att skyfallsutredningen ska ge svar på följande övergripande frågeställningar: 
	 Vilken är den högsta översvämningsnivå som uppkommer vid ett klimatanpassat 100-årsregn inom planområdet? 
	 Vilken är den högsta översvämningsnivå som uppkommer vid ett klimatanpassat 100-årsregn inom planområdet? 
	 Vilken är den högsta översvämningsnivå som uppkommer vid ett klimatanpassat 100-årsregn inom planområdet? 

	 Kommer planförslaget öka risken för skadlig översvämning vid 100-årsregn inom planområdet eller i dess omgivningar?  
	 Kommer planförslaget öka risken för skadlig översvämning vid 100-årsregn inom planområdet eller i dess omgivningar?  

	 Vilka åtgärder kan vidtas för att minska risken för skadliga översvämningar vid 100-årsregn? 
	 Vilka åtgärder kan vidtas för att minska risken för skadliga översvämningar vid 100-årsregn? 

	 Hur påverkas framkomligheten och hur kan den säkerställas vid ett 100-årsregn? 
	 Hur påverkas framkomligheten och hur kan den säkerställas vid ett 100-årsregn? 

	 Kommer det uppstå kumulativa effekter med avseende på översvämningsrisker vid exploatering av andra delar inom avrinningsområdet? 
	 Kommer det uppstå kumulativa effekter med avseende på översvämningsrisker vid exploatering av andra delar inom avrinningsområdet? 


	Utredningen syftar till att beskriva översvämningsrisker och vilka skyddsåtgärder som är möjliga att genomföra med hänsyn till de platsspecifika förhållandena. De åtgärder som föreslås i denna rapport beskrivs på en översiktlig nivå. Den detaljerade utformningen av föreslagna skyfallsåtgärder kommer att preciseras inom ramen för det fortsatta projekteringsarbetet. 
	2.0 OBJEKTBESKRIVNING 
	2.1 Befintliga förhållanden 
	Fastigheterna är belägna i stadsdelen Frösunda i Solna, mellan Gårdsvägen och Ostkustbanan. Den nordliga fastigheten (Tygeln 3) avgränsas i norr av Målbron och Kolonnvägen. På södra sidan finns en mindre lokalgata och söder därom Tygeln 1. Den södra delen av byggnaden på Tygeln 3 utgörs av kontor i fem plan och den norra delen av parkeringsgarage.  
	Större delen av Tygeln 1 upptas av en byggnad som i bottenplanet inrymmer lokaler för bilförsäljning. På det övre våningsplanet finns kontor och under byggnaden finns garage och serviceanläggningar. I söder gränsar Tygeln 1 till en lokalgata och till den nybyggda kontorsbyggnaden på fastigheten Tygeln 2 (Solna United). 
	Huvuddelen av markytorna kring byggnaderna är hårdgjorda, men det finns mindre grönstråk med plantering. På västra sidan av Tygeln 1 finns en stängd gångtunnel som förbinder fastigheten med Solna station. På motstående sida av Gårdsvägen finns kontorsfastigheter och en pumpstation för dag- och spillvatten. 
	I 
	I 
	Figur 1
	Figur 1

	 redovisas fastigheternas läge i området. 

	 
	Figure
	Figur 1: Översikt över aktuellt planområde 
	2.2 Planerad byggnation 
	Befintlig byggnad inom Tygeln 1 kommer att rivas och ersättas med en ny kontorsbyggnad (
	Befintlig byggnad inom Tygeln 1 kommer att rivas och ersättas med en ny kontorsbyggnad (
	Figur 2
	Figur 2

	). Den nya byggnaden ska enligt planerna bestå av två huskroppar som förbinds med en inglasad gård. Byggnaden planeras att ha nio våningsplan ovan mark och två garageplan under mark. Färdigt golv i den lägsta källarvåningen kommer att anläggas på ca nivå -1,0 (RH2000). Lägsta golvnivå på entréplanet är +5,00. 

	Vidare finns det planer på att öppna den befintliga gångtunneln under spårområdet för att förbinda fastigheten med Solna station. Vid byggnationen ändras markytornas höjdsättning kring byggnaden. Enligt planerna ska anläggningar för fördröjning och rening av dagvatten placeras på den västra sidan av byggnaden. 
	Den befintliga byggnaden inom Tygeln 3 inrymmer idag ett parkeringsgarage i fem våningar och den delen kommer att bevaras. Den södra delen av byggnaden rivs och nya kontorsdelar uppförs i den norra respektive södra delen av fastigheten. Båda tillbyggnaderna kommer ha volymer som skjuter över trottoarer. Den norra tillbyggnaden kommer ha direktanslutning till Målbron och trappa som leder till Kolonnvägen (
	Den befintliga byggnaden inom Tygeln 3 inrymmer idag ett parkeringsgarage i fem våningar och den delen kommer att bevaras. Den södra delen av byggnaden rivs och nya kontorsdelar uppförs i den norra respektive södra delen av fastigheten. Båda tillbyggnaderna kommer ha volymer som skjuter över trottoarer. Den norra tillbyggnaden kommer ha direktanslutning till Målbron och trappa som leder till Kolonnvägen (
	Figur 3
	Figur 3

	). 

	 
	Figure
	Figur 2: Planerad utformning av nya byggnader inom Tygeln 1, vy från Gårdsvägen 
	 
	Figure
	Figur 3: Planerad utformning av nya byggnader inom Tygeln 3, vy från Gårdsvägen 
	3.0 ÖVERSVÄMNINGSBERÄKNINGAR  
	3.1 Skyfallsmodell 
	För att beräkna framtida översvämningsnivåer har simuleringar gjorts med en hydraulisk datormodell för Råstabäckens avrinningsområde, som är uppbyggd i programvaran MIKE Urban (MU). MU är en programvara för hydraulisk modellering av ledningsnät som har utvecklats av DHI (Danskt Hydraulisk Institut) och som används för bl.a. dimensionering av dagvattensystem och för att prognosticera översvämningsrisker. Det är samma datamodell som Solna Vatten använde för den översiktliga översvämningsutredningen 2014 och s
	Enligt Länsstyrelsens riktlinjer från 2018 ska hänsyn tas till att vi i framtiden kommer att få ett varmare klimat med ökad nederbördsintensitet. Det innebär att beräkningarna ska göras med en klimatfaktor, ett krav som inte ställdes vid 2014 års översvämningsutredning. Vidare har delar av dagvattensystemet byggts om och detta i kombination med förändrade marknivåer inom avrinningsområdet (nybyggnation inom Stora Frösunda 2) gör att den befintliga MU-modellen har behövt reviderats enligt följande: 
	 Den befintliga höjdstrukturen i MU-modellen har ändrats för att beskriva framtida förhållanden inom detaljplaneområdet med planerad höjdsättning på mark och gator. Detsamma har gjorts för Stora Frösunda 2 där markhöjder och byggnadsstrukturen ändras i det pågående byggprojektet. 
	 Den befintliga höjdstrukturen i MU-modellen har ändrats för att beskriva framtida förhållanden inom detaljplaneområdet med planerad höjdsättning på mark och gator. Detsamma har gjorts för Stora Frösunda 2 där markhöjder och byggnadsstrukturen ändras i det pågående byggprojektet. 
	 Den befintliga höjdstrukturen i MU-modellen har ändrats för att beskriva framtida förhållanden inom detaljplaneområdet med planerad höjdsättning på mark och gator. Detsamma har gjorts för Stora Frösunda 2 där markhöjder och byggnadsstrukturen ändras i det pågående byggprojektet. 

	 En ny pumpstation för dag- och spillvatten byggdes 2015 vid nordöstra hörnet av fastigheten Stigbygeln 5. Pumpstationen byggdes för att komma till rätta med befintliga översvämningsproblematiken i Gårdsvägen.  
	 En ny pumpstation för dag- och spillvatten byggdes 2015 vid nordöstra hörnet av fastigheten Stigbygeln 5. Pumpstationen byggdes för att komma till rätta med befintliga översvämningsproblematiken i Gårdsvägen.  

	 Några flödesvägar korrigerades i modellen. Den i modellen stängda flödesvägen genom portalen på fastigheten Stigbygeln 6 öppnades och flödesvägen via den stängda gång- och cykeltunneln under Kolonnvägen vid SF2 togs bort i modellen.  
	 Några flödesvägar korrigerades i modellen. Den i modellen stängda flödesvägen genom portalen på fastigheten Stigbygeln 6 öppnades och flödesvägen via den stängda gång- och cykeltunneln under Kolonnvägen vid SF2 togs bort i modellen.  


	Modellberäkningarna har gjorts av Golders underkonsult Ramboll Sweden AB. 
	3.2 CDS-regn 
	Enligt SMHI är skyfall ett högintensivt regn med varaktighet från några minuter upp till flera timmar. Regnintensiteten ska överstiga 50 mm/tim eller 1 mm/minut för att det ska klassas som ett skyfall. Vid simulering av skyfall används s.k. blockregn för att beskriva nederbördsförloppet. Ett blockregn beskriver regnets medelintensitet för en given varaktighet och återkomsttid. Vid skyfallsmodellering belastas det studerade området med CDS-regn, vilket innebär att flera blockregn med varierande intensitet oc
	 Simuleringarna har utförts med ett fiktivt 100-årsregn med en klimatfaktor på 1,25 av typen CDS (Chicago Design Storm) framtaget med Dahlströms metodik (2010) i enlighet med Svenskt Vattens publikation P104. 100-årsregnet har en total varaktighet på 6 timmar, centralblock på 5 minuter och en maximal regnintensitet på 258 mm/h. Total nederbördsmängd under regnscenariot uppgår till ca 105 mm. 
	 Simuleringarna har utförts med ett fiktivt 100-årsregn med en klimatfaktor på 1,25 av typen CDS (Chicago Design Storm) framtaget med Dahlströms metodik (2010) i enlighet med Svenskt Vattens publikation P104. 100-årsregnet har en total varaktighet på 6 timmar, centralblock på 5 minuter och en maximal regnintensitet på 258 mm/h. Total nederbördsmängd under regnscenariot uppgår till ca 105 mm. 
	 Simuleringarna har utförts med ett fiktivt 100-årsregn med en klimatfaktor på 1,25 av typen CDS (Chicago Design Storm) framtaget med Dahlströms metodik (2010) i enlighet med Svenskt Vattens publikation P104. 100-årsregnet har en total varaktighet på 6 timmar, centralblock på 5 minuter och en maximal regnintensitet på 258 mm/h. Total nederbördsmängd under regnscenariot uppgår till ca 105 mm. 

	 Efter de första 6 timmarna har simuleringen pågått ytterligare 4 h för att säkerhetsställa att större vattenrörelser avstannat och maximala översvämningsdjup uppnåtts. Den totala simuleringstiden är således 10 h. Regnet har belastats direkt på markytan istället för MIKE URBANS avrinningsområden (se Figur 4). 
	 Efter de första 6 timmarna har simuleringen pågått ytterligare 4 h för att säkerhetsställa att större vattenrörelser avstannat och maximala översvämningsdjup uppnåtts. Den totala simuleringstiden är således 10 h. Regnet har belastats direkt på markytan istället för MIKE URBANS avrinningsområden (se Figur 4). 


	 
	 
	Figure
	Figur 4: CDS-regn som använts i simuleringen. Återkomsttiden är 100 år med en klimatfaktor på 1,25 
	3.3 Återkomsttid 
	Definitionen av ett 100-årsregn är ett kraftigt skyfall med en återkomsttid (T) på 100 år, vilket är den genomsnittliga tiden mellan två händelser med samma omfattning eller större. Sannolikheten för att ett regnväder eller översvämning med viss återkomsttid ska inträffa är densamma för varje år, dvs. 1/T. För ett 100-årsregn är därmed sannolikheten 1 % (1/100) att det ska inträffa för varje enskilt år. Följaktligen är sannolikheten att det inte inträffar ett enskilt år 99% (99/100). Den ackumulerade sannol
	P(𝑇,𝑡)=1−(𝑇−1𝑇)𝑡 
	I nedanstående tabell redovisas den ackumulerade sannolikheten för olika återkomsttider. 
	Tabell 1: Ackumulerad sannolikhet för att ett skyfall med viss återkomsttid ska inträffa (MSB, 2017) 
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	3.4 Avrinningsområde 
	Dagvattennät i stadsmiljöer har normalt en kapacitet att avleda vatten upp till ett 10-årsregn. Vid skyfall kommer dagvattensystemets kapacitet att överskridas och resten av dagvattnet avrinner då på markytan, från höglänta till låglänta områden. Avrinningsförloppet varierar beroende på markens beskaffenhet och det är snabbare om marken är hårdgjord.  
	Storleken på det avrinningsområde som kommer att bidra med dagvatten till lågpunkten i Gårdsvägen vid skyfall är ca 40 ha. Den totala regnvolymen som faller inom avrinningsområdet vid ett 100-årsregn är ca 25 000 m3. I Figur 3 redovisas gränsen för avrinningsområdet och flödesvägar för vatten som avrinner på markytan. 
	 
	Figure
	Figur 5: Det topografiskt bestämda avrinningsområdet för lågpunkten i Gårdsvägen inkl. flödesvägar vid ytavrinning 
	3.5 Förändringar i befintlig flödesmodell 
	Den befintliga flödesmodellen ska enligt uppgift ha uppdaterats kontinuerligt vid förändringar i t.ex. dagvattennätet sedan 2014. Följande ändringar har gjorts i föreliggande skyfallsutredning: 
	 I den tidigare modellversionen valdes avrinningskoefficienter som är representativa för dagvattenavrinning under normala förhållanden. Bl.a. gjordes antagandet att 70 % av nederbörden som faller inom vegetationsytor kan infiltreras och ca 10-30 % inom hårdgjorda ytor. Vid ett skyfall bedöms endast några enstaka procent av nederbörden kunna infiltrera inom ett område där marken till stor del utgörs av lera och ytligt berg. I föreliggande modellstudie har det antagits att ingen infiltration sker eftersom ma
	 I den tidigare modellversionen valdes avrinningskoefficienter som är representativa för dagvattenavrinning under normala förhållanden. Bl.a. gjordes antagandet att 70 % av nederbörden som faller inom vegetationsytor kan infiltreras och ca 10-30 % inom hårdgjorda ytor. Vid ett skyfall bedöms endast några enstaka procent av nederbörden kunna infiltrera inom ett område där marken till stor del utgörs av lera och ytligt berg. I föreliggande modellstudie har det antagits att ingen infiltration sker eftersom ma
	 I den tidigare modellversionen valdes avrinningskoefficienter som är representativa för dagvattenavrinning under normala förhållanden. Bl.a. gjordes antagandet att 70 % av nederbörden som faller inom vegetationsytor kan infiltreras och ca 10-30 % inom hårdgjorda ytor. Vid ett skyfall bedöms endast några enstaka procent av nederbörden kunna infiltrera inom ett område där marken till stor del utgörs av lera och ytligt berg. I föreliggande modellstudie har det antagits att ingen infiltration sker eftersom ma

	 Pumpstationens placering var felaktig i den befintliga modellen och den flyttades därför till rätt läge. Uppdatering gjordes även av ledningssystemet kring denna. Vid modellberäkningarna har det antagits att pumparna har den kapacitet som anges i det tekniska underlaget, dvs. 1100 l/s vid full drift. 
	 Pumpstationens placering var felaktig i den befintliga modellen och den flyttades därför till rätt läge. Uppdatering gjordes även av ledningssystemet kring denna. Vid modellberäkningarna har det antagits att pumparna har den kapacitet som anges i det tekniska underlaget, dvs. 1100 l/s vid full drift. 

	 Det gjordes även justeringar avseende möjliga flödesvägar för vatten som avrinner på markytan, bl.a. genom portalen på fastigheten Stigbygeln 6 och tunneln för gång- och cykeltrafik under Kolonnvägen vid Stora Frösunda 2 (SF2). I den befintliga modellen fanns det ingen portal utan vatten dämdes på östra sidan av byggnaden på Stigbygeln 6. GC-tunneln stängdes i samband byggandet av Kv. 6 och 7 inom SF2. 
	 Det gjordes även justeringar avseende möjliga flödesvägar för vatten som avrinner på markytan, bl.a. genom portalen på fastigheten Stigbygeln 6 och tunneln för gång- och cykeltrafik under Kolonnvägen vid Stora Frösunda 2 (SF2). I den befintliga modellen fanns det ingen portal utan vatten dämdes på östra sidan av byggnaden på Stigbygeln 6. GC-tunneln stängdes i samband byggandet av Kv. 6 och 7 inom SF2. 

	 Randvillkoret mot ostkustbanan har korrigerats i skyfallsmodellen. Banvallens lägsta nivå i anslutning till fastigheterna är +5,63. Den övre delen av banvallen utgörs enligt Trafikverkets regler av ett grovt makadamlager på ca 60 cm. Detta lager bedöms ha en porositet på ca 30 %. Det är därför rimligt att anta att vatten kommer att rinna in i banvallen på nivån +5,0 och fylla ut hålrummen i marken. Magasinets storlek begränsas av Solna station i väster (perrong och byggnad).  
	 Randvillkoret mot ostkustbanan har korrigerats i skyfallsmodellen. Banvallens lägsta nivå i anslutning till fastigheterna är +5,63. Den övre delen av banvallen utgörs enligt Trafikverkets regler av ett grovt makadamlager på ca 60 cm. Detta lager bedöms ha en porositet på ca 30 %. Det är därför rimligt att anta att vatten kommer att rinna in i banvallen på nivån +5,0 och fylla ut hålrummen i marken. Magasinets storlek begränsas av Solna station i väster (perrong och byggnad).  

	 Vattennivån i dagvattenkulverten i norr (mellan Råstasjön och Brunnsviken) har i modellen satts till +2,15, vilket representerar ett 10-årsregn.  
	 Vattennivån i dagvattenkulverten i norr (mellan Råstasjön och Brunnsviken) har i modellen satts till +2,15, vilket representerar ett 10-årsregn.  

	 För att ta hänsyn till bedömda framtida ökande nederbördsmängder har nederbörden (100-årsregnet) multiplicerats med en klimatfaktor 1,25. 
	 För att ta hänsyn till bedömda framtida ökande nederbördsmängder har nederbörden (100-årsregnet) multiplicerats med en klimatfaktor 1,25. 


	3.6 Modellscenarier 
	Modellberäkningar har gjorts för följande scenarier: 
	 Ett klimatanpassat 100-årsregn vid nuvarande förhållanden avseende byggnation och marknivåer utan skyfallsåtgärder 
	 Ett klimatanpassat 100-årsregn vid nuvarande förhållanden avseende byggnation och marknivåer utan skyfallsåtgärder 
	 Ett klimatanpassat 100-årsregn vid nuvarande förhållanden avseende byggnation och marknivåer utan skyfallsåtgärder 

	 Ett klimatanpassat 100-årsregn för framtida byggnation och höjdsättning inom planområdet utan skyfallsåtgärder 
	 Ett klimatanpassat 100-årsregn för framtida byggnation och höjdsättning inom planområdet utan skyfallsåtgärder 

	 Ett klimatanpassat 100-årsregn för framtida byggnation och höjdsättning inom planområdet med skyfallsåtgärder 
	 Ett klimatanpassat 100-årsregn för framtida byggnation och höjdsättning inom planområdet med skyfallsåtgärder 


	4.0 ÖVERSVÄMNINGSNIVÅER UTAN SKYFALLSÅTGÄRDER 
	4.1 Scenario 1 – Befintliga förhållanden 
	Det första översvämningsscenariot beskriver situationen vid ett klimatanpassat 100-årsregn för befintliga förhållanden på fastigheterna om inga skyfallsåtgärder genomförs. Översvämningsförloppet redovisas i 
	Det första översvämningsscenariot beskriver situationen vid ett klimatanpassat 100-årsregn för befintliga förhållanden på fastigheterna om inga skyfallsåtgärder genomförs. Översvämningsförloppet redovisas i 
	Figur 6
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	 och som framgår av figuren så stiger vattennivån i lågpunkten snabbt och beräknas nå en maxnivå på +5,72 efter ca 40 minuter. Översvämningens varaktighet är ca 5,5 tim.  

	 
	Figure
	Figur 6: Översvämningens varaktighet vid befintliga förhållanden utan åtgärder 
	Det översvämmade områdets utbredning och djup framgår av 
	Det översvämmade områdets utbredning och djup framgår av 
	Figur 7
	Figur 7

	. De största vattendjupen uppstår i den topografiska lågpunkten i Gårdsvägen, ca 1,82 m djup. I detta scenario översvämmas gator och annan omgivande mark runt stora delar av Tygeln 1, de södra och västra delarna av Tygeln 3 samt fastigheterna Stigbygeln 3, 5 och 6. Vattennivån kommer att stiga upp på fasaderna i de djupaste lägena och vatten kommer att flöda in källare och in på entréplan i byggnader. 

	 
	Figure
	Figur 7: Översvämningsnivåer vid klimatanpassat 100-årsregn vid befintliga förhållanden 
	4.2 Scenario 2 – Framtida förhållanden utan skyfallsåtgärder 
	Detta scenario beskriver översvämningssituationen vid ett 100-årsregn med planerad nybyggnation inom Tygeln 1 & 3 och höjdsättning av omgivande mark om inga skyfallsåtgärder genomförs. Planerad höjdsättning av färdigt golv varierar inom respektive fastighet, men ligger som lägst på +4,70 inom det översvämmade området. Översvämningsnivån kommer därmed ligga ca 1 m över golvnivån om inga åtgärder vidtas (
	Detta scenario beskriver översvämningssituationen vid ett 100-årsregn med planerad nybyggnation inom Tygeln 1 & 3 och höjdsättning av omgivande mark om inga skyfallsåtgärder genomförs. Planerad höjdsättning av färdigt golv varierar inom respektive fastighet, men ligger som lägst på +4,70 inom det översvämmade området. Översvämningsnivån kommer därmed ligga ca 1 m över golvnivån om inga åtgärder vidtas (
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	).  

	Översvämningsförloppet och varaktigheten redovisas i 
	Översvämningsförloppet och varaktigheten redovisas i 
	Figur 8
	Figur 8

	. De största vattendjupen är punktvis desamma som idag, men i vissa delar kommer djupen minska med flera decimetrar pga. den förändrade höjdsättningen av marken. 

	 
	Figure
	Figur 8: Översvämningens varaktighet vid framtida förhållanden utan åtgärder 
	 
	Figure
	Figur 9: Översvämningssituationen kommer vid framtida byggnation och höjdsättning förbättras pga. av den förändrade höjdsättningen av gator och mark 
	5.0 ÖVERSVÄMNINGSNIVÅER MED SKYFALLSÅTGÄRDER 
	5.1 Allmänt 
	Vid ett 100-årsregn kommer trycknivån i dagvattensystemet ställvis ligga över markytan och vatten kommer därmed flöda ut ur dagvattenbrunnarna. Under normala regn med lägre intensitet kan infiltration ske i grönytor och andra icke hårdgjorda ytor, men vid kraftiga skyfall överskrids markens infiltratrationskapacitet och regnvattnet avrinner på markytan mot den topografiska lågpunkten. Vattnet som kommer till lågpunkten i Gårdsvägen utgörs av både regnvatten som avrinner på markytan och vatten som flödar ut 
	Det finns tre huvudtyper av åtgärder som kan genomföras för att förhindra eller minska risken för skador vid översvämningar: 
	 Anpassa höjdsättning på byggnader eller andra anläggningar så att vatten inte kan ge upphov till översvämningsskador 
	 Anpassa höjdsättning på byggnader eller andra anläggningar så att vatten inte kan ge upphov till översvämningsskador 
	 Anpassa höjdsättning på byggnader eller andra anläggningar så att vatten inte kan ge upphov till översvämningsskador 

	 Anläggande av skyddsbarriärer i form av dammvallar och magasin uppströms riskområdet för att reducera inflödet av vatten från delar av avrinningsområdet 
	 Anläggande av skyddsbarriärer i form av dammvallar och magasin uppströms riskområdet för att reducera inflödet av vatten från delar av avrinningsområdet 

	 Anlägga diken eller skyfallsledningar som kan skära av flödesvägar mot lågpunkten och avleda det i en annan riktning bort från det översvämmade området  
	 Anlägga diken eller skyfallsledningar som kan skära av flödesvägar mot lågpunkten och avleda det i en annan riktning bort från det översvämmade området  


	5.2 Förslag till skyfallsåtgärder 
	5.2.1 Förutsättningar 
	I de förslag till utformning av de framtida byggnaderna som har utarbetats för respektive fastighet, redovisas bl.a. planerade nivåer på färdigt golv. Golvnivåerna kommer att variera inom olika delar av byggnaderna. Den lägsta punkten ligger vid en av entréerna i sydvästra delen av Tygeln 3, där färdigt golv planeras till + 4,70. Golvnivån motsvarar den maximala översvämningsnivå som tidigare redovisats i Solna Vattens översiktliga skyfallsutredning från 2014. 
	Målsättningen med de skyfallsåtgärder som föreslås nedan har varit att reducera översvämningsnivån i lågpunkten i Gårdsvägen så att vatten inte kan tränga in i byggnaderna vid önskad höjdsättning, dvs. +4,70. Den föreslagna höjdsättningen inom de olika delarna av fastigheterna syftar också till att få en estetisk tilltalande utformning av byggnaderna samt ett tryggt och trevligt gaturum. 
	5.2.2 Omfattning 
	Vid simulering med MIKE Urban-modellen belastats marken med ett 100-årsregn. Markytan är i modellen kopplad till ledningsnätet så att ett dynamiskt utbyte kan ske mellan markytan och dagvattennätet. Olika skyfallsåtgärder har diskuterats och dess effekt på översvämningsnivåer har simulerats med MIKE-modellen. I följande avsnitt beskrivs några lösningar som tillsammans kan reducera översvämningsnivån i Gårdsvägen vid ett 100-årsregn. Om dessa åtgärder genomförs kommer den maximala översvämningsnivån att redu
	 Anläggande av ett skyfallsmagasin inom grönområdet söder om Lilla Frösunda gård, där det idag finns en mindre dagvattendamm 
	 Anläggande av ett skyfallsmagasin inom grönområdet söder om Lilla Frösunda gård, där det idag finns en mindre dagvattendamm 
	 Anläggande av ett skyfallsmagasin inom grönområdet söder om Lilla Frösunda gård, där det idag finns en mindre dagvattendamm 

	 Stängning av gång- och cykeltunneln vid Lilla Frösunda (i höjd med fastigheten Stigbygeln 6) 
	 Stängning av gång- och cykeltunneln vid Lilla Frösunda (i höjd med fastigheten Stigbygeln 6) 

	 Anläggande av skyfallsmagasin inom den planerade Winjbladsparken i norra delen av Stora Frösunda 2, samt ett underjordiskt magasin inom Matildatorget 
	 Anläggande av skyfallsmagasin inom den planerade Winjbladsparken i norra delen av Stora Frösunda 2, samt ett underjordiskt magasin inom Matildatorget 

	 Anläggande av flödesstråk längs östra sidan av Kolonnvägen, från Frösundaleden fram till skyfallsmagasinen vid Lilla Frösunda 
	 Anläggande av flödesstråk längs östra sidan av Kolonnvägen, från Frösundaleden fram till skyfallsmagasinen vid Lilla Frösunda 

	 Anläggande av skyfallsmagasin i Fröparken, som är belägen i korsningen mellan Gårdsvägen och Rättarvägen 
	 Anläggande av skyfallsmagasin i Fröparken, som är belägen i korsningen mellan Gårdsvägen och Rättarvägen 

	 Magasinering av vatten under mark vid Gårdsvägen 
	 Magasinering av vatten under mark vid Gårdsvägen 
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	 redovisas det översvämmade områdets utbredning med ovan beskrivna åtgärder. Översvämningens varaktighet är 1,5 timmar, vilket är en klar förbättring i förhållande till nuvarande förhållanden (
	Figur 10
	Figur 10

	). 

	 
	Figure
	Figur 10: Översvämningsnivåer vid framtida byggnation och höjdsättning med skyddsåtgärder. Lägen för planerade skyddsåtgärder inom planområde och avrinningsområdet 
	 
	Figure
	Figur 11: Översvämningens varaktighet vid framtida förhållanden med åtgärder 
	I nedanstående avsnitt redovisas mer detaljerad information om respektive åtgärdsförslag. 
	5.2.3 Utformning av skyfallsmagasin vid Lilla Frösunda 
	Grönområdet söder om Lilla Frösunda gård fungerar redan idag som dagvattenmagasin och har därför bedömts vara en lämplig plats för att anlägga ett skyfallsmagasin. Parkområdet ligger strategiskt inom avrinningsområdet eftersom ca 50 % av avrinningsområdet till lågpunkten i Gårdsvägen finns uppströms denna plats. Det finns idag en dagvattendamm på platsen som är kopplad till dagvattenledningen längs 
	Kolonnvägen. Området utgörs i huvudsak av öppna gräsytor med viss busk- och trädvegetation. I norra delen av grönområdet finns en allé med äldre träd. 
	För att kunna magasinera vatten vid ett 100-årsregn (eller andra kraftiga skyfall) behöver en dammvall byggas i den nordvästra delen av parken. Detta görs genom att den befintliga gång- och cykelvägen höjs till en nivå där det tillfälligt magasinerade vattnet inte kan brädda över dammkrönet. Dammvallen förlängs och dras norr om fastigheten vid Ballongvägen 21-23 för att leda förbi en större volym vatten som kommer från den nordöstra delen av avrinningsområdet. Vid modellberäkningarna har höjden på dammvalle
	Skyfallsmagasinens funktion som grön- och rekreationsområde kan med denna utformning att bibehållas. Översvämningsområdet påverkar inte befintlig bebyggelse i dammens närområde. Trädallén i norr kommer att översvämmas vid ett 100-årsregn, men eftersom sannolikheten för ett 100-årsreg är låg och varaktigheten för översvämningen i de högre belägna delarna av markområdet (där träden växer) är kortvarig bedöms risken vara liten att dessa påverkas. 
	Den höjning som görs av dammvallen kommer att förhindra att vatten bräddar över dammvallen vilket gör att inget vatten kommer att strömma norrut längs Kolonnvägen från skyfallsmagasinet vid Lilla Frösunda från denna punkt. 
	 
	Figure
	Figur 12: Förslag till utformning av skyfallsmagasin vid Lilla Frösunda (Landskapslaget, 2020). 
	 
	 
	Figure
	Figur 13: Sektion genom skyfallsmagasin vid Lilla Frösunda (Landskapslaget 2020) 
	5.2.4 Stängning GC-tunnel 
	En stängning av gång- och cykeltunneln under Kolonnvägen vid Lilla Frösunda förhindrar att vatten rinner ned mot Gårdsvägen via portalen på fastigheten Stigbygeln 6. I den lågpunkt som idag finns i anslutning till CG-tunnel kommer vatten ansamlas och vattennivån kommer där stiga till max ca +5,96 (vattendjupet blir ca 0,8 m). Vattennivån i lågpunkten ligger ca 1,3 m under nivån på entréerna till de planerade byggnaderna som kommer uppföras på Ballongberget direkt öster om Kolonnvägen (lägsta golvnivå är där
	Den föreslagna skyfallsåtgärden innebär att GC-tunneln stängs av på den västra sidan och utrymmet under Kolonnvägen kan nyttjas för att tillfälligt magasinera vatten. I den fortsatta utredningen behöver vi titta på möjligheten att höja markytan för att skapa ett mer tillgängligt och säkert gaturum. En möjlig lösning för detta är att använda samma system som redovisas för Mathildatorget.  
	5.2.5 Skyfallsmagasin vid Stora Frösunda 
	5.2.5.1 Wijnbladsparken 
	Inom Stora Frösunda 2 (SF2) pågår exploatering och de första etapperna som omfattar kvarter 6 och 7 är nästintill färdigbyggda. Planen är att fortsätta exploateringen av resterande delar av fastigheten och detta kommer att påbörjas när den befintliga verksamheten (Bilia) har flyttat till de nybyggda husen och bilanläggningen har rivits. 
	Skyfallsmodellen visar att delar av SF2 kommer översvämmas vid 100-årsregn. Det fanns inga krav på att utreda skyfallsfrågor i samband med planprocessen för objektet. SF2 är belägen i den sydöstra delen av avrinningsområdet för lågpunkten i Gårdsvägen. Det finns därmed behov av att lösa översvämningsproblematiken inom SF2, både med hänsyn till risken för skador på befintlig och planerad byggnation inom fastigheten och för att minska tillflödet av vatten till Gårdsvägen. I 
	Skyfallsmodellen visar att delar av SF2 kommer översvämmas vid 100-årsregn. Det fanns inga krav på att utreda skyfallsfrågor i samband med planprocessen för objektet. SF2 är belägen i den sydöstra delen av avrinningsområdet för lågpunkten i Gårdsvägen. Det finns därmed behov av att lösa översvämningsproblematiken inom SF2, både med hänsyn till risken för skador på befintlig och planerad byggnation inom fastigheten och för att minska tillflödet av vatten till Gårdsvägen. I 
	Figur 14
	Figur 14

	 redovisas en situationsplan över den framtida utformningen av SF2. 

	 
	Figure
	Figur 14: Situationsplan över befintlig och planerad byggnation inom SF2 
	Solna stad planerar att anlägga en park (Wijnbladsparken) i norra delen av SF2 och det är tänkt att anläggningar för dagvattenhantering ska placeras inom denna yta. Golder bedömer att platsen skulle vara lämplig för att magasinera vatten vid ett skyfall, både ovan och under mark. I 
	Solna stad planerar att anlägga en park (Wijnbladsparken) i norra delen av SF2 och det är tänkt att anläggningar för dagvattenhantering ska placeras inom denna yta. Golder bedömer att platsen skulle vara lämplig för att magasinera vatten vid ett skyfall, både ovan och under mark. I 
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	 visas en skiss på hur Wijnbladsparken är tänkt att utformas, utan dagvatten- eller skyfallsanläggningar. 
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	Figur 15: Planerad utformning och placering av park inom Stora Frösunda 2 
	Nivåskillnaden mellan den östra och västra delen av parken är ca 4 meter. För att kunna magasinera erforderliga vattenvolymer och få en fungerande parkstruktur kommer det vara nödvändigt att anlägga underjordiska magasin och översvämningsytor. I 
	Nivåskillnaden mellan den östra och västra delen av parken är ca 4 meter. För att kunna magasinera erforderliga vattenvolymer och få en fungerande parkstruktur kommer det vara nödvändigt att anlägga underjordiska magasin och översvämningsytor. I 
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	 redovisas en principskiss för hur detta skulle kunna 

	utformas. De mörkare blå rektanglarna markerar volymer som magasineras under mark och de ljusare blå vatten som står på markytan.  
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	Figur 16: Förslag till utformning av skyfallsmagasin i Wijnbladsparken 
	För att säkerställa att vattenflöden från olika delar av SF2 tar sig till Wijnbladsparken behöver vissa justeringar göras, t.ex. genom skevning av Almagatan mot parken och anläggande av farthinder. I 
	För att säkerställa att vattenflöden från olika delar av SF2 tar sig till Wijnbladsparken behöver vissa justeringar göras, t.ex. genom skevning av Almagatan mot parken och anläggande av farthinder. I 
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	 redovisas vilken justering av marknivå som krävs för att leda vattnet mot parken vid ett av de två dämmen som lagts in i skyfallsmodellen. 

	I 
	I 
	Figur 18
	Figur 18

	 redovisas hur vattnet flödar vid 100-årsregn inom SF2. Det scenario som redovisas är en ögonblicksbild av förhållandena när vattenflödet är som störst och i detta läge kommer delar av vattnet rinna längs Almagatan och vidare mot skyfallsmagasinet vid Lilla Frösunda.  
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	Figur 17: Marknivå vid "dämme" vid korsningen Sylvangatan och Matildatorget 
	 
	Figure
	Figur 18: Flödesriktningar vid ett 100-årsregn med framtida höjdsättning inom Stora Frösunda 2 
	5.2.5.2 Matildatorget 
	Vidare kommer underjordiska magasin anläggas under Matildatorget. Golder bedömer att förutsättningarna är goda att anlägga den typen av modulsystem som används för fördröjning av dagvatten. Det finns olika typer av modulsystem på marknaden och de utgörs normalt av kassetter i hårdplast med stor hålrumsvolym (ca 95 %). Kassetterna tillverkas i olika plastkvaliteter som tål både lättare och tung fordonstrafik. Krav på marköverbyggnad varierar mellan ca 0,3 – 1 m beroende på markanvändningen och plastens tålig
	Det finns goda möjligheter att infiltrera det vatten som leds in i magasinen längs Matildatorget. Golder har god kännedom om de hydrogeologiska förhållandena på platsen då vi bl.a. ansvarat för grundvattenövervakning vid byggande inom kv. 6 och 7. Grundvattenytan ligger ca 10 m under markytan och det innebär att en stor del av det vatten som flödar in i magasinet kommer att kunna infiltrera och därmed minska belastningen på dagvattensystemet och föroreningsbelastningen i Brunnsviken. Eventuella föroreningar
	Det finns goda möjligheter att infiltrera det vatten som leds in i magasinen längs Matildatorget. Golder har god kännedom om de hydrogeologiska förhållandena på platsen då vi bl.a. ansvarat för grundvattenövervakning vid byggande inom kv. 6 och 7. Grundvattenytan ligger ca 10 m under markytan och det innebär att en stor del av det vatten som flödar in i magasinet kommer att kunna infiltrera och därmed minska belastningen på dagvattensystemet och föroreningsbelastningen i Brunnsviken. Eventuella föroreningar
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	 och 
	Figur 20
	Figur 20

	 redovisas exempel på två system som är etablerade på marknaden.    

	Den totala volymen vatten som temporärt bedöms kunna lagras vid ett 100-årsregn är ca 3 000 m3 inom Winjbladsparken och ca 1 000 m3 inom Matildatorget. 
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	Figur 19: Exempel på magasinslösningar för hantering av dagvatten och skyfall (Plast Inject Water System) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure

	 
	 
	Figure




	Figur 20: Exempel på magasinslösningar för hantering av dagvatten och skyfall (ACO StormBrixx) 
	5.2.6 Skyfallsmagasin i Fröparken 
	Fröparken utgörs idag av en liten lekpark med busk- och trädvegetation. Planen är att sänka marknivån inom parken för att tillfälligt kunna magasinera ca 1500 m3 vatten vid ett 100-årsregn. Ett mindre dike har lagts in modellen (sydöstra hörnet av parken) för att styra avrinning mot dammen. Som ett alternativ till dike kan ett farthinder byggas som styr avrinningen i rätt riktning.  
	Landskapslaget har tagit fram illustrationer som visar på lämplig utformning av skyfallsmagasinen (se 
	Landskapslaget har tagit fram illustrationer som visar på lämplig utformning av skyfallsmagasinen (se 
	Figur 21
	Figur 21

	). Skyfallsmagasinen har en volym av ca 1500 m3.  

	Ett alternativt utförande för att minska sänkningen av marknivån är att anlägga ett underjordiskt magasin under parken. Nivån på magasinet måste anpassas till det befintliga dagvattensystemet så att detta kan tömmas efter ett skyfall. Genom att använda magasinering under mark ges stora möjligheter till att behålla den nuvarande utformningen av parken. Exakt utformning och anpassning till befintligt dagvattensystem behöver utredas vidare i den kommande projekteringen. 
	  
	Figure
	Figur 21: Förslag till utformning av skyfallsmagasin i Fröparken (Landskapslaget 2019) 
	5.2.7 Inflöde söderifrån längs Kolonnvägen 
	Delar av skyfallsflödet från den södra delen av avrinningsområdet kommer att omhändertas i magasinet i Fröparken, men det kommer att krävas ytterligare åtgärder för att minska inflödet söderifrån mot Gårdsvägen. Modellsimuleringar har gjorts med en ny flödesväg längs Kolonnvägen, från den befintliga gång- och cykeltunneln under Frösundaleden fram till det planerade skyfallsmagasinet i Lilla Frösunda. Det maximala flödet i en tvärsektion i höjd med Kv. 6 & 7 inom SF2 är 130 l/s vid ett 100-årsregn. Den total
	Vi har tagit fram tre olika förslag på lösningar som vi ser fungerar var för sig eller i kombination.  
	1) Anlägga ett underjordiskt magasin vid Torfredsplatsen som rymmer hela eller delar av den totala vattenvolymen på 400 kbm. Det bör liksom vid Mathildatorget finnas goda möjligheter att infiltrera vattnet på platsen med hänsyn till markens genomsläpplighet och djupet till grundvattenytan. Golder har ansvarat för grundvattenövervakningen under byggandet av Kv. 6 & 7 inom SF2 och grundvattennivån ligger mellan ca +6,5 och +7 vid ostörda förhållanden vid Torfredsplatsen, dvs. ca 11 m under planerad marknivå  
	1) Anlägga ett underjordiskt magasin vid Torfredsplatsen som rymmer hela eller delar av den totala vattenvolymen på 400 kbm. Det bör liksom vid Mathildatorget finnas goda möjligheter att infiltrera vattnet på platsen med hänsyn till markens genomsläpplighet och djupet till grundvattenytan. Golder har ansvarat för grundvattenövervakningen under byggandet av Kv. 6 & 7 inom SF2 och grundvattennivån ligger mellan ca +6,5 och +7 vid ostörda förhållanden vid Torfredsplatsen, dvs. ca 11 m under planerad marknivå  
	1) Anlägga ett underjordiskt magasin vid Torfredsplatsen som rymmer hela eller delar av den totala vattenvolymen på 400 kbm. Det bör liksom vid Mathildatorget finnas goda möjligheter att infiltrera vattnet på platsen med hänsyn till markens genomsläpplighet och djupet till grundvattenytan. Golder har ansvarat för grundvattenövervakningen under byggandet av Kv. 6 & 7 inom SF2 och grundvattennivån ligger mellan ca +6,5 och +7 vid ostörda förhållanden vid Torfredsplatsen, dvs. ca 11 m under planerad marknivå  

	2) Leda vattnet i ett öppet stråk längs den ca 3 m breda regnväxtbädden som ska anläggas på östra sidan av Kolonnvägen. De förväntade skyfallsmängderna kommer att rymmas inom den planerade regnväxtbädden. Den öppna flödesvägen kommer delvis att behöva förläggas under mark vid passagen av Almagatan och vid GC-tunneln mot Förvaltarvägen. I 
	2) Leda vattnet i ett öppet stråk längs den ca 3 m breda regnväxtbädden som ska anläggas på östra sidan av Kolonnvägen. De förväntade skyfallsmängderna kommer att rymmas inom den planerade regnväxtbädden. Den öppna flödesvägen kommer delvis att behöva förläggas under mark vid passagen av Almagatan och vid GC-tunneln mot Förvaltarvägen. I 
	2) Leda vattnet i ett öppet stråk längs den ca 3 m breda regnväxtbädden som ska anläggas på östra sidan av Kolonnvägen. De förväntade skyfallsmängderna kommer att rymmas inom den planerade regnväxtbädden. Den öppna flödesvägen kommer delvis att behöva förläggas under mark vid passagen av Almagatan och vid GC-tunneln mot Förvaltarvägen. I 
	Figur 23
	Figur 23

	 redovisas en tvärsektion vid SF2 med planerade lägen för växtbädd, rörledningar etc. enligt upprättad bygghandling 



	3) Leda vattnet i en underjordisk ledning/eller kulvert som sträcker sig ifrån Frösundaleden fram till och förbi Almagatan. Dimensionen på en sådan ledning behöver vara ca 600 mm och det bedöms finnas utrymme att placera ledningen i mark längs den aktuella sträckan (Se 
	3) Leda vattnet i en underjordisk ledning/eller kulvert som sträcker sig ifrån Frösundaleden fram till och förbi Almagatan. Dimensionen på en sådan ledning behöver vara ca 600 mm och det bedöms finnas utrymme att placera ledningen i mark längs den aktuella sträckan (Se 
	3) Leda vattnet i en underjordisk ledning/eller kulvert som sträcker sig ifrån Frösundaleden fram till och förbi Almagatan. Dimensionen på en sådan ledning behöver vara ca 600 mm och det bedöms finnas utrymme att placera ledningen i mark längs den aktuella sträckan (Se 
	3) Leda vattnet i en underjordisk ledning/eller kulvert som sträcker sig ifrån Frösundaleden fram till och förbi Almagatan. Dimensionen på en sådan ledning behöver vara ca 600 mm och det bedöms finnas utrymme att placera ledningen i mark längs den aktuella sträckan (Se 
	Figur 23
	Figur 23

	). Efter Almagatan leds vattnet öppet längs GC-vägen fram till skyfallsmagasinet vid Lilla Frösunda. Flödesvägen illustreras översiktligt i  
	Figur 22
	Figur 22

	.  
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	Figur 22: Illustration av flödesvägen längs Kolonnvägen 
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	Figur 23: Utformning av allmän platsmark längs Kolonnvägen vid Stora Frösunda 2. Den vänstra figuren visar tvärsektionens läge och den högra lägen för växtbädd, ledningar i mark m.m. (Tyréns 2020). 
	5.2.8 Skyfallsåtgärder vid Gårdsvägen 
	De skyfallsåtgärder som föreslås genomföras inom olika delar av avrinningsområdet kommer att minska belastningen på Gårdsvägen vid ett 100-årsregn, men dessa behöver även kombineras med åtgärder på plats för att ytterligare minska översvämningsnivån. Olika skyfallsåtgärder har utretts, bl.a. anläggande av en skyfallsledning från lågpunkten i Gårdsvägen norrut mot dagvattenkulverten. Utredningen visade dock på svårigheter att genomföra detta, dels utifrån förutsättningarna att få en tillräcklig lutning på le
	Med de föreslagna åtgärder som genomförs inom avrinningsområdet uppströms Gårdsvägen så har volymen vatten som behöver magasineras på plats minskat betydligt. Den vattenvolym som behöver magasineras lokalt vid Gårdsvägen är ca 800 m3 för att klara en översvämningsnivå på +4,66.  
	Golder bedömer att det finns goda förutsättningar att anlägga underjordiska magasin på en eller flera platser av samma typ som föreslagits för Matildatorget (
	Golder bedömer att det finns goda förutsättningar att anlägga underjordiska magasin på en eller flera platser av samma typ som föreslagits för Matildatorget (
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	 och 
	Figur 20
	Figur 20

	). Det kassettsystem som förordas där kan anläggas under gatustråket mellan Tygeln 1 och 3. Enligt tillverkarna kan systemet anpassas till befintlig struktur avseende markförlagda ledningar m.m. Magasinskassetterna kan läggas ytligt med en överbyggnad på ca 0,5-1m, vilket innebär att anläggningsdjupet inte överstiger 2 m. En utloppsledning från magasinen ansluts till dagvattennätet så att vattnet kan avledas när trycknivåerna i ledningsnätet har sjunkit.  

	Det bedöms även finnas förutsättningar att anlägga horisontella rörmagasin längs delar av Gårdsvägen vilket skulle minska belastningen i lågpunkten. Som framgår samlingskartan i 
	Det bedöms även finnas förutsättningar att anlägga horisontella rörmagasin längs delar av Gårdsvägen vilket skulle minska belastningen i lågpunkten. Som framgår samlingskartan i 
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	 finns det plats att anlägga rörmagasin i Gårdsvägen på östra sidan av Fröparken och Tygeln 2. 

	5.2.9 Skyfallsåtgärder på västra sidan av Tygeln 1 
	På västra sidan av Tygeln 1 finns ett instängt område som översvämmas vid skyfall. Det kommer att finnas utrymme att magasinera vatten inom den grönyta som anläggs mot spårområdet. Det ytliga magasinet kan kombineras med ett underjordiskt dito (underjordiskt kassettsystem). Magasinen kommer att utformas så att nivån på stående vatten inte når över framtida tröskelnivåer i denna del av byggnaden.  
	Under granskningsskedet kommer vägbanans lutning att ses över för att säkerställa avrinning mot grönytan. Målsättningen är att finna en lösning där man undviker att förlägga magasin under mark i gatan. 
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	Figur 24: Lägen för befintliga ledningar längs Gårdsvägen 
	6.0 BEDÖMNING AV FARA FÖR MÄNNISKORS LIV OCH HÄLSA 
	6.1 Översvämningsnivåer och strömningshastigheter 
	MSB redovisar i dess publikation ”Vägledning för skyfallskartering” en metod för att bedöma den direkta faran för människors liv med hänsyn till översvämningsdjup och flödeshastigheter. Metoden har utvecklats i England av Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) och omfattar en riskklassning av avrinningsområdet med avseende på fara för människors liv. DEFRA har tagit fram fyra olika riskklasser där faran beräknas genom att multiplicera det maximala vattendjupet (D) med den högsta strömnin
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	 redovisas en karta över beräknad fara för människoliv vid ett skyfall inom olika delar av området baserat på ovanstående klassningssystem. Strömningshastigheter och djup inom olika delar av området har erhållits från skyfallsmodellen och kartan har genererats genom bearbetning av dessa data i GIS. Resultaten visar att: 

	 översvämningsdjupen vid Gårdsvägen och inom huvuddelen av avrinningsområdet inte utgör en fara för människors liv. Även om djupet punktvis är stort i Gårdsvägen så underskrider det beräknade värdet 0,75 pga. att stömningshastigheten är låg (”Ingen fara”). 
	 översvämningsdjupen vid Gårdsvägen och inom huvuddelen av avrinningsområdet inte utgör en fara för människors liv. Även om djupet punktvis är stort i Gårdsvägen så underskrider det beräknade värdet 0,75 pga. att stömningshastigheten är låg (”Ingen fara”). 
	 översvämningsdjupen vid Gårdsvägen och inom huvuddelen av avrinningsområdet inte utgör en fara för människors liv. Även om djupet punktvis är stort i Gårdsvägen så underskrider det beräknade värdet 0,75 pga. att stömningshastigheten är låg (”Ingen fara”). 

	 Skyfallsmagasinen inom Lilla och Stora Frösunda, samt Fröparken hamnar i klassen ”Fara för vissa”. I enstaka punkter i dessa magasin är risken högre, ”Fara för de flesta”. Golder bedömer att sannolikheten är liten att människor skulle uppehålla sig på dessa platser vid ett extremt skyfall. Detta kommer dock att studeras närmare i det fortsatta projekteringsarbetet och målsättningen är att utforma översvämningsytorna så att dessa risker minimieras. 
	 Skyfallsmagasinen inom Lilla och Stora Frösunda, samt Fröparken hamnar i klassen ”Fara för vissa”. I enstaka punkter i dessa magasin är risken högre, ”Fara för de flesta”. Golder bedömer att sannolikheten är liten att människor skulle uppehålla sig på dessa platser vid ett extremt skyfall. Detta kommer dock att studeras närmare i det fortsatta projekteringsarbetet och målsättningen är att utforma översvämningsytorna så att dessa risker minimieras. 


	 
	Figure
	Figur 25: Karta som redovisar beräknad fara för människoliv med hänsyn till vattendjup och strömningshastighet enligt klassningssystem utarbetat av DEKRA inom olika delar av avrinningsområdet vid ett 100-årsregn  
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	 redovisas även flödesriktningar och relativ flödesstorlek inom olika delar av avrinningsområdet vid ett 100-årsregn med skyfallsåtgärder. Gul färg betyder låga flöden och rött höga flöden. Ofärgade delar av området anger att flöden underskrider gränsen för låga flöden. 

	 
	Figure
	Figur 26: Flödesriktning och relativa flöden inom utredningsområdet vid 100-årsregn med skyfallsåtgärder 
	6.2 Brand och utrymning 
	Brandskyddslaget AB (BSAB) har genomfört en riskanalys för att bedöma konsekvenser av det översvämningsscenario som beskrivs ovan med avseende på brand och möjligheter till utrymning av fastigheterna. BSABs bedömning sammanfattas nedan: 
	 De föreslagna skyfallsåtgärderna kommer att göra området betydligt säkrare än idag med avseende på ovanstående risker  
	 De föreslagna skyfallsåtgärderna kommer att göra området betydligt säkrare än idag med avseende på ovanstående risker  
	 De föreslagna skyfallsåtgärderna kommer att göra området betydligt säkrare än idag med avseende på ovanstående risker  

	 Om en brand inträffar i samband med att området översvämmas bedöms konsekvenserna bli stora, dock bedöms sannolikheten för att detta scenario ska inträffa som extremt låg. 
	 Om en brand inträffar i samband med att området översvämmas bedöms konsekvenserna bli stora, dock bedöms sannolikheten för att detta scenario ska inträffa som extremt låg. 

	 De föreslagna skyfallsåtgärderna mot översvämning säkerställer att räddningstjänsten har möjlighet att göra insatser i byggnaderna. Vidare rekommenderas att insatsplaner upprättas för vardera fastigheten 
	 De föreslagna skyfallsåtgärderna mot översvämning säkerställer att räddningstjänsten har möjlighet att göra insatser i byggnaderna. Vidare rekommenderas att insatsplaner upprättas för vardera fastigheten 


	och att angreppsvägar för räddningstjänsten ska vara utmärkta och vara tillgängliga inom hela fastigheten  
	och att angreppsvägar för räddningstjänsten ska vara utmärkta och vara tillgängliga inom hela fastigheten  
	och att angreppsvägar för räddningstjänsten ska vara utmärkta och vara tillgängliga inom hela fastigheten  


	Brandskyddslaget redovisar i rapporten att räddningstjänstens fordon klarar en översvämningsnivå på 0,5 m, dock kan nivån inte vara högre än 0,2 m på uppställningsplatsen.  
	7.0 RISK FÖR SKADOR PÅ FAST EGENDOM 
	7.1 Byggnader och anläggningar inom planområdet 
	Under nuvarande förhållanden kommer byggnader och anläggningar som ligger i anslutning till lågpunkten i Gårdsvägen att skadas vid ett 100-årsregn. Översvämningsförloppet beskrivs i avsnitt 4.1 ovan och som framgår av varaktighetskurvan i 
	Under nuvarande förhållanden kommer byggnader och anläggningar som ligger i anslutning till lågpunkten i Gårdsvägen att skadas vid ett 100-årsregn. Översvämningsförloppet beskrivs i avsnitt 4.1 ovan och som framgår av varaktighetskurvan i 
	Figur 6
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	 så beräknas översvämningsnivån nå sitt maximum på +5,72 efter ca 40 minuter. Vid denna nivå kommer vatten att flöda in i källare och entréer i befintliga byggnader kring översvämningsområdet och delar av spårområdet för Ostkustbanan kommer att ha stående vatten på markytan. Översvämningens varaktighet beräknas vara ca 5,5 timmar och under denna period finns det begränsad möjlighet att utföra länshållning eller andra åtgärder för att mildra effekterna av översvämningen då dagvattensystemet är överbelastat o

	Den planerade byggnationen inom Tygeln 1 och 3 kommer att förbättra översvämningssituation något i jämförelse med nuläget. Det beror främst på att den framtida höjdsättningen av marken minskar översvämningsdjupen, dock kommer översvämningen att ge upphov till samma typ av skador och risker som beskrivits ovan. 
	Om inga skyfallsåtgärder genomförs beräknas översvämningsdjupet vid ett 100-årsregn att uppgå till ca 1,8 m i den djupaste punkten i Gårdsvägen, när översvämningen når sin maximala nivå. Stora översvämningsdjup kommer även att uppstå mellan Tygeln 1 och 3 samt mot banvallen i väster. Djupen minskar med stigande marknivåer och kommer att underskrida 20 cm i norra delen av Tygeln 3 och södra delen av Tygeln1. 
	Med de skyfallsåtgärder som föreslås genomföras beräknas det maximala översvämningsdjupet att minska från 1,82 m till ca 0,75 m och utbredningen av området med ett djup över 0,2 m minskas med totalt 63 % (se 
	Med de skyfallsåtgärder som föreslås genomföras beräknas det maximala översvämningsdjupet att minska från 1,82 m till ca 0,75 m och utbredningen av området med ett djup över 0,2 m minskas med totalt 63 % (se 
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	). Golder gör följande bedömning avseende risken för skador på egendom: 

	 Den maximala översvämningsnivån beräknas vara +4,66, dvs. under den lägsta planerade golvnivån inom Tygeln 3. Det innebär att vatten inte kommer att kunna tränga in på entréplanen till befintliga och planerade byggnader i anslutning till översvämningsområdet 
	 Den maximala översvämningsnivån beräknas vara +4,66, dvs. under den lägsta planerade golvnivån inom Tygeln 3. Det innebär att vatten inte kommer att kunna tränga in på entréplanen till befintliga och planerade byggnader i anslutning till översvämningsområdet 
	 Den maximala översvämningsnivån beräknas vara +4,66, dvs. under den lägsta planerade golvnivån inom Tygeln 3. Det innebär att vatten inte kommer att kunna tränga in på entréplanen till befintliga och planerade byggnader i anslutning till översvämningsområdet 

	 Det kommer punktvis finnas stående vatten vid husfasaderna. Översvämningens varaktighet har med planerade skyfallsåtgärder minskat från 5,5 timmar till ca 1,5 timmar. Risken för utvändiga skador på byggnaderna orsakade av stående vatten kan minimeras genom att använda en betongkvalitet som är vattentät upp till den maximala översvämningsnivån och befintliga byggnader kan förses med yttre tätskikt som står emot vatten.  
	 Det kommer punktvis finnas stående vatten vid husfasaderna. Översvämningens varaktighet har med planerade skyfallsåtgärder minskat från 5,5 timmar till ca 1,5 timmar. Risken för utvändiga skador på byggnaderna orsakade av stående vatten kan minimeras genom att använda en betongkvalitet som är vattentät upp till den maximala översvämningsnivån och befintliga byggnader kan förses med yttre tätskikt som står emot vatten.  

	 Om det undre planet i det befintliga garaget på Tygeln 3 tillåts översvämmas finns det risk att skador uppkommer på byggnadens konstruktion. Detta bör kunna minskas genom att man anlägger tätskikt på betongen så att risken för inträngning av vatten och fuktskador minskas. Det aktuella garaget är öppet vilket innebär att kvarvarande fukt effektivt kan ventileras ut till atmosfären. Vidare kommer inga känsliga installationer i form av el-centraler m.m. att placeras på detta våningsplan. 
	 Om det undre planet i det befintliga garaget på Tygeln 3 tillåts översvämmas finns det risk att skador uppkommer på byggnadens konstruktion. Detta bör kunna minskas genom att man anlägger tätskikt på betongen så att risken för inträngning av vatten och fuktskador minskas. Det aktuella garaget är öppet vilket innebär att kvarvarande fukt effektivt kan ventileras ut till atmosfären. Vidare kommer inga känsliga installationer i form av el-centraler m.m. att placeras på detta våningsplan. 

	 För att förhindra att vatten tränger ned i garagen på Tygeln 1 så kommer höjdsättningen av marken vid nedfarter att anpassas till förväntade översvämningsnivåer. Detsamma gäller marken vid trappan ned till gångtunneln under bangården, som planeras att förbinda fastigheten med Solna Station. 
	 För att förhindra att vatten tränger ned i garagen på Tygeln 1 så kommer höjdsättningen av marken vid nedfarter att anpassas till förväntade översvämningsnivåer. Detsamma gäller marken vid trappan ned till gångtunneln under bangården, som planeras att förbinda fastigheten med Solna Station. 


	 Bilar som är parkerade i parkeringshuset kan skadas vid en översvämning. För att minska risken för skador på både människor och fordon bör ett varningssystem installeras som hindrar eller varnar för parkering vid risk för skyfall.  
	 Bilar som är parkerade i parkeringshuset kan skadas vid en översvämning. För att minska risken för skador på både människor och fordon bör ett varningssystem installeras som hindrar eller varnar för parkering vid risk för skyfall.  
	 Bilar som är parkerade i parkeringshuset kan skadas vid en översvämning. För att minska risken för skador på både människor och fordon bör ett varningssystem installeras som hindrar eller varnar för parkering vid risk för skyfall.  
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	Figur 27: Översvämningsnivåer och utbredning av översvämningsområde vid nuvarande förhållanden och vid framtida byggnation med skyfallsåtgärder 
	7.2 Potentiell omgivningspåverkan 
	Nedan redovisas Golders bedömning av hur de planerade skyfallsåtgärderna kan komma att påverka förhållandena inom andra delar av området: 
	 De skyfallsåtgärder som genomförs för det aktuella planområdet kommer att avsevärt minska risken för översvämningsskador på angränsande fastigheter och Ostkustbanan. Både översvämningsdjupen och utbredningen av det översvämmade området minskar. Det innebär att förutsättningen för framtida utveckling av fastigheterna längs Gårdsvägen avsevärt förbättras. 
	 De skyfallsåtgärder som genomförs för det aktuella planområdet kommer att avsevärt minska risken för översvämningsskador på angränsande fastigheter och Ostkustbanan. Både översvämningsdjupen och utbredningen av det översvämmade området minskar. Det innebär att förutsättningen för framtida utveckling av fastigheterna längs Gårdsvägen avsevärt förbättras. 
	 De skyfallsåtgärder som genomförs för det aktuella planområdet kommer att avsevärt minska risken för översvämningsskador på angränsande fastigheter och Ostkustbanan. Både översvämningsdjupen och utbredningen av det översvämmade området minskar. Det innebär att förutsättningen för framtida utveckling av fastigheterna längs Gårdsvägen avsevärt förbättras. 

	 För att magasinera vatten i Lilla Frösunda kommer marknivåerna höjas i parkens västra del till ca +9,30 när dammvallen anläggs. Marken kommer även att behöva sänkas i de centrala delarna av parken till +7,0 och magasinets utbredning utökas något söderut. Parken är redan idag en lågpunkt som kommer att översvämmas vid ett kraftigt skyfall (se 
	 För att magasinera vatten i Lilla Frösunda kommer marknivåerna höjas i parkens västra del till ca +9,30 när dammvallen anläggs. Marken kommer även att behöva sänkas i de centrala delarna av parken till +7,0 och magasinets utbredning utökas något söderut. Parken är redan idag en lågpunkt som kommer att översvämmas vid ett kraftigt skyfall (se 
	 För att magasinera vatten i Lilla Frösunda kommer marknivåerna höjas i parkens västra del till ca +9,30 när dammvallen anläggs. Marken kommer även att behöva sänkas i de centrala delarna av parken till +7,0 och magasinets utbredning utökas något söderut. Parken är redan idag en lågpunkt som kommer att översvämmas vid ett kraftigt skyfall (se 
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	). Översvämningsdjupen kommer att öka vid anläggande av en dammvall i väster men åtgärden bedöms inte öka risken för skador på vegetation m.m. Den allé av äldre träd som finns kommer att översvämmas även om inga skyfallsåtgärder genomförs på platsen. Vid anläggande av dammen kommer det säkerställas att parkens funktion som grön- och rekreationsområde kan bibehållas. 


	 Skyfallsmagasinen vid Stora Frösunda 2 (SF2) kommer att reducera risken för skador byggnader inom fastigheten och inom planområdena för Tygeln 1 och 3. Om inga åtgärder vidtas riskerar byggnaderna inom Stora Frösunda att översvämmas.  
	 Skyfallsmagasinen vid Stora Frösunda 2 (SF2) kommer att reducera risken för skador byggnader inom fastigheten och inom planområdena för Tygeln 1 och 3. Om inga åtgärder vidtas riskerar byggnaderna inom Stora Frösunda att översvämmas.  

	 Järnvägsspåren närmast väster om planområdet kommer att översvämmas vid ett 100-årsregn med stående vatten på markytan närmast fastighetsgränsen till Tygeln 3 och invid perrongen till Solna station. Översvämning av spåren sker oavsett om området exploateras eller inte, dock kommer föreslagna skyfallsåtgärder att förbättra situationen med minskad areell utbredning och översvämningsdjup, vilket tydligt kan ses i 
	 Järnvägsspåren närmast väster om planområdet kommer att översvämmas vid ett 100-årsregn med stående vatten på markytan närmast fastighetsgränsen till Tygeln 3 och invid perrongen till Solna station. Översvämning av spåren sker oavsett om området exploateras eller inte, dock kommer föreslagna skyfallsåtgärder att förbättra situationen med minskad areell utbredning och översvämningsdjup, vilket tydligt kan ses i 
	 Järnvägsspåren närmast väster om planområdet kommer att översvämmas vid ett 100-årsregn med stående vatten på markytan närmast fastighetsgränsen till Tygeln 3 och invid perrongen till Solna station. Översvämning av spåren sker oavsett om området exploateras eller inte, dock kommer föreslagna skyfallsåtgärder att förbättra situationen med minskad areell utbredning och översvämningsdjup, vilket tydligt kan ses i 
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	. 


	 Ingen påverkan kommer att ske nedströms eftersom allt vatten från skyfallet kommer att kunna magasineras inom avrinningsområdet 
	 Ingen påverkan kommer att ske nedströms eftersom allt vatten från skyfallet kommer att kunna magasineras inom avrinningsområdet 


	I nedanstående figur redovisas hur översvämningsnivåerna förändras i det framtida scenariot med skyfallsåtgärder i jämförelse med befintliga förhållanden. De orangea och röda färgfälten visar var djupen ökar. Den gröna färgen visar var översvämningsdjupen minskar. Som framgår av figuren blir översvämningsdjupen mindre i Gårdsvägen och djupare där vatten kommer att magasineras. 
	 
	Figure
	Figur 28: Konsekvens av avledning av vatten till nedströms liggande område 
	  
	8.0 SLUTSATSER 
	Skyfallsutredningen visar att planområdet kommer att översvämmas vid ett 100-årsregn och att åtgärder behöver genomföras för att begränsa risken för skador. Utredningen visar att det finns goda förutsättningar att genomföra skyfallsåtgärder som minskar översvämningsriskerna och förbättrar förhållandena inom planområdet och i området däromkring. Med de skyfallsåtgärder som redovisas i föreliggande utredning bedöms den maximala översvämningsnivån sjunka från ca +5,72 till +4,66 vid lågpunkten i Gårdsvägen. Öv
	Utifrån resultaten av skyfallsutredningen gör Golder följande sammanfattande bedömning: 
	 SMHI redovisar i en publikation från 2015 att det finns en svårighet att prognosticera extrema skyfall eftersom det finns begränsat med information om dess förlopp (SMHI, Klimatologi Nr 37, 2015). Extrema skyfall inträffar enligt SMHI normalt i samband med åskväder i juli och augusti och de är kopplade till s.k. bymoln som har en begränsad horisontell utbredning (några km). Man kan därmed utgå ifrån att ett extremt skyfall inte kommer att beröra hela Solna samtidigt utan att det har en begränsad geografis
	 SMHI redovisar i en publikation från 2015 att det finns en svårighet att prognosticera extrema skyfall eftersom det finns begränsat med information om dess förlopp (SMHI, Klimatologi Nr 37, 2015). Extrema skyfall inträffar enligt SMHI normalt i samband med åskväder i juli och augusti och de är kopplade till s.k. bymoln som har en begränsad horisontell utbredning (några km). Man kan därmed utgå ifrån att ett extremt skyfall inte kommer att beröra hela Solna samtidigt utan att det har en begränsad geografis
	 SMHI redovisar i en publikation från 2015 att det finns en svårighet att prognosticera extrema skyfall eftersom det finns begränsat med information om dess förlopp (SMHI, Klimatologi Nr 37, 2015). Extrema skyfall inträffar enligt SMHI normalt i samband med åskväder i juli och augusti och de är kopplade till s.k. bymoln som har en begränsad horisontell utbredning (några km). Man kan därmed utgå ifrån att ett extremt skyfall inte kommer att beröra hela Solna samtidigt utan att det har en begränsad geografis

	 Ett 100-årsregn kommer vid rådande förhållanden översvämma lågpunkten i Gårdsvägen och vatten kommer att tränga in i de befintliga byggnaderna. Det maximala översvämningsdjupet beräknas bli ca 1,8 m och det beräknas finnas mer än 20 cm stående vatten på markytan i nära 6 timmar. Förutom skador på byggnader och annan egendom kommer möjligheten för räddningstjänsten att utföra insatser vara begränsade och därmed utsätts människor för fara.  
	 Ett 100-årsregn kommer vid rådande förhållanden översvämma lågpunkten i Gårdsvägen och vatten kommer att tränga in i de befintliga byggnaderna. Det maximala översvämningsdjupet beräknas bli ca 1,8 m och det beräknas finnas mer än 20 cm stående vatten på markytan i nära 6 timmar. Förutom skador på byggnader och annan egendom kommer möjligheten för räddningstjänsten att utföra insatser vara begränsade och därmed utsätts människor för fara.  

	 De planerade byggnationen inom Tygeln 1 och 3 kommer att förbättra situationen något även om inga skyfallsåtgärder genomförs, detta p.g.a. att den förändrade höjdsättningen av mark minskar översvämningsdjupen. Vidare kommer den bebyggda ytan vara ungefär densamma som idag och det innebär att byggnationen i sig inte kommer att förvärra översvämningssituationen inom fastigheterna eller dess närområde. 
	 De planerade byggnationen inom Tygeln 1 och 3 kommer att förbättra situationen något även om inga skyfallsåtgärder genomförs, detta p.g.a. att den förändrade höjdsättningen av mark minskar översvämningsdjupen. Vidare kommer den bebyggda ytan vara ungefär densamma som idag och det innebär att byggnationen i sig inte kommer att förvärra översvämningssituationen inom fastigheterna eller dess närområde. 

	 Avrinningsområdet för lågpunkten i Gårdsvägen har en yta av ca 40 ha. Vid planering av åtgärder behöver man bl.a. beakta flödesvägar för vattnet mot Gårdsvägen och vilka volymer vatten som kommer från olika delar av avrinningsområdet. De skyfallsmagasin som föreslås i denna utredning ligger på strategiska platser där förutsättningarna är goda för att skära av flödesvägarna och där tillräcklig vattenvolym temporärt kan lagras på eller under markytan. Förutsättningarna är goda för att dessa magasin kan utfo
	 Avrinningsområdet för lågpunkten i Gårdsvägen har en yta av ca 40 ha. Vid planering av åtgärder behöver man bl.a. beakta flödesvägar för vattnet mot Gårdsvägen och vilka volymer vatten som kommer från olika delar av avrinningsområdet. De skyfallsmagasin som föreslås i denna utredning ligger på strategiska platser där förutsättningarna är goda för att skära av flödesvägarna och där tillräcklig vattenvolym temporärt kan lagras på eller under markytan. Förutsättningarna är goda för att dessa magasin kan utfo

	 De vattendjup och strömningshastigheter som uppstår vid ett 100-årsregn med skyfallsåtgärder utgör ingen fara för människors liv vid Gårdsvägen eller inom huvuddelen av avrinningsområdet. Beräkningarna visar att risknivån underskrider klassen ”Ingen fara” enligt den metod som utarbetats av DEKRA. Riskområdena begränsas till skyfallsmagasinen där beräkningarna visar att förhållandena utgör en ”fara för vissa”, dock är sannolikheten inte stor att människor uppehåller sig utomhus på dessa platser vid ett ext
	 De vattendjup och strömningshastigheter som uppstår vid ett 100-årsregn med skyfallsåtgärder utgör ingen fara för människors liv vid Gårdsvägen eller inom huvuddelen av avrinningsområdet. Beräkningarna visar att risknivån underskrider klassen ”Ingen fara” enligt den metod som utarbetats av DEKRA. Riskområdena begränsas till skyfallsmagasinen där beräkningarna visar att förhållandena utgör en ”fara för vissa”, dock är sannolikheten inte stor att människor uppehåller sig utomhus på dessa platser vid ett ext


	 Den genomförda riskanalysen avseende brand och utrymning av byggnaderna visar att föreslagna skyfallsåtgärder gör området säkrare. Framkomligheten för utryckningsfordon förbättras då översvämningsdjupen minskar. Insatsplaner behöver upprättas för vardera byggnaden och angreppsvägar ska märkas upp och vara tillgängliga för räddningstjänsten i byggnaderna i dess helhet. 
	 Den genomförda riskanalysen avseende brand och utrymning av byggnaderna visar att föreslagna skyfallsåtgärder gör området säkrare. Framkomligheten för utryckningsfordon förbättras då översvämningsdjupen minskar. Insatsplaner behöver upprättas för vardera byggnaden och angreppsvägar ska märkas upp och vara tillgängliga för räddningstjänsten i byggnaderna i dess helhet. 
	 Den genomförda riskanalysen avseende brand och utrymning av byggnaderna visar att föreslagna skyfallsåtgärder gör området säkrare. Framkomligheten för utryckningsfordon förbättras då översvämningsdjupen minskar. Insatsplaner behöver upprättas för vardera byggnaden och angreppsvägar ska märkas upp och vara tillgängliga för räddningstjänsten i byggnaderna i dess helhet. 

	 Det finns risk att byggnader och anläggningar inom det översvämmade området kommer att skadas vid ett skyfall, men genom att vid nybyggnation använda vattentät betong upp till förväntad översvämningsnivå och genom att applicera vattentäta ytskikt på befintliga byggnader bör denna risk kunna minskas. Risken för skador bör kunna minskas genom automatiska varningssystem som är kopplade till SMHIs prognoser för extrema väderhändelser (s.k. Klass 1-varningar). Systemet skulle varna eller förhindra att människo
	 Det finns risk att byggnader och anläggningar inom det översvämmade området kommer att skadas vid ett skyfall, men genom att vid nybyggnation använda vattentät betong upp till förväntad översvämningsnivå och genom att applicera vattentäta ytskikt på befintliga byggnader bör denna risk kunna minskas. Risken för skador bör kunna minskas genom automatiska varningssystem som är kopplade till SMHIs prognoser för extrema väderhändelser (s.k. Klass 1-varningar). Systemet skulle varna eller förhindra att människo


	Det kommer krävas ytterligare utredningar för att ta fram underlag för hur skyfallsmagasin och flödesvägar som utformas i detalj, men detta arbete görs inom ramen för den fortsatta projekteringen. 
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